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Uus algus

2009. aastal oli hääletanud 
valijaid 4507, mandaate said:
Isamaa ja Res Publica Liit 4

Valimisliit Koostöö 4
Eesti Keskerakond 3

Eesti Reformierakond 3
Valmisliit Saue vald 3

võrdluseks:
2005. aastal oli hääletanud 

valijaid 3057, mandaate said
Eestimaa Rahvaliit 7
Eesti Keskerakond 4

Erakond Res Publica 3
Eesti Reformierakond 2

Erakond Isamaaliit 1

hääled nimekirjade vahel jagunesid üsna tasavägiselt
Koduvald

Vallakodanik on oma arvamuse 
öelnud ja valiku teinud. 2009. 
aasta kohalike omavalitsuste 
valimistel sai kokku enim 
hääli Isamaa ja Res Publica Liit 
kokku 896 häält, 889 valijat oli 
teisele kohale platseerunud 
valimisliidul Koostöö ja kol-
manda positsiooni hõivas 
Keskerakond 881 häälega.

Kokku kandideeris volikogu 17 
liikmekohale 118 kandidaati. 
Konkurss oli tugev ~ 6,9       
soovijat ühele kohale. Erakondi  
oli valimistel esindatud kolm, 
sama palju oli ka valimisliite,  
lisaks üks üksikkandidaat.

Uus koosseis
Kõigepealt jagati Saue vallas 
hääletanute arv (4507) man-
daatide arvuga (17). Tulemuseks 
on  lihtkvoot    ja selle numbriga 
rohkem või võrdselt hääli 
saanud kandidaadid said isiku-
mandaadi.
Saue vallas oli lihtkvoot 223,25. 
Ainsa kandideerijana täitis 
normi Ville  Pak Eesti Reformi-
erakonnast, kelle poolt andis oma 
hääle 330 valijat.
Pärast   isikumandaatide 
jaotamist jagati järgijäänud 
mandaadid D’Hondti meetodi 
abil. See on üsna keeruline mate-
maatiline tehe, mille läbiviimine 
oli Vabariigi Valimiskomisjoni 
vastutusel ja selle tulemusena 
said volikogu liikmekohti kolm 
erakonda ja kaks valimisliitu. 

Häälte jaotus nimekirjade  
vahel oli järgmine:

Isamaa ja Res Publica Liit 896 
Valimisliit Koostöö  889
Eesti Keskerakond  881 
Eesti Reformierakond  829
Valimisliit Saue vald  810
Valimisliit Uus liit  134 
Üksikkandidaat   26

Isikuliselt said koha uues 
volikogus järgmised 

kandideerijad:

Isamaa ja Res Publica Liit:
Lauri Vahtre 223
Olav Kruus 160

Risto Kiilberg  85
Ole Michael Rasmussen 73

Valimisliit Koostöö:
Eero Kaljuste  212

Ahto Oja 118
Rein Riga 110

Andres Laisk 61

Eesti Keskerakond
Mati Tartu 126

Mikk Lõhmus 103
Kalle Reiter  68

Eesti Reformierakond:
Ville Pak 330

Indrek Lindsalu  91
Marek Seer  70

Valimisliit Saue vald
Indrek Tiidemann  144

Toomas Artma 94
Valeri Alba  91

KÕRGE HÄÄLETUSPROTSENT: templi oma hääletussedelile sai 
kokku 3393 inimest, elektroonilise hääletusmeetodi valis 1108 inimest. 
Kokku käis valimisõiguslikest inimestest oma kodanikukohust Saue vallas 
täitmas 4507 valijat ehk 65,71%.  2005. aasta valimistel oli see number 
52,8%. Vabariigi keskmine näitaja oli sel aastal 60,3%

SEDELITE KONTROLL: 
hääletamisjärgsel esmaspäeval 
kontrollis Saue valla valimis-
komisjon üle viimse kui ühe sedeli. 
Kahtluse korral said ka valimistel 
kandideerijad ise kirja pandud 
numbri õigsuses veenduda. 
Pildil teostab ülevaatust Rein 
Riga valimisliidust Koostöö, 
kaasa mõtlevad Mati Tartu 
Keskerakonnast, Indrek Tiidemann 
valimisliidust Saue vald ning 
Marek Seer Reformierakonnast

Tasub  äramärkimist, et kui eelmise 
volikogu koosseisu ilmestas ka 
naishingede olemasolu, siis uue 
perioodi volikogu alustab esialgu 
maskuliinsemas õhkkonnas.

Kuidas edasi?
19. oktoobril kontrollis  Saue 
valla valimiskomisjon üle kõik 
hääletussedelid ja kinnitas vali-
mistulemused. 
Nüüd tuleb ära oodata Vabariigi 
Valimiskomisjonile ja Riigi-
kohtule  kaebuste esitamise täht-
aja  möödumine (23. oktoober)  
ning esitatud kaebuste kohta 
lõplike otsuste tegemine. 
Seejärel saab valla valimis-
komisjon registreerida oma 
otsusega valitud vallavolikogu 
liikmed ja komisjoni esimees 
kokku kutsuda esimese volikogu 
istungi uues koosseisus. 
Sel esimesel istungil esitab 
vallavalitsus tagasiastumispalve 
ja esitatakse kandidaadid uue 
volikogu esimehe kohale. Salajase 
hääletuse meetodil valivad vast-
sed volinikud endi seast uue juhi.  
Komisjonide ja nende esimeeste 
määramine, ka uue vallavanema 
valimine saavad toimuma juba 
värske volikogu esimehe poolt 
kokku kutsutud istungitel.

FINISHIJOONEL: valijad on oma panuse andnud, aeg hääletus-
komisjonil tulemused lukku lüüa. Laagi Koolis paiknenud hääletamis-
jaoskonna nr 3 üheksal liikmel võttis aega 2 tundi ja 20 minutit, et kõik 
sedelid üksipulgi üle lugeda

Volikogu valimised 2009
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VallaVOlIKOgus

Vallavolikogus 24. septembril

Vallavolikogus 15. oktoobril

Muutus valla ehitusmäärus

Kinnitati kohalike omavalitsuste volikogude valimistega 
seotud jaoskonnakomisjonide liikmete nimekiri 
Algatati peremehetute ehitiste hõivamine 
Muudeti kinnistu Kanika 28 katastriüksuse sihtotstarve
Anti luba Kaseoksa tee lõik 2 katastriüksuse koormamiseks 
isikliku kasutusõigusega 
Otsustati koolitusteenuse osutamise lepingu sõlmimine Keila 
linna omandisse kuuluva Keila Hariduse Sihtasutusega Saue 
valla lastele koolitusteenuse osutamiseks Keila Koolis
Võeti vastu Saue valla Aila küla Pärtli 4 ja Pärtli 6 kinnistute 
detailplaneering
Anti volitus Saue valla ja Saue linna vahelise halduslepingu 
sõlmimiseks, millega määratakse mõlema omavalitsuse 
haldusterritooriumi    hõlmava ühisveevärgi ja -kanali-
satsiooniga kaetud ala ulatus Saue reoveekogumisala Saue-
Vanamõisa tegevuspiirkonnas ning sellise ühisveevärgi ja - 
kanalisatsiooni kasutamise tingimused
Määrati Saue valla teede ja avalikuks kasutamiseks määratud 
erateede kohalike teede nimekiri ning täiendati Saue valla 
teeregistri andmeid
Toimus Saue valla 2009. aasta lisaeelarve I lugemine 

•

•
•
•

•

•

•

•

•

Võeti vastu Saue valla üldplaneeringut muutev detailplaneering 
Laagri alevikus Sillaotsa III ja Tõnu-Hansu V kinnistutel ning 
Jõgisoo küla Liidumäe 1 ja Priidiku kinnistutel 
Muudeti Saue valla ehitusmäärust
Otsustati maa munitsipaalomandisse taotlemine 
Toimus Saue valla 2009. aasta lisaeelarve II lugemine ja 
vastuvõtmine

•

•
•
•

Maidla sai rohelise tee seltsi- 
maja kõrvalhoonete ehitamiseks

Saue Vallavolikogu 2005-2009 lõpetas
Aeg läbI

Kinnitati valla 2009. aasta lisaeelarve 
Raha

Muudatus  reguleerib väikeehitiste  ehitamist ja eesmärgiks 
on viia valla õigusakt kooskõlla ehitusseaduse ja 
planeerimisseaduse vastavate normidega.

“Ehitusseaduse” § 16 lg 1 nimetatud väikeehitiste ehitamine 
toimub vallavalitsuse poolt väljastatud kirjaliku nõusoleku 
alusel. 
Kuni 20 m² ehitisealuse pinnaga väikeehitise püstitamise 
kavatsusest peab ehitise omanik teavitama vallavalitsust 
“Ehitusseaduses” sätestatud korras.
Kehtiva detailplaneeringuga aladel võib:

20 kuni 60 m2 ehitisealuse pinnaga väikeehitisi, mis on hooned, 
ehitada ainult detailplaneeringuga määratud hoonestusalas;
kuni 20m2 ehitisealuse pinnaga väikeehitisi, mis on 
hooned, ehitada ainult detailplaneeringuga määratud 
hoonestusalas, kui selline piirang on sätestatud kehtiva 
detailplaneeringuga.

