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1.september

Koduvald

Kutsub esimesse a-sse 
esimene koolikell
Kas ma jõuan NBA-sse 
või mind ootab NHL?
Ilma teen ma vormel ühes
või mind kutsub Indycar?
Kindel olen ainult ühes, 
kasvan suureks -
saab must staar!

Contra “Esimene koolikell”

Superstaarina võisid väikesed 
kooliastujad   end  tunda    küll 
- suure aulatäie rahva ette 
sammudes võttis Laagri 
Kooli esimesse klassi astujaid 
vastu aplaus ja fotoaparaatide 
välgusähvatuste laine. Pidulik-
kust lisas pisikeste poiste-preilide 
enesetundele kindlasti ka uhiuus 
koolivorm. 
Kohe said vastsed koolijütsid osa 
kooli traditsioonidest - nende 
auks kanti sisse kooli lipp ja nii 
mõnegi lapsukese jaoks võis olla 
üsna esimene kord, kui Eesti 
riigi hümni kõlades tuli minut-
paar nihelemata püsti seista. 
Rõõmustavalt palju oli neid, kes 
üsna veatult hümni sõnu ka kaasa 
laulda oskasid.

Välisest särast hoolimata  on 1. 
september neile seitsme-kaheksa 
aastastele ka lihtsalt põnev 
päev. Siis, kui täiskasvanud lava 
peal kõnesid pidasid ja tähtsalt 
mikrofoni rääkisid, eksis nii 
mõnegi piiga silmapaar otsima 
ema-isa tuttavat nägu,  teise 
pilk piidles jälle hoopis uhiuue 
klassijuhataja prilliklaasi taha. 

STIILSED KUUENDIKUD:
Mitte ainult esimese klassi 
juntsudele ei ole 1. september 
oluline päev. Kooli poole sätivad 
end ka pisut vanemad. Kuuendat 
klassi Laagri Koolis alustavad 
stiilsete kaabudega Karl Jürgen 
Kivimaa ja Mihkel Pugri 
eelistaksid koolialgusele küll pigem 
suvevaheaja jätkumist.  Noorsandid 
teavad, et läheb raskeks. Kuuendas 
lisanduvad mitmed uued ained, 
eriti tunnevad poisid hirmu vene 
keele ees. Tõsi küll, üks sõna - 
privet- on poistel juba selge

VÄLKLAMBI 
VALGUSES:
Pisikesed pidulikud 
kooliastujad sattusid 
aulasse sisenedes 
fotokaamerate välktulede 
alla. Aparaate 
klõpsisid vanemad 
ennastunustavalt 
- nii tähtis päev vajab 
ju jäädvustamist ja 
õhetavad lapsepõsed 
pildil talletamist

Lillelõhnaline ja õhetavate paledega koolialgus 

Laagri Koolis alustas sel 
sügisel 44 õpetaja käe ja 
hoole all uut kooliaastat 
kokku 492 õpilast, neist 

esimeses klassis 72 ja 
lõpuklassis - 

üheksandas 23.

Ääsmäe Põhikool alustas 
õppeaastat 22 õpetaja ja 135 
õpilasega, esimesse klassi 
astus 14 last ja lõpuklassis 
-üheksandas on 15 õpilast.

ILUSAT KOOLIAASTAT!

Mõned lapsed, kes koduõue 
mängude ajast juba tuttavad, 
sosistasid omakeskis salajutte 
ning võrdlesid põlvikute pikkust 
ja mustrit.

Ja siis tuli hetk, kus kõik 72 
kooliastujat riburada lava peale 
hüüti  ja kõigile klassijuhataja 
poolt uhiuus aabits pihku 
pisteti. Sellest  raamatust 
on aastakümneid alanud ka 
praeguste poliitikute, näitlejate ja 
teadlaste haridustee. 
Ka neist koolijütsidest saavad 
ühel päeval tegijad. Esimene 
samm sellel teel algab aabitsa 
esimese lehega.