Väikeehitis ei tohi paikneda:
naaberkinnistu piirile lähemal kui 4 meetrit, kui puudub 
naaberkinnistu omaniku ja Harjumaa Päästeteenistuse kirjalik 
kooskõlastus, kuid peab asuma vähemalt 1 meetri kaugusel 
piirist, et oleks tagatud ehitise hooldustööde teostamine;
teede kaitsevööndis, kui selleks puudub tee omaniku 
nõusolek;
jõgede ning veekogude (kraavide) ehituskeeluvööndis;
tuletõrjekaitsetsoonides ja teistest õigusaktidest tulenevatel 
ehituskeelualadel.

Väikeehitise ehitamisel tuleb järgida kõiki ehitisele esitatavaid 
nõudeid ja norme ning see peab olema arhitektuurses kooskõlas 
krundi ja ümbruse varasema hoonestusega.

•

•

•

•

•
•

Volikogu andis loa taotleda munitsipaalomandisse Maidla 
külakeskuse hoonete alune ja neid ümbritsev ca 5300 
ruutmeetrine reformimata riigimaa. 

Protseduuri eesmärgiks on saada maatükk valla omandisse ja anda 
see Maidla Külaseltsi kasutusse, et viimane saaks eurorahade toel 
välja ehitada seltsimaja  juurdeehituse.  Positiivne rahastusotsus on 
Maidla külaaktiivil küll juba olemas, aga väljamaksed toimuvad 
alles peale ehituse lõppemist. 
Et projekt ellu viia, kinnitati volikogus vastuvõetud Saue valla 
lisaeelarvega ka 635 171 krooni Maidla seltsimaja kõrvalhoonete 
renoveerimise tarbeks, millest 70% refinantseeritakse PRIA 
poolt.

VIIMANE ÜHISFOTO: esireas vasakult paremale: Aavo Mitt, Leino Reinola, Tiiu Ingerainen (volikogu esimehe 
asetäitja), Lehte-Hilja Kullama. Tagareas vasakult paremale: Veiko Pedosk, Ville Pak, Kalle Reiter, Jüri Esinurm, 
Indrek Tiidemann (volikogu esimees), Eero Kaljuste, Rein Riga, Olav Kruus. 
Viimasest kooseisust on fotolt puudu Jaanus Kallion, Monika Rusing ja Valeri Alba.

KULUD TEGEVUSALADE 
JÄRGI 2009. a  eelarve 

2009. aasta 
eelarve 

muutmine

2009. a 
eelarve 
kokku

Eelarve 
muutuse 

%
Üldised valitsussektori 
teenused 11 944 250 -1 101 368 10 842 882 7,8 -10,2
Avalik kord ja julgeolek 347 000 0 347 000 0,2 0
Majandus 11 480 000 263 515 11 743 515 8,4 2,2
Keskkonnakaitse 5 930 000 12 048 5 942 048 4,3 0,2
Elamu- ja 
kommunaalmajandus 3 525 000 0 3 525 000 2,5 0
Tervishoid 102 300 20 000 122 300 0,1 16,4
Vaba aeg, kultuur ja religioon 10 878 570 2 692 708 13 571 278 9,7 19,8
Haridus 76 433 500 884 945 77 318 445 55,4 1,1
Sotsiaalne kaitse 15 485 000 636 564 16 121 564 11,6 3,9
EELARVE KULUD KOKKU 136 125 620 3 408 412 139 534 032 100 2,4

KOONDTEGEVUSTE KULUEELARVED: Peale eelarve muutmist on endiselt suurim osakaal 
haridusvaldkonna kuludel 55,4%, millele järgneb sotsiaalne kaitse 11.6%. 

Koduvald

Volikogu poolt vastuvõetud 
lisaeelarve läbi tõusis Saue 
valla 2009. aasta eelarve maht 
2,4%.

Arvestades prognoose  majan- 
dussurutise jätkumisest, lan-
getati valla eelarvetulusid 
2,735 miljonit krooni, sellest 
moodustas füüsilise isiku 
tulumaksu vähendamise  osa   
2,035 miljonit ja maardlate 
kaevandamistasude osa  0,7 
miljonit krooni.
Samas laekus eelarvesse 
täiendavalt eraldisi riigieel-
arvest ja vallaametnike poolt 
mitmesugustele fondidele 
kirjutatud projektitaotluste alu-

sel eraldatud raha arvelt, kokku 
ca 2,9 miljonit krooni.
Nii näiteks laekus EAS-ilt 
Urva tänava mänguväljaku 
ehitamiseks ca 400 tuhat krooni, 
jne. 
Kulueelarve osas toimusid 
muutused peamiselt valla 
valitsemise kulude 10,2%-lise 
kokkuhoiu pealt, kokku ca 
1,1 miljonit. Näiteks loobuti 
700 tuhande krooni eest 
Vääna veemajandusprojekti 
juhtimiseks mõeldud teenuse  
sisseostmisest ja see töö tuleb 
teha ära oma jõududega.
Samas tekkisid esimese üheksa 
kuuga täiendavad kulutused ca 
4,5 miljoni krooni ulatuses.
Näiteks suurendati peretoetuste 
osa 235 tuhande krooni võrra, 

suunati 635 tuhat krooni 
Maidla seltsimaja kõrvalhoone 
renoveerimiseks, laste huviala-
tegevuseks Tallinnas ja Saue 
linnas eraldati 700 tuhat 
krooni, MTÜ Vanamõisa külale 
puhkeplatsi inventari ostuks 
379 tuhat krooni jne.
Lähtuvalt tulude ja kulude 
muutustest viiakse eelarve 
tasakaalustamiseks sisse muu-
datused, mida finantseeritakse  
3,2 miljoni ulatuses aasta-
vahetuse vaba jäägi arvelt.

Saue valla 2009. aasta lisaeelarve 
ja selle seletuskirjaga on võimalik 
täismahus tutvuda ka valla 
veebilehel www.sauevald.ee/
juhtimine/alusdokumendid/
eelarve.
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detaIlplaneerIngute aValIK VäljapaneKneK

Harju  maavanem võttis 02.10.2009 
korraldusega nr 2059-k  vastu Harju 
maakonna-planeeringu teemaplaneeringu 
“Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009-
2015”.

Teemaplaneering keskendub lahenduste 
leidmisele avalike teenuste kättesaadavuse 
ja kvaliteedi tagamiseks kõigis Harju 
maakonna valdades. 
Teemaplaneering koosneb seletuskirjast 
ja planeeringu põhikaardist koos  
teemakaartidega.      Planeeringus ana-
lüüsitakse Harju maakonna sotsiaalse 
infrastruktuuri ruumilise paiknemise 
perspektiivi kantide ehk paikkondade lõikes 
ja tehakse ettepanekuid avalike teenuste 
kättesaadavuse parandamiseks. 
Kuna sotsiaalse infrastruktuuri rajamisel ja 
arendamisel on olulisel määral kasutuses 
riiklikud ja Euroopa Liidu ressursid, siis 
saab seda teemaplaneeringut otseselt 
kasutada ühe alusena antud valdkonna 
objektide rahastamisel. 
Planeeringu avalik väljapanek toimub 
kõikides Harjumaa omavalitsuste keskustes 
ja Harju Maavalitsuses 26.10–22.11.2009. 
Planeeringu materjalidega on võimalik 
tutvuda tööpäevadel asutuste tööaja 
jooksul. 
Koos avaliku väljapanekuga avaldatakse 
teemaplaneering Harju Maavalitsuse 
veebilehel www.harju.ee.
Lisainfot teemaplaneeringu avaliku 
väljapaneku kohta on võimalik saada 
Harju Maavalitsuse arenguosakonnast 
(Roosikrantsi tn 12, Tallinn), tel 611 8789, e-
post alan.rood@mv.harju.ee, või tel 6118790, 
e-post tiina.beldsinsky@mv.harju.ee.

MaaValItsus teatab

Võeti vastu maakonna 
sotsiaalse infrastruktuuri 
teemaplaneering

Avalikul väljapanekul olevate 
detailplaneeringutega on võimalik 
tutvuda ka elektrooniliselt  
Saue valla veebilehel: www.
sauevald.ee/ehitus_planeerimine/
detailplaneering/teated

Saue Vallavalitsus teatab, et 
22.10.2009 kuni 05.11.2009 kella 
8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-
ni ja reedeti kella 14.00-ni) toimub 
Saue vallamajas, Veskitammi 4 
järgmiste detailplaneeringute avalik 
väljapanek: 

Aila küla Pärtli 4 ja Pärtli 6 kinnistute 
detailplaneering. Planeeringuga näha-
kse ette kahe kinnistu liitmist üheks 
kinnistuks, maasihtotstarbe osalist 
muutmist elamumaaks ning on antud 
ehitusõigus ja hoonestustingimused 
ühe ühekorteriga väikeelamu ja abi-
hoone rajamiseks. Planeeringuga 
lahendatakse planeeritaval alal 
heakorrastus, haljastus, juurde-
pääsutee ja tehnovõrkudega varus-
tamine. Planeeritava maa-ala suurus 
on 1,4 ha. Planeeritava elamu suurim 
kõrgus on 7,5 m, abihoonel kuni 5,0 m. 
Detailplaneering ei muuda kehtivat 
üldplaneeringut. Detailplaneeringu 
koostaja: Harju Projektbüroo OÜ, töö 
nr 02-08PR.

Hüüru küla Mare ja Karjavälja 
kinnistute detailplaneering. 
Planeeringuga on kavandatud jagada 
kinnistud kruntideks, määrata 
kruntidele     sihtotstarbed,         ehitusõiguse 
ulatus ja hoonestustingimused kuni 
2-korruselise ärihoone, 3-korruseliste 
korterelamute, ja kuni 2-korruseliste 
rida- ja üksikelamute rajamiseks. 
Detailplaneeringuga on kavandatud 
kokku 97 krunti. Elamumaa siht-
otstarbega krunte on kokku 83, sh 7 
korterelamukrunti, 22 ridaelamute 
krunti ja 54 üksikelamute krunti. 
Lisaks on kavandatud 1 ärimaa 
sihtotstarbega krunt, 3 liiklusmaa 
krunti, 6 sotsiaalmaa sihtotstarbega 
krunti (kavandatavatele lasteaiale, 
rekreatsiooni- ja haljasaladele) ning 
4 tootmismaa sihtotstarbega krunti 
(kavandatavatele puurkaevule ja 
alajaamadele). Planeeritavate hoonete 
lubatud maksimaalne kõrgus on kuni 
9,0 m. Planeeringuga lahendatakse 
planeeritaval alal heakorrastus, hal-
jastus, juurdepääsuteed, parkimine 
ja tehnovõrkudega varustamine. 
Planeeritava ala suurus on 32,8 ha. 
Detailplaneering ei muuda kehtivat 
üldplaneeringut. Detailplaneeringu 
koostaja: K-Projekt AS, töö nr 07446.

Maidla küla Tammetõru ja 
Tammepõllu 2 maaüksuste detail-
planeering. Detailplaneeringu ees-
märgiks on kinnistute kruntimine, 
maasihtotstarbe osaline muutmine 
elamumaaks   ning määrata ehitus-
õigus ja hoonestustingimused kuni 
kolme ühekorteriga väikeelamu ja 
abihoonete        rajamiseks.    Planeerin-
guga lahendatakse planeeritaval 
alal heakorrastus, haljastus, 
juurdepääsutee ja tehnovõrkudega 
varustamine. Planeeritava ala 
suurus on 10,80 ha. Planeeritavad 
elamukrundid on suurusega ~2,1 
ha. Planeeritavate elamute lubatud 
suurim kõrgus on 10,0 m, abihoonetel 
kuni 5,0 m. Detailplaneering ei 
muuda kehtivat üldplaneeringut. 
Detailplaneeringu koostaja: TS-

Harkelt OÜ, töö nr 04/2008.

Alliku küla Külaaluse ja Vana-
Viita kinnistute detailplaneering. 
Planeeringuga nähakse ette kahe 
kinnistu liitmist üheks kinnistuks, 
maasihtotstarbe osalist muutmist 
elamumaaks ning on antud ehitus-
õigus ja hoonestustingimused ühe 
ühekorteriga väikeelamu ja abi-
hoone rajamiseks. Planeeringuga 
lahendatakse planeeritaval alal hea-
korrastus, haljastus, juurdepääsutee 
ja tehnovõrkudega varustamine. 
Planeeritava maa-ala suurus on ~1,0 
ha. Planeeritava elamu suurim kõrgus 
on 10,0 m, abihoonel kuni 5,0 m. 
Detailplaneering ei muuda kehtivat 
üldplaneeringut. Detailplaneeringu 
koostaja: Rakendusgeodeesia ja 
Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ, 
töö nr PL-0008.

Pärinurme küla Timuti kinnistu 
detailplaneering. Detailplaneeringu 
eesmärgiks on kinnistu kruntimine, 
maasihtotstarbe osaline muutmine 
elamumaaks ning määrata ehitus-
õigus ja hoonestustingimused kuni 
kahe ühekorteriga väikeelamu ja 
abihoonete     rajamiseks.      Planee-
ringuga lahendatakse planeeritaval 
alal heakorrastus, haljastus, 
juurdepääsutee ja tehnovõrkudega 
varustamine. Planeeritava ala 
suurus on ~12,0 ha. Planeeritavad 
elamukrundid on suurusega ~1,5 
ha. Planeeritavate elamute lubatud 
suurim kõrgus on 10,0 m, abihoonetel 
kuni 5,0 m. Detailplaneering ei 
muuda kehtivat üldplaneeringut. 
Detailplaneeringu koostaja: Hedolink 
OÜ, töö nr 0109.

Alliku küla Männiku 2 maaüksuse 
detailplaneering. Detailplaneeringu 
eesmärgiks on maaüksuse krun-
timine, maasihtotstarbe osaline 
muutmine      elamumaaks    ning    määrata 
ehitusõigus ja hoonestustingimused 
kuni viie ühekorteriga väikeelamu ja 
abihoonete rajamiseks.     Planeeringuga 
lahendatakse planeeritaval alal hea-
korrastus, haljastus, juurdepääsutee 
ja tehnovõrkudega varustamine. 
Planeeritava ala suurus on ~11,0 
ha. Planeeritavad elamukrundid on 
suurusega ~3,0 ha. Planeeritavate 
elamute lubatud suurim kõrgus 
on 9,5 m, abihoonetel kuni 5,0 m. 
Detailplaneering ei muuda kehtivat 
üldplaneeringut. Detailplaneeringu 
koostaja: Harju Projektbüroo OÜ, töö 
nr 10-07PR.

Saue Vallavalitsus teatab, et 
29.10.2009 kuni 26.11.2009 kella 
8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-
ni ja reedeti kella 14.00-ni) toimub 
Saue vallamajas, Veskitammi 4 
järgmiste detailplaneeringute avalik 
väljapanek: 

Laagri alevik Sillaotsa III ja Tõnu-
Hansu V kinnistute detailplaneering. 
Detailplaneeringuga  nähakse 
ette kahe kinnistu liitmist üheks 
kinnistuks ning moodustada ärimaa 
ja transpordimaa  sihtotstarbega 
krundid. Ärimaa sihtotstarbega 
krundile on määratud ehitusõigus 
ja hoonestustingimused kuni 3-
korruseliste ärihoonete rajamiseks. 
Planeeritavale krundile lubatakse 
kuni 2 hoonet, kõrgusega kuni 12 m ja 
hoonete korruselisus maapealne  kuni 

kolm korrust ning üks maa-alune 
korrus. Juurdepääs krundile on ette 
nähtud   perspektiivselt    Tallinn-Pärnu-
Ikla maantee äärselt kogujateelt, mille 
raames on lahendatud juurdepääs 
ka jalakäijatele. Planeeringuga 
lahendatakse planeeritaval alal 
heakorrastus, haljastus, parkimine, 
juurdepääsuteed ja tehnovõrkudega 
varustamine. 
Detailplaneering näeb ette keh-
tiva Saue valla üldplaneeringu 
osalist muutmist. Saue valla 
üld-planeeringu kohaselt jääb 
planeeringuala tiheasustusalale, 
mille juhtfunktsiooniks on maa-
tulundusmaa. 
Üldplaneeringut muutva detail-
planeeringu algatamisel on lähtutud 
sellest, et Tallinn-Pärnu-Ikla maan-
teega piirnev ala on läbi varem 
algatatud planeeringute kujunemas 
äripiirkonnaks.
Planeeritava  maa-ala suurus 
on  ca 1,91  ha  ning maa-ala on 
hoonestamata. Detailplaneeringu 
koostaja K-Projekt AS, töö nr 08131

Jõgisoo küla Liidumäe 1 ja Priidiku 
kinnistute detailplaneering. Detail-
planeeringu koostamise eesmärgiks 
on muuta kinnistute maasihtotstarve 
äri-, tootmis-, transpordi- ja sotsiaal-
maaks, jagada kinnistud 18-ks 
krundiks ning anda ehitusõigus 
ja hoonestustingimused äri- ja 
tootmishoonete rajamiseks. 
Ühtlasi        määratakse            detail-
planeeringus üldised maakasutus-
tingimused ning heakorrastuse, 
haljastuse,    juurdepääsude,     parkimise     
ja tehnovõrkudega     varustamise      
põhimõtteline lahendus.
Planeeritavatele kruntidele 
lubatakse kuni 2 hoonet, kõrgusega 
kuni 12 meetrit ja korruselisus 
kuni 2 korrust. Detailplaneering         
näeb ette kehtiva Saue valla 
üldplaneeringu osalist muutmist. 
Detailplaneeringuga muudetakse 
Jõgisoo külas üldplaneeringu 
järgne maatulundusmaa äri- ja 
tootmismaaks. 
Üldplaneeringu muutva detail-
planeeringu algatamisel on lähtu-
tud sellest, et Tallinn-Pärnu-Ikla 
maanteega piirnev ala on läbi varem 
algatatud planeeringute muutumas 
äri- ja tootmispiirkonnaks. 
Planeeritava ala koosseisu kuuluva 
Priidiku 1 kinnistu lõunanurk 
jääb Saue valla üldplaneeringu 
kohaselt rohevõrgustiku koridori 
ja kinnistud on osaliselt kaetud 
metsaalaga. Planeeringualal viidi 
läbi OÜ Hendrikson & Ko poolt 
keskkonnamõjude hindamise eks-
pertarvamus. Ekspertide arvamu-
se kohaselt detailplaneeringus ka-
vandatud ehitiste väljaehitamine on 
keskkonnakaitse seisukohalt või-
malik ning seda juhul, kui maa-alal 
planeeritavate tegevuste elluviimisel 
arvestatakse keskkonnamõjude hin-
damise ekspertarvamuses toodud 
keskkonnakaitseliste ettepanekutega. 
Rohevõrgustiku koridoris ei 
anta planeeringuga  hoonetele 
ehitusõigust. Planeeritud maa-ala 
suurus on 25,4 ha. detailplaneeringu 
koostaja K-Projekt AS , töö nr 07382. 