Laagri Kooli direktrissi Marje 
Eelmaa meenutus esimesest 

koolipäevast 

Mina mäletan  peas lehvivat 
tutipaela, rüüziga valget pluusi, 

jalas olid valged põlvikud ja 
pealt kummiga võimlemissussid. 
Klassiruum tundus ülisuurena. 
Tean, et olin arglik ja ülitasane. 
Meeles püsib kollaste kaantega 

Aabits, kus esikaanel troonis 
punane A täht. Esimesed sõnad 

aabitsas olid silpidena. 
Meenub Alo, Elo, auto.

 
Esimesest koolipäevast on meil 

kõigil oma mälestustelaegas 
- värvilõhnaline  klassituba, 

esimene õpetaja ja pinginaaber, 
särav-valge vormipluus 

ning uhiuus koolikott kõige 
tarvilikuga, mis toona 
soetati koolilaadalt või 

raamatukauplusest. 

Neis mälestusis on kullakarva 
hetki ja kullateraga inimesi, keda 
elukooliski aeg-ajalt meenutame. 
Enim vast uue kooliaasta hakul. 
Need on väärtused, mida me ei 

saa osta müüa ega vahetada. 

Ja kindlasti mahub paljude 
1. septembri mälestustesse 

kimp astreid, mis kingituseks 
esimesele õpetajale.

Ka sel sügisel toodi õpetajatele 
enim ikka astreid! See vist ongi 

sõnatu märguanne sügise ja 
kooliaasta saabumisest. Samas 

justkui sümboolne side erinevate 
põlvkondade vahel...
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VALLAVOLIKOGUs

Vallavolikogus 27. augustil

PäeVAKOrrAL

OHTLIKE JÄÄTMETE ja VANAREHVIDE KOGUMISRING 
LAUPÄEVAL, 10. OKTOOBRIL 2009

Laagri alevikus võetakse ohtlikke jäätmeid ja vanarehve vastu 
Kuuse tänava vana katlamaja juures kell 09.00-12.00.

Jäätmebussi ja rehvikogumisauto sõidugraafik

Saabumine  Lahkumine   
08.30  08.45  Alliku küla, Koidu elurajoon, Koidu põik ja Koidu tn ristmik
09.00  09.15          Alliku küla, Kotka tee ja Kauri tee ristmik
09.30  09.45  Vatsla küla, Kodasema ja Vatsla tee nurk
10.00  10.15  Hüüru küla, Hüüru mõis
10.30  10.45  Kiia küla, korvpalliväljak
11.00  11.15  Alliku küla, seltsimaja parkla
11.30  11.45   Vanamõisa küla, Suurevälja tee/Rõika tn ristmik
12.00  12.15  Vanamõisa küla, Vanamõisa/Välja tee rstimik
12.30  12.45  Valingu küla, Suurekivi elurajooni sissesõit
13.00  13.15  Aila küla, külakeskus
13.30  13.45  Jõgisoo küla, Lõokese tn
14.00  14.15  Koppelmaa aiandusühistud
14.45  15.00  Tuula küla, korterelamud
15.30  15.45  Ääsmäe küla, koolimaja parkla
16.00  16.15  Maidla küla, keskuse autobussipeatus
16.30    Maidla aiandusühistud, kaupluse ees

Ohtlikud jäätmed on patareid, akud, vanad värvid, lahustid ja õlid, ravimid, 
päevavalguslambid, elavhõbedaga kraadiklaasid, tundmatud või mittevajalikud kemikaalid jms.   

Igalt eraisikult võetakse vastu kuni 8 sõiduauto vanarehvi.

PALUN OLGE TÄPSED, KUNA VALD SUUR JA GRAAFIK TIHE, SIIS EI SAA 
JÄÄTMEBUSS EGA REHVIAUTO ETTENÄHTUD KELLAAJAST KAUEM PEATUDA: 

OLGE PALUN VARAKULT KOHAL!

Kõik kogumispäeval tekkinud operatiivsete küsimuste korral (auto ei jõua õigeks ajaks kohale 
vms) võib pöörduda operatiivselt telefonidel 511 9343 ja  534 46686.