Lähemat informatsiooni saab 
planeeringute spetsialistilt
Maili Metsaotsalt 654 1157 

Saue valla territooriumil septembris 
2009 on algatatud järgmised 
detailplaneeringud:

Saue Vallavalitsuse 08.09.2009 
korraldusega nr 541 on algatatud 
Laagri alevikus Tuulemurru 10a 
(katastritunnusega 72701:005:0054), 
Tuulemurru 10b (katastritunnusega 
72701:005:0111) ja Soosambla tn, 
Karuvildiku tn,  Samblajuure tn, Pilliroo 
tn (katastritunnusega 72701:005:0504) 
kinnistutel detailplaneeringu koos-
tamine, eesmärgiga kinnistute 
kruntimine.

Saue valla territooriumil septembris 
2009 on kehtestatud järgmised 
detailplaneeringud: 

Saue Vallavalitsuse 01.09.2009 
korraldusega nr 517 on kehtestatud 
Laagri aleviku Redise ja Avamaa 
tänavate ristmiku lähiümbruse ala 
detailplaneering. 
Saue Vallavalitsuse 01.09.2009 
korraldusega nr 518 on kehtestatud 
Alliku küla Männiku 3 maaüksuse 
detailplaneering.
Saue Vallavalitsuse 08.09.2009 
korraldusega nr 539 on kehtestatud 
Alliku küla Alliku tootmiskompleksi 
maa-ala detailplaneering

detaIlplaneerIngud
septembrIs 2009 eK

Saue Vallavolikogu 2005-2009 lõpetas
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FOtOuudIs

VALLATOHTRI TOPELTJUUBEL: 15. septembril 
tähistas doktor Lehte-Hilja Kullama oma 60. sünnipäeva. 
Ühtlasi sai täis 35 tegutsemisaastat Saue valla 
meditsiinipõllul. Pildil kollase krüsanteemikimbuga 
õnnitlemas vallavolinik Jüri Esinurm

ELANIK NR 9000:
Saue valla elanikeregistris kannab 9000. 
järjekorranumbrit Sven Naadel, kes 24. 
septembril vormistas end Hüüru küla 
elanikuks. 2009. aasta alguses elas vallas 
ametlike paberite järgi 8815 inimest, 
esimese üheksa kuuga on lisandunud  190 
uut kodanikku

KÕRGE KÜLALINE:
30. septembril põikas Harjumaa ettevõtetes 
tutvumistuuril olnud president Toomas-
Hendrik Ilves sisse ka Ääsmäele Kadarbiku 
talu valdustesse. Riigi kõrgeim mees kaes 
üle tootmistsehhi ja põllud, kiikas sisse 
piiritustehasessegi ja kiitis porgandimahla, 
mis olevat ka presidendiproua lemmik. 
Kadarbiku noorperemees Ville Pak sai 
võimaluse riigipeale isiklikult kinnitada, 
et tema Saue valla valijamehena andis 
viimatistel presidendivalimistel hääle just 
praeguse presidendi poolt

Laagri Lions klubi toetas Salu 
Kooli laste suvelaagri rahastamist
Koduvald
 
10-tuhande kroonine  toetus  
aitas kaasa Salu Koolil suvise 
lastelaagri korraldamisele. 
Lastega seotud projektid on 
lõvidel plaanis ka edaspidi.

Laagri Lionsite  üks missioon 
on olnud Saue vallas tegutseva 
puuetega laste kooli toetamine. 
Varasemalt on aidatud kooli 
puhkeruumi diivani ja õuekiige 
soetamisel, nüüd sai toetust 
lastelaagri projekt.  
Salu kooli direktori Helger 
Rannu oldi kevadel valiku ees, 
kas loobuda lastele suvelaagri 
korraldamisest või paluda 
abi.  “Pöördusime Laagri 
Lionside poole ja palusime abi   
10  tuhande krooni ulatuses. 
Lionsid võtsid asja südamega ja 
lubasid selle raha korjata. Raha 
ka saadi ning laager toimus,” on 
Rannu tänulik.
“See on sisuliselt ainuke 
võimalus vanematel omaette 
olla, kuna Salu Kooli lapsed 
nõuavad ööpäevaringset hoolt,” 
põhjendab Laagri Lions klubi 
president Raivo Kokser kiiret 
appitõttamist.
Salu  kooli  juht  nendib,  et  
kuigi meie riigis räägitakse 
demokraatiast ja võrdsete või-
maluste loomisest, siis vahel 

näib, et  kõik on vaid  ilus 
populistlik jutt. “Suvel saab 
soovi korral iga terve laps 
minna laagrisse  koos teiste 
lastega kaunist suve veetma. 
Erivajadusega (puudega) lapsel 
selleks aga võimalust eriti pole. 
Erivajadustega laste laager 
vajab aga  tunduvalt  rohkemat, 
olgu see siis personal või  raha. 
Erivajadusega  lapsel on vaja 
abilist, kes lükkaks ratastooli, 
abistaks tal süüa, või siis liikuda 
rannaliivas veeni,” kirjeldab 
Rannu Salu kooli kasvandke 
vajadusi.
Raha laagri jaoks kogusid lõvid 
augustikuisel suvelõpupeo 
üritusel, kus nad ise ja 
nende sõbrad pidasid suurt 
toitlustustelki ning saadud 
tuluga toetatigi kooli. 
“Usun, et ka inimesed said aru, 
et ostes oma lõheprae või joogi 
meie käest, andsid nemadki 
oma panuse heategevusse,” 
loodab Kokser.

Loomisel sõprade klubi
Lapsed   on   Eesti    Lionsite 
huviorbiidis ka edaspidi.   
Järgmine suurem projekt on 
asenduskodulastele (aastast 
2008 ei ole Eestis lastekodusid 
– on asenduskodud) suuna-tud 
kampaania, mille käigus tahe-
takse toetada lapsevanemate, 

lastekodude töötajate ja  hool-
dusvanemate koolitamist. 
Eesmärk  on toetada    asendus-
kodudes   elavaid  lapsi nende 
iseseisvaks eluks valmistumisel 
ja aidata leida uusi hooldus-
vanemaid ning lapsendajaid. 
“Täna on asenduskodus 
elavatel lastel materiaalne 
pool suhteliselt hästi paigas, 
puudu jääb suhtevõrgustikust  
väljaspoole  asenduskodu  ja 
iseseisva toimetuleku oskustest.  
Lapsed ei vaja enam eriti asju. 
Nad vajavad aega, et midagi 
toredat korda saata,” selgitab 
Kokser projekti vajalikkust.
Kampaania käigus luuakse ka 
nö Sõprade klubi, mille liikmed 
pakuksid  oma  elukogmusi, 
kontakte ja teadmisi ning lihtsalt 
hoolivat suhtumist  toetamaks 
lapsi, kelle pole olnud võimalust 
saada  seda oma vanematelt.  
Klubiga võib liituda igaüks, 
kes tunneb, et saab ja tahab 
olla missiooni kandjaks  ja 
toetajaks. Klubiga võib liituda 
nii eraisik kui firma või muu 
organisatsioon. 

Lisainfot liitumise kohta saab 
Laagri Lions klubi presidendilt 
Raivo Kokserilt e-postil raivo@
eritex.ee.

Heategu

MTÜ Hüüru Külaseltsil uus 
juhatuse esimees

Koduvald

Senine ühingu juht Mati Tibar 
palus ennast ametist taandada 
ja kuni järgmise korralise 
üldkoosolekuni veebruarikuus, 
täidab juhatuse esimehe rolli Priit 
Laansalu.

Priit Laansalu on Hüüru küla elanik üle 20 aasta, oma kodu 
sai ta katuse alla 1987. aastal.  “Organisatsioon peab ju edasi 
toimima, keegi peab selle rolli võtma,” põhjendab mees oma 
otsust. Pikaaegse külavanema ja samuti ühingu liikme Arnold 
Õispuu sõnul on tegemist pereväärtusi hindava, kodu ja 
kodukoha keskse mõtteviisiga mehega. 
Ühing sai sel sügisel valmis esimese rahataotlusprojekti 
kirjutamisega MTÜ-le Nelja Valla Kogu, millega taotletakse 
vahendeid mõisapargi renoveerimiseks. Nelja Valla Kogu 
hindamiskomisjon kiitis projekti heaks, nüüd peavad hüürukad 
valmis kirjutama täisprojekti PRIA-le. Optimistlik plaan lubab 
loota, et kevadel juba kopp maasse lüüakse. 
Laansalu kavatseb elu sisse puhuda ka Hüüru küla kodulehele 
www.huuru.ee, et sinna regulaarselt aja- ja asjakohast teavet 
hakkaks lisanduma.
MTÜ Hüüru Külaseltsiga saab ühendust Laansalu telefonil 
526 4452 või e-postil priit@laansalu.ee.

Uus esIndusIsIK

Uus tee

Ääsmäe sai kauaoodatud 
kergliiklustee
Mikk Lõhmus
abivallavanem-arendusnõunik

Kergliiklustee pikkuseks on kokku ligi 400 m ning ta kulgeb 
Salu tänava otsast kuni Kasesalu 18 korterelamuni. 

Vallavalitsuse nimel soovin tänada kõiki Ääsmäe Kasesalu 
tänava äärseid korteriühistuid. Kuna avalik maa kergliiklustee 
rajamiseks puudus, siis on kergtee rajatud korteriühistute 
maale. Läbirääkimiste käigus jõuti kõiki osapooli rahuldavale 
lahendusele. 
Korteriühistute ettepanekul täiendati piirkonna tänava-valgustust, 
ehitati Kasesalu tänavale „lamav politseinik“  ning rajati uus 
haljastus. Kõikide raiutud puude asemel istutati uued puud. 
Kevadel planeeritakse Salu tänava äärsesse piirkonda rajada ka 
lillepeenar.
Ehituse maksumuseks kujunes ligi 700 000 krooni.
Järgmises etapis tuleks kergliiklusteed pikendada kuni Kaseurva 
ja Lepasalu tänava ristmikuni,  see tähendab Kasemäe elurajoonini. 
Otsus selle ehitamise kohta tuleb langetada juba uuel volikogul.

Peremehetute ehitiste arvele võtmine
24. septembri 2009 Saue Vallavolikogu otsustas algatada 
peremehetute ehitiste hõivamine ja võtta peremehetute 

ehitistena arvele:

 Saue vallas Vatsla külas asuvad aiandusühistuid varustava 
10 kV elektriliin pikkusega 1157 m, 

KTP tüüpi 10/0,4 kV alajaama “Inter”,
0,4 kV õhuliin pikkusega 6158 m,  

0,4 kV maakaabelliin pikkusega 221 meetrit. 
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LaadapäeV 

Juubel

15. aastat eakate seltsielu Ääsmäel

12. septembril oli Hüüru mõisa juures näha 
vilgast sagimist, toimus juba tradtsiooniks 
saanud Hüüru külalaat. Kohal oli 24 müüjat 
üle kogu Eesti. Kohalikud kaupmehed olid 
väljas peamiselt omaaia saadustega - oli 
õunu, porgandeid, ploome, kartulikotte ja 
koduse õunamahla purke. Lisaks oli müüjaid 
mitmest maakonnast laialdase sortimendiga 
- värske talusink ja kala läksid  kiirelt 
kaubaks. Ostlemisele vahelduseks peeti 
mitmeid võistlusi lastele ja õnge täpsusviske 
võistlus “kalameestele”. Pakuti kalasuppi, 
mõisa eeskojas venitasid lõõtsmoonikud 
rahvalike viise ja vahepeal alla sadanud 
vihmasabingi ei heidutanud kedagi.

Hüürus ja Tuulas kaubeldi 
peamiselt omaaia saadustega 

Täpselt samal laupäeval võis turusaginas 
osaleda ka Tuula külas.  Taaskord olid 
müügifavoriidid koduaia õunad ja 
kartulid, pakuti ka moosi, mett, iluvidinaid 
kõrva ja kaela, mitmest telgist sai kaasa 
osta erinevat riidekraami. Isegi pisikesi 
karvaseid kassipoegi sai soovi korral koju 
ühes võtta.
Püsti oli pandud kohalik juuksurisalong, 
kus väikese pahmaka sai soengusse 
lõigata 35 krooniga ja suure eest kasseeriti 
poole rohkem. Laadaplatsi keskel troonis 
kuulutustetulp, kus oma teenuseid 
hüüdsid välja nii kaltsuvaiba kudujad, 
massaaźi pakkujad kui pildiraamijad. 
Traditsiooniliselt toimus ka koogivõistlus, 
kus oma küla kibedamad kokkajad teistele 
magusaid taieseid maitsta-hinnata olid 
toonud.

MÕNUS VÄLISALONG: ei saa lasta end segada arusaamal, et 
laadal vaid leti pealt kaupa pakkuma peab. Oma käteoskusi võib 
kasutada ka teenust müües. Tuulas näiteks toimetas õuejuuksla, 
föönid-lakid-käärid ja juuksekunstnik olid inimese ilusaks 
tegemiseks olemas

MAGUS KAUP:
Hüüru küla elanik 
Mai Endla oli 
laadalauale rivisse 
sättinud omaenda 
mesila meelindude 
saagi.  Magusat 
nektarit sai kaasa 
nii hiiglasuurtes 
kui imepisikestes 
topsikutest, vastaval 
igaühe maiuseisule

Koduvald

1994. aasta sügisel esimese 
koosistumise korraldanud 
eakate seltsi Sügis liikmed 
ei kujuta  enam oma elu 
15-aastaseks saanud klubi 
tegevuseta ettegi.

Kolmapäeva keskpäeval klubi 
ruumidesse sisenedes on tunne, 
nagu oleks vanaema juurde 
sattunud -  astrikimp   on laual, 
kohv termoses hakkamas ja laual 
mitut     sorti  snäkki kiluvõileibadest 
koduse õunakoogini. Ainult et 
vanaemasid oleks justkui mitu 
tükki laua ümber istumas...
Kolmapäev on päev, mil 
Sügise naised kogunevad 
jututuppa. Kohale tuleb see, 
kes  parasjagu saab ja tahab. 
Seltsi liikmenimekirjas on ligi 
nelikümmend hinge, jututuba 
väisab tavalist kümmekond.  Mis 
jutte seal siis aetakse ja miks üldse 
kambas kogunetakse?

Selts hoiab aktiivse ja noorena
“Mitte, et meil just nii kole igav 
elu oleks, aga me kõik oleme 
üksikud, peab ju inimeste sekka 
suhtlema ka saama,” selgitab 
seltsi pikaaegne liige Lehti 
Aderov.  
“Kui klubi poleks, oigaks igaüks 
kodus üksinda oma haiguste 
üle. Aga jututoast ära minnes 
on minul küll alati tükkmaad 
noorem tunne,” toetab seda mõtet 
Paul Raudsepp, klubi üks kahest 
meesliikmest.
Aga seltsiruumides, milleks on 

muide mõnus neljatoaline pesa 
Kasesalu tänaval, ei käida koos 
mitte ainult lobisemas. 
Korteris on käsitöö tuba, 
kus huvilised esmaspäeviti 
juhendaja käe all kübaraid ja 
pitskindaid heegeldavad ning 
kudumisvarrastega salle või 
rinnaroose välja võluvad. 
Teisipäeval kogunetakse kooli-
majja, kus näppe saviseks tehes 
keraamilisi totsikuid tehakse. 
Neljapäeval sahistatakse kooli-
majas rahvatantsu tantsides susse 
ja reede kulmineerub kambas 
kepikõnniga.
Ja kolmapäev nagu öeldud, on 
keeksi, kohvi ja külajuttude aeg.
Kes kellega käib on ka mõni-
kord teemaks,  aga  pige-
mini heietatakse mälestusi 

sohvoosiajast ja noorest põlvest, 
arutatakse  terviseasju  ja jaga-
takse muljeid. Nagu Paul ütleb: 
meie naised on ju nii aktiivsed ja 
laia silmaringiga, neid on alati nii 
huvitav kuulata.

Üheskoos pool Euroopat 
läbi sõidetud
See silmaring saab aga igal 
aastal täiendust läbi ühiselt 
ette võetud reiside. Esimene 
trett tehti 1996. aastal Itaaliasse 
ja sellele reisile on riburada 
juurde lisandunud mälestused   
Śveitsist,    Hispaaniast, Tseh-
hist, Ungarist, Horvaatiast, 
Slovakkiast, ja Baierimaast.  
Suured metropolidki sõideti 
ühe ropsuga läbi - London, 
Pariis, Brüssel, Amsterdam... Ja 
ikka pikalt -  paar-kolm nädalat 
ühtejutti - maitsetakse seda 
välismaa elu. 
Reisitakse ikka bussiga, sest 
lennukiga sõitmiseks olevat 
memmedel elu liiga armas. 
“Võiks ju arvata, et see bussist 
välja, bussi tagasi reisivorm on 
väga kurnav. Tempo on ka ikka 
peal kogu aeg, aga tegelikult 
annab see energiat, tuled tagasi,  
muljeid täis...,” arutleb Lehti. 
Ta on ka üsna kindel, et enamusel 
klubi liikmetest oleksid üksikuna, 
ilma Sügise seltskonnata, sellised 
reisid tegemata.  
“Kambaga minnes on ikka kindel 
tunne, et kui midagi juhtubki, 
keegi ikka appi tuleb,” toetavad 
seda arvamust teisedki liikmed. 
Järgmine peas mõlkuv hullu-
meelne reisiplaan peaks memmed 
viima Marokosse.
Lühemaidki otsi Eesti piires on 
tehtud - otsitud giid ja nauditud 
ekskursioone Pärnus, Tartus, 

Paides, Põltsamaal ja Haapsalus.

Saab ka vajalikke teenuseid
Lisaks hobidele, reisidele ja 
jututubadele  on   selts  hoolitsenud 
oma liikmete argiasjade eest.
Neljast toast ühes on sisse seatud 
kabinet, kus neid interneti asju 
saab ajada ja teises toretseb 
massaaźilaud, kus õppinud 
spetsialist paar korda nädalas 
memmede   ja ka teiste külaelanike 
kaelasooni mudimas käib. 
Ka  juuksur astub kord kuus läbi ja 
siis olevat sagimist kohe rohkem. 
Köögipoolel saab urisema panna 
pesumasinagi ja see võimalus olla 
klubi algusaegadel liikmete seas 
eriti populaarne olnud. Kes see 
siis jõudis noores Eesti Vabariigis 
sellist masinat koju osta. 
Seltsi algusaegadel, kui sarnaselt 
tänasele päevale, majanduslik 
olukord vabariigis kehva oli, 
toimetas klubi ruumides isegi 
supiköök. Kirjutati projekt, saadi 
raha ja kolm  korda nädalas 
keedeti rammusat leent küla 
paljulapselistele peredele ja 
eakatel voodihaigetele. Ja nii mitu 
aastat jutti. Memmed on valmis 
nüüdki veel sellise aktsiooni ette 
võtma, kui masu oma kombitsaid 
tagasi ei tõmba.

Sügise 15-aastasest tegevusest 
võiks veel pikalt kirjutada, 
erileht tuleks kohe teha, naljatab 
Paul. Kõik seigad, meeleolud ja 
ettevõtmised ei mahugi lehejutu 
sisse, aga seda meelt on kõik 
liikmed, et see 15 aastat tagasi 
tekkinud mõte oma klubist, oli 
üks väärt ja elujõuline idee.
“Mis me siis muidu teeksime, 
istuksime Viru Keskuses või?” 
naerab Lehti  lõpetuseks. 

Väsimatu 
eestvedaja Olvi 

Suurkütt

Aegade 
algusest peale 
on Ääsmäe eakate klubi 
tegevuse eestvedajaks olnud 
Olvi Suurkütt. Tema on 
seltsi asutajaliige, tema on 
kirjutanud projekte raha 
saamiseks nii fondidele kui 
vallale, tema organiseerib 
reisid, tema oli Ääsmäe 
eakate kommuuni esindaja 
Saue Vallavolikogus, tema 
käes on seltsi ruumide 
võtmed.
 “Olvi on meie füürer ja 
kuninganna,” naljatleb Paul.

Kiia valis külavanemaks 
Helmut Paabo
Koduvald

Kiia küla esimene külavanem 
on 10-aastase staaźiga valla-
elanik, neist kolm viimast 
on mees resideerunudki Kiia 
külas.

Sügise hakul toimunud külakoosolekul, mida  austas  oma  
kohalolekuga pea 70 elanikku, valiti küla esindama Helmut 
Paabo. “Eks hädaga tuli see koht vastu võtta,” viskab mees 
nalja. Hädaga sellepärast, et teisi kandidaate sellele kohale 
õieti ei olnudki, aga lahendamist ja koordineerimist vajavaid 
probleeme külas küll.
Põhimurena toob Paabo välja Kiia küla kanalisatsiooni- ja 
veevärgi teemad. Juba vanast ajast toimetab Kiia külas selles 
valdkonnas AS Kindlus, kes on aga avaldanud soovi veeärist 
välja astuda. Sestap vaja kiiremas korras leida uus tegija ja Paabo 
lubab selle asja esimesena  päevaplaani võtta.
Esimesed  läbirääkimised vallavalitsusega sel teemal, et valla 
veeettevõtja Kovek trassid üle võtaks, on juba peetud.
Teiseks toob vastne külavanem välja laste ja noorte vaba aja 
veetmise vähesed võimalused. Pole järeltuleval põlvel kusagil 
ohutult rattasõitu teha ega pisematel mänguväljakut.   Paabo  usub,  
et talve  jooksul  kirjutab külaaktiiv  paar   rahataotlusprojekti 
ja ehk saab kevadel juba mänguplatsi ehitama hakata. Mehel 
mõlguvad peas ka mõtted lüüa punti naabritega, et näiteks 
Vääna kandi rahvaga koos elu arendada. 
Uue külavanemaga saab vajaduse korral kontakti e-postil 
helmut.paabo@mail.ee või telefonil 505 3775.

Uus KülaVanem

KOLMAPÄEVANE JUTUTUBA: jutule lisaks on laud kaetud hea-
paremaga. Pidutseda meeldib Ääsmäe memmedele väga, igal kuul 
tähistatakse sünnipäevi, kohvi ja väikese magusa napsu võib teha ka 
kalendritähtpäevadel. Oma 15. juubelit peeti 3.oktoobril Ääsmäe koolis, 
siis juba koos kõnede ja külalistega, ansambli ja tantsukeerutusega
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krOOnIKa

Palju õnne eakatele 
vallaelanikele
LAAGRI  
Vilma Adelheid Kasemaa 11.10. 97
Erna-Maria Põldmäe 11.10.   92
Herbert Aver  9.10. 90
Eino Tammsaar  15.10. 89
Daisy Pilliroog  19.10. 87
Astrid Nurmet  9.10.  85
Haela Männik  15.10.  85
Leili Karlson  6.10. 84
Leida Raieste  7.10. 84
Sofia Śmatko  10.10. 83
Nikolai Muraśov 16.10. 83
Vaike Talvik  21.10. 82
Heino Adams  3.10. 81
Hilde Tamberg  2.10. 80
Maria Sinitskaja  22.10. 80
Helga Vanaselja  2.10. 75
Nikolai Kuuse  14.10. 75
Lilian Villems  15.10. 75
Heino Pertel  24.10. 75
Ennu Vihermets 1.10. 70
Evi Vinkel  3.10. 70
Venjamin Klimov 21.10. 70
Vialeta Susi  28.10. 70

HÜÜRU  
Bruno-Eduard Reimer  3.10. 75
Malle Siidoja   1.10. 70
Ivan Revunov  27.10. 70
Benita-Miralda Autalu  29.10. 91

JÕGISOO  
Linda-Elise Tippel 4.10. 81

KIIA 
Elvi Ossep  5.10. 82

PÜHA  
Maie Muldo  16.10. 70

MAIDLA 
Maimu Klement 4.10. 75

VALINGU  
Hans-Endel Viisileht 23.10. 75

ÄÄSMÄE 
Ella-Juta Sepa  27.10. 70

TUULA 
Linda Saarepere 27.10. 81 
 

Palju õnne valla  
kõige pisematele 
LAAGRI  
Iris Luht  06.08.2009
Erich Link  18.08.2009
Eleanor Talisainen 25.08.2009
Liisa Maiste  25.08.2008
Raul Eks  29.08.2009
Sofia Loretta Vester 10.09.2009
Grete Sepp  16.09.2009
Karolin Uusmaa 27.09.2009
Heili Reino  27.09.2009
               
ALLIKU KÜLA 
Susanna Püss  28.08.2009
Joanna Algma  17.09.2009

ÄÄSMÄE KÜLA         
Eliise Tulver  02.09.2009
Katie Eliise Kaar 03.09.2009

IN MEMORIAM
Jaagup Piilbärk  03.09.2009
Veera Prjadkina  22.09.2009

VäljasõIt

Agnes Remmel ja Kristi Saksing
lapsevanemad

Muinaslood on imelised –
neis on peidus naer ja nutt...
Mõni inimene ise
ongi nagu muinasjutt:
loodud laste lohutuseks,
sõbraks halvas kui ka heas,
rahailma rahutuses
kõnnib, lapsesilmad peas.

See Leelo Tungla kirjutatud ja 
Edgar Valterile pühendatud 
luulejupp meeles mõlkumas, 
sättisime end veel üsna suve-
soojasel, aga juba sügishõngusel 
laupäeva hommikul teele. Kuhu 
siis? 
Loomaaias on ju juba omajagu 
käidud ja augusti lõpuotsas 
mere äärde varbaid kastma 
minna on veidi kõle. Aga see 
on ometi tühine väljakutse 
võrreldes sellega, mille võttis  
ette Veskitammi Lasteaia Poku 
rühm, õpetajate Vika Vesiaid`i ja 
Liina Rohumetsa õhtusel. 

Perega pokulugude  maale
Väikestel pokudel olid ka isad-
emad ilmsesti rännukihust 
haaratud, sest nii kaugel nagu 
Pokumaa meie Laagri alevikust 
on, polnud paljud pered sinna 
varem sattunud.  
Nii saigi väikese bussitäie 
lapsesilmset ja avastamis-
himulist rahvast vaevata kokku. 
Paljud neist olid juba varemalt 
pokulugudega  tuttavad ja 
mõtetes koos nendega kuskil 
sooservas varbaid kastnud ja 
pokude sõbra Puukoga rohtu 
kasvanud metsateedel kõmpinud. 
Kuskil Põlva- ja Võrumaa piiril 
pidi see nüüd tõeluseks saama. 
Kuna maal oli kibe kartulivõtu-
aeg, siis Pokumaal väga palju 
seiklejaid ei olnud. Aga meie 

saime seda rahulikumalt 
Pokukotta koguneda ja isegi 
pokukostüümid selga panna, 
et keskkonda mõnusamalt 
sulanduda. 

Avastamisrõõmu kõigile
Tutvumist selle tõeliselt 
muinasjutulise ja sopilise maja-
ga alustasimegi juturingist, kus 
giid rääkis koha saamisloost ja 
kuidas pokusid ikkagi metsas 
ära tunda. Et  loodust tuleb 
austada ja usaldada, see oli 
lastele juba õpetajate ja vanemate 
poolt selgeks räägitud. Pea laiali 
ringi joostes ja kõva häält tehes 
ei näegi paljusid asju. Näiteks 
Edgar Valteri unenäolisi õli-
maale vaadates võis iga laps 
proovida oma kujutlustes sinna 
sisse minna ja vaikselt unistada. 
Edasi sukeldusime keldri-
sügavustesse, kus lastele vanad 
tuttavad pokude sõber Puuko, 
tema kass Sooru ja koer Eku 
vastu vaatasid. 
Avastamisrõõmu pakkus suur 
raamatunäitus, kus kõik Edgar 
Valteri illustreeritud raamatud 
reas. Palju häid ja ilusaid hetki 
on nende seltsis veetnud vist 

eranditult kõik. 
Nii liikusime tasapisi poku-
käike pidi mängu, jutu ja 
meisterdamistuppa. Väiksemad 
mängisid vildist, puust ja linasest 
materjalist valmistatud leludega. 
Ei mingit roosat ega sädelust, 
mida kahjuks ikka rohkem ja 
rohkem lastele peale puistatakse.  
Suuremad kuulasid muinasjuttu 
“Kullast vilepill”, kus karjapoisist 
saab kuningas. 
Kes jõudsid ja soovisd, said 
endale päris pisikese poku 
seltsiks meisterdada. Isad-
emad käisid ja silitasid üraskite 
poolt mustriliseks puretud 
mööblit, trepikäsipuid ning 
heietasid mõtteid rahulikust 
pensionipõlvest vanas metsa-
tares, kiiktoolis hõljudes või 
saunatrepil piipu popsutades 
justkui Puukogi.  

Põnev Pokurada
Reaalsus ehk ajagraafik sikutas 
kõik siiski õue, sest ees ootas veel 
Pokurada. Oli näha inimesi, kes 
olid matkarajalt ka seeni leidnud 
ja tulid korvi või pangega meile 
vastu. Raja kõrvale oli parajate 
vahemaade tagant paigutatud 

pakkudest valmistatud teadete-
tahvlid, kus kirjas näiteks, mis 
taim on sõnajalg,  kus ta kasvab,   
mis temaga teha saab jne. Üsna 
Pokuraja alguses oli näha 
pooleliolev Puukotare ehitus, 
suitsusaun ja ait olid samuti nagu 
raamatust maha astunud.  
Teerajal pidi ajapikku kõndima, 
oli palju põnevaid juurikaid, 
konni hüppas jalgu ja laudteed 
pidi  jälgima.  Puud hõõrusid 
oksi ja tegid häält, pokud piilusid 
häbelikult silla alt. Metsast 
välja jõudes haaras pilku kõrge 
puutorn, millest hea alla vaadata 
ja linde-loomi binokliga uurida. 
Sellest natuke edasi, matka 
lõpupunktis, asus vana talukoht  
ümbritsetuna jässakatest õuna-
puudest ja hobustest. Üks tõmmu 
ja pikakoivaline hobu sõidutas 
pärast vankriga kõiki huvilisi. 
Pisike, just lastele sobiv külakiik 
oli samuti Pokumaa lemmik. 

Piknik puude all
Pikkade pinkide peal, põliste 
puude all lasti hää maitsta 
„Tuulepesa toidupaja“ pakuta- 
val. Kui hästi maitses kuum 
supp ja pannkook värskes õhus, 
teavad väiksed Veskitammi 
pokud nüüd kindlasti. Paljudel 
olid ka piknikukorvid kaasas, 
millede sisu lahkelt üksteise ja 
hobuste vahel ära jagati. 
Kuna taevas oli mõnda aega 
juba pilvine olnud ja ähvardas 
märjaks kasta, siis sätiti targu 
tagasiteele. Loodetavasti leidis 
iga laps omale Pokumaal uue 
sõbra ja mõne armsa paiga. Sai 
koos perega olla ja mõelda. Et 
Eestimaa ilus loodus ongi nagu 
muinasjutt, mida tuleb uskuda, 
hoida-kaitsta. Aitäh õpetaja 
Vikale ja Liinale, et sellise sõidu 
ette võtsime.

Veskitammi Lasteaia Pokud otsisid oma juuri

Laagri Lasteaed pidas Mihklilaata SIündmus

Lasteaia V rühma meeskond – 
Kaja; Tiiu ja Mare

Vanarahva tarkuse järgi oli 
Mihklipäev nn poolpüha, 
mil toimetused varakult 
lõpetati, et välitööde lõppu 
pühitseda. Kogu mihklipäeva 
kombestik oli tihedalt 
seotud maa viljakuse ja 
karjakasvatusega. 

Päeva pühitsemisel oli oluline 
rikkalik sügisandidega toi-
dulaud. Teada-tuntud oli 
ka mihklipäeva laat. See 
oli sündmus, mis kujunes 
vahelduseks ja pidupäevaks. 
Otsustasime meiegi Laagri 
Lasteaias muuta mihklipäev 
pidupäevaks. Ettevalmistused 
algasid juba septembris, 
kus õpetajad rääkisid 
lastevanemate plaanitavast 
laadast. Kutsusime kõiki 
ostma, müüma, kinkima ja 
vahetama. 
29. septembril algas laat  
muusikaõpetaja juhendamisel 
lõbusa laulu ja tantsuga. Lendu 

lasti õhupall, mis kuulutas  
avatuks esmakordse Mihkli-
laada meie lasteaias.
Laadapäeval avanes rõõ-
mus pilt, lapsevanemad olid 
agaralt ettepanekust kinni 
võtnud.  Tublid emmed-
issid ja vanavanemad tõid 
laadale hulgaliselt sügisande. 
Mida kõike siis lettidel oli: 
kompotte, moose, mett, 
mahlu, marju, õunu, sooje 
kindaid ja imemaitsvaid 
kooke, keekse ning laada 
saiakesi. Eredamalt jääb 
meelde hetk, et laadal pakuti 
ka omaküpsetatud leiba – 
„küll see maitses hästi“. 
Nagu korralikule laadale 
kombeks, oli meil kohvik, 
sai osta kohvi, teed, kakaod 
ja maitsvaid moosisaiu. 
Kõhutäiteks pakuti sooja 
hernesuppi. Lustiks ja 
rõõmuks sai osta õnneloosi, 
kus iga loos võitis. Täielik 
laadamelu, suur tunglemine 
oli iga leti juures. 
Vaatamata heitlikule ilmale, 
ei rikkunud see korraldajate 
ega külastajate tuju. Kohale 

tuldi terve perega ja meeldiv 
oli näha külastajaid ka Laagri 
alevi elanike ja meie endiste 
kasvandike näol.
Laadakülaliste näost võis 
lugeda, et üritus meeldis ja 
paljudes kodudes on nüüd 
mõnigi ilusa laadasildiga moosi- 
või seenepurk. Ka kõhud said 
head – paremat täis, mida muud 
veel soovida!
Siinkohal meie uustulnukate 
I ja II rühma vanemate 
arvamused ja tagasiside: 
„Täitsa tore üritus“; „Väga 
vahva! Kahju, et ei märganud 
rohkem sularaha kaasa võtta. 
Järgmisel aastal püüame varem 
valmistuda ja vahvaid asju 
valmis meisterdada“; „Üritus 
oli mõnus, nii lapsele kui mulle, 
oleks võinud kauemgi kesta“. 
Täname kõiki lapsevanemaid, 
kes meie laadamõttega kaasa 
tulid ja laadalt osa võtsid. 
Ilma teieta poleks see üritus 
õnnestunud. Täname oma 
kolleege, kelle peale võib alati 
loota! 
Aitäh kõigile!
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• 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 

kUHU MINNA?

Filmiseminarid 
Veskitammi 
Kultuurikeskuses

Sille Jõgeva 
Lektooriumi Laagri tütarklubi eestvedaja

Lektooriumi filmiseminaridel on 
võimalus näha eesti keelse tõlkega 
teaduslikke ja spirituaalseid filme, mida 
ei näidata kinodes ega televisioonis. 

Need on filmid, mis näitavad meile 
maailma tavapärasest teise uue nurga 
pealt. Ühelt poolt võib tekkida palju 
äratundmist ja mõistmist, teisalt protesti 
ja ebakindlust. Oma mõtete, kogemuste, 
küsimuste ja vastuste jagamiseks on 
võimalus pärast filmi veeta aega teiste 
huviliste seltsis, et oma maailmavaadet 
veelgi avardada ning leida oma viis ja 
oma tõde.
Lektooriumis julgustatakse iga inimest 
tema eluteel. Inimeste erilisus on õnnis-
tuseks meile kõigile ning see rikastab. 
Lektoorium aitab (taas)avastada inim-
väärtuseid ning -potentsiaali ja edasi 
sõltub kõik meist endist...
Kõik tegevused on vabatahtlikud ja 
põhiliseks kooskäimise kokkuleppeks on 
see, et teeme teistele seda, mida tahame, 
et meile tehtaks, arvestades sellega, et me 
oleme erinevad.
Kui oled inimene, kes soovib avardada 
silmaringi  ja olla avatud uu(t)ele koge-
mus(t)ele, uuele infole, uutele tutvustele, 
uutele seisukohtadele, siis on see koht 
just sulle!

Järgmine filmiseminar toimub 
Laagris Veskitammi Kultuurikeskuse 

II korrusel 
12. novemberil, 18.30. 

Vaatame filmi “Oopus”, mõtiskleme 
ning arutleme oma elu eesmärgi üle.

 Sissepääs 100 kr., õpilastele 50 kr.

Rohkem infot: www.lektoorium.ee

kUHU MINNA, MIdA TEHA?

Veskitammi PEREPÄEV

LAUPÄEVAL, 14. novembril K. 12.00 


ISADEPÄEV 

MINI KONTSERT  


RINGMÄNGUD 

DRINGILAUD 

TULE KINDLASTI  
KOOS PEREGA! 

Laagri veskitammi kultuurikeskus 

Lasteklubi Väike Päike kutsub:

BEEBIOOTEL EMADELE MÕELDES
7. NOVEMBRIL KELL 11-13.00

Tule veeda mõnus laupäva hommik: 
Toimub võimlemistund ja 
imetamisnõustaja loeng

Pregnacare vitamiinide ja 
kreemide esitlus
Üritus on tasuta.

Eelregistreerimine tel. 6796616
lasteklubi@lasteklubi.ee

Rohkem infot www.lasteklubi.ee

PS. Rasedate võimlemistunnid 
esmaspäeviti 17.30

Eelinfo eakate 
aastalõpupeo kohta 
detsembri alguses

VESKITAMMI KULTUURIKESKUS
MUUSIKASTUUDIO

V I K E R K A A R
IGALE MUUSIKAHUVILISELE

MUDILASTE ansambel
4-6 a. musikaalsetele lastele

K kell 17.00 

INDIVIDUAALTUNNID 
(klaver, soololaul, igale vanusele) 

Tunni aeg kokkuleppel

   Pesamunade muusikalised 
loovtunnid

E kell 10.00 PESAMUNAD 2 
(kuni 2 a. lastele)

K. kell 11.00 PESAMUNAD 1 
(kuni 1 a. beebidele)

K kell 10.30 PESAMUNAD 3 – 
(kuni 3 a. lastele)

TÜDRUKUTE Ansambel 
7 – 12 a. lauljatele

T kell 17.00
Oodatud iga uus tulija!

Info tel: 6797 842 Sirje Liiv – õhtul
      e-mail: sirje.liiv.001@mail.ee

      6796 765 kultuurikeskus - päeval

15.11 kell 12.00

LASTEHOMMIK TIPP ja TÄPP

07.11 kell 11.00-15.00

UUSKASUTUSLAAT

27.11 kell 19.00 NOORTEKAS
    poprock bänd DECODE

BAILATINO on uudne liikumisviis, mille 
eesmärgiks on lähendada inimestele 

ladinaameerika muusikat, rütme ja kultuuri.
IGAÜKS, vanusest, kehakaalust ja soost 
hoolimata, võib harrastada Bailatinot!
Bailatino ei nõua erilist tantsuoskust 

ega PARTNERIT.
Bailatino tantsud on samba, cha-cha-cha, 

rumba, pasodoble, mambo, cumbia, 
džaiv, salsa, batchata ja merenque.

Tule ja naudi ladinaameerika 
särtsakaid rütme!!

Tunnid toimuvad teisipäeviti 20.00 - 21.00
Veskitammi Kultuurikeskuses.

Info. 5071847, sveajuur@gmail.com

21. november Hüüru mõisas kell 19.00

HÜÜRU külapidu
KÜLARAHVAS TULE KOKKU!

info: Mai Endla 607 1330, katrin@kodukyla.ee

tasuta

Seltskondlik õhtu 
mängude, ühislaulmiste 

ja viktoriiniga

VIGALA MEESKVINTETT

Õhtut juhib Alar Haak

Valla eakatel ja erivajadustega 
inimestel on põhjust teha kalendrisse  
4. detsembri kohale märge - Veski-
tammi Kultuurikeskuses toimub aastat 
lõpetav peopärastlõuna.

Kuigi   eelarve  numbrites on pinget ja 
aega, milles hetkel elame, nimetatakse 
kriisi ja säästmise ajaks, peab Saue 
Vallavalitsus siiski vajalikuks pakkuda 
kuldsesse elusügisesse jõudnud valla-
kodanikele võimalust kokku tulla ja 
veidi lustida. 
“Sügispeo jätsime küll ära, aga  aastat 
lõpetav pidu on nagu väike tähelepanu- 
avaldus ja kingitus valla eakatele, selle 
korraldamiseks oleme vahendeid siiski 
varunud,” kommenteeris sotsiaalnõunik  
Mare Jallai. Tema sõnul on vanematele 
inimestele oluline saada mõnikord 
kodust välja ja suhelda omaealistega 
ning Saue vallas juba traditsiooniliseks 
saanud eakate üritused peavad jätkuma 
raskuste kiuste. 
Külastajad võivad arvestada nii üllatuste 
kui esinejatega. Täpsem info saab olema 
novembrikuu vallalehes. 
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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 
 

KUIVAD KAMINAPUUD 
VÕRGUS, KÜTTEKLOTS 

JA BRIKETT

Kontakt: 501 8594

OÜ EKSPRESS 
RAAMATUPIDAMINE

Raamatupidamisteenused
Maksukonsultatsioonid

Laenud firmadele
Firmade asutamine

Äriplaanide koostamine

Tel: 514 9039 
info@ekspressraamatupidamine.ee

Asukoht: Laagri





Uued ja kvaliteetsed Mitsubishi 
soojuspumbad 

koos paigaldusega.

Liisi soojuspump koju juba 
3000 kr sissemaksuga!

Tel: 564 83222;  
www.homeair.ee

VAJAD KINDLUSTUST  SÕIDUKILE, MAJALE  VÕI
ÕNNETUSJUHTUMILE 

TULE K.KINDLUSTUSMAAKLERISSE

VAJAD SÕIDUKILE REHVE VÕI VAJAB SINU AUTO
HOOLDUST 

TULE SAUE REHVIKESKUSESSE

KÕIK ÜHEST KOHAST 
SAUEL TULE PÕIK 1

K.KINDLUSTUSMAAKLER  
avatud E-R 9.00-16.30 L. 9.00-12.00 

tel .670 9699; 562 51643

SAUE REHVIKESKUS 
avatud E-R 9.00-18.00  L. avatud hooajaliselt.

tel. 654 6525; 514 4209

HIRMUS HEA KODULEIB :)

Lugupeetud Saue valla elanik!

Kohtusime Teiega Vanamõisa 
laadal, aga meie leiba, saia ja 

sepikut saab osta igal ajal.

Meie küpsetised valmivad 
käsitööna koduahjus ja ei sisalda 

lisaaineid.

Võtame vastu ka eritellimusi 
neilt, kes kannatavad allergia 
all või lihtsalt soovivad vältida 

teatud toiduaineid (piima, nisu vm).

Kohaletoimetamine vastavalt 
kokkuleppele.

Tellimine ja info  515 7771 või e-maili 
aadressil leila.lindsalu@gmail.com

Ohtlike puude langetamine
Telefon: 556 50564

Lehtede vedu
40 krooni 100 l kott

400 krooni m3

Tel: 556 98908
www.nommehaldjad.ee  

haldjad@nommehaldjad.ee

Müüa Alliku külas astelpaju 
marju 50 eek/kg.

Tellimine  564 84951

KOOS HOIAME KULUSID KOKKU

Raamatupidamisteenused, 
konsultatsioonid, aastaaruannete 

koostamine, äriplaanide koostamine, 
audiitorteenused.

Saue valla ettevõtetele 
hinnasoodustused.

501 8228, www.naudit.ee

Kaaniravi
Лечение Пиявками

Teaduse 1, Saku

Tel. 510 6996

AS PROTTEN F.S.C. 
ESINDUSKAUPLUS PROTTEN 

MÜÜGIL SUURES VALIKUS 
SÜGIS  2009.a.

NAISTE   SÜGISMANTLID 

oktoobris  PÜSIKLIENDILE 
VALIK MANTLEID -10%  
 KÕIK KINGAD  -20%

  LISAKS  SUUR VALIK  SALLE, 
NAHKKINDAID, MÜTSE, KOTTE, EHTEID

 OLETE OODATUD!
  

    KLIENDIKAARDI OMANIKELE   
SOODUSTUSED

         
PALDISKI MNT.19 , KEILA     

TEL. 674 7575
E-R 9.00-19.00
L 10.00-16.00

2. novemberil  2009 avame Saue linnas 
Naerupalli päevahoiu, 
mis on mõeldud lastele alates 1,5 eluaastat.

Naerupalli päevahoid asub kinnise hooviga 
eramajas aadressil Tõkke 34, Saue linnas.
Oleme teie “naerupalli” jaoks olemas igal
tööpäeval kell 8.00-18.00,          
võimalikud on erikokkulepped.
                

Kui Sa vajad turvalist hoiukohta oma lapsele, 
siis helista tel. 504 9366

või vaata  www.naerupall.com

Hinnad on soodsad.

Valvega autode parkla   
Hinnad soodsad

Söidukite tehnoülevaatus
E;T;N      8.30-17.00
K;R         8.30-20.00
L             9.00-15.00

Autode tehniline hool ja remont

Laagris, Vae tänav 3
AS Sagro  679 6858, 515 5242