Kinnitati maa munitsipaalomandisse taotlemine;
Muudeti kruntide suurused Püha küla Marie ja Loigu 1 
kinnistutel;
Otsustati erateede avalikuks kasutamiseks määramine;
Lubati võtta varaline kohustus seoses Euroopa Liidu 
Ühtekuuluvusfondi elukeskkonna arendamise rakenduskava 
meetmega „Veemajanduse infrastruktuuri arendamine“

•
•

•
•

Senini on kõik uued maaomanikud enne  Maksu- ja  Tolliameti 
maamaksu teadet saanud vallavalitsusest posti teel maa 
maksustamishinna akti. Akt on andnud võimaluse soovi korral 
välja arvutada oma maamaksu suuruse praegu kehtivate riiklike 
hindade alusel. 
Seoses vallavalitsuse kulude kärpimisega  enam  akte välja ei 
saadeta. Iga maaomanik, kellel tekib küsimusi maamaksu suuruse 
osas, võib need esitada telefoni teel numbril 654 1149. 
Kõikidel, kellel on asja vallamajja, võivad soovi korral oma aktid 
kätte saada vallavalitsuse II korruse 2. kabinetist maaregistripidaja 
Ene Lepistu juurest.

Maaomanikele enam 
maamaksustamishinna 
akte koju ei saadeta

LühIdALt

Laagri perearstikeskuse 
uus töökorraldus
Alates septembrikuust on Laagri Perearstikeskuses täiskohaga 
tööl uus arst dr Kait Luukas. 
Dr Triinu-Mari Ots on alates 7. septembrist  lapsehoolduspuh- 
kusel, tema nimistuga jääb töötama dr Luukas, kord nädalas käib 
lisaks vastuvõttudel ka dr Anneli Soomets.
Dr Lehte-Hilja Kullama jätkab tööd samadel aegadel, samuti dr 
Anne-Kristi Uul.
Perearstikeskus on avatud igal tööpäeval 8.–16.00. T, N 8.–18.00.              
Telefoninumber on 654 0230. Arsti vastuvõtud toimuvad 
eelregistreerimise alusel. 

Arstide vastuvõtuajad (sulgudes telefonikonsultatsiooni aeg)

Dr. Kullama
E   8 – 13 (13 – 14)
T 14 – 18 (13 – 14)
K   8 – 13 (13 – 14)
N   8 – 13 (13 – 14)
R   8 – 12 (12 – 13)

Dr. Soomets  
(dr Otsa patsiendid)
K 14 – 17

Dr. Uuli
E 14 – 19
N 10 – 15

Vähekindlustatutele 
tasuta suitsuandurid
Saue valla sotsiaalosakonnal on välja pakkuda vähekindlustatud  
peredele, üksi elavatele eakatele ja teistele toimetulekuraskustega 
vallakodanikele  tasuta suitsuandurid, lisaks andurile endale võivad 
hooldustöötajad soovi korral seadme ka majapidamises sobivasse 
kohta kinnitada.

Tasuta suitsuandureid on hooldustöötajad selle aasta jooksul 
paigaldanud juba ligi 50-sse kodusse Saue vallas, 50 tükki ootab 
veel uusi huvilisi. 
Soovijad peaksid ühendust   võtma Saue  valla sotsiaalosakonna     
telefonidel 654  1136, 654 1145 ja 654  1144.

Edith Mäe
Saue valla valimiskomisjoni esimees

Hääletamisõigus   on Eesti 
kodanikul ja Euroopa Liidu 
kodanikul, kes on valimis- 
päevaks saanud 18-aastaseks ja 
kelle Rahvastikuregistri järgne 
elukoht asub Saue vallas. 

Hääleõiguslik ei ole isik, kes 
on kohtu poolt tunnistatud 
teovõimetuks või kes on kohtu 
poolt süüdi mõistetud ja kannab 
karistust kinnipidamiskohas.

3. oktoobriks valijakaart
Valija, kes 3. oktoobriks ei ole 
veel saanud valijakaarti või kelle 
valijakaardile  kantud andmetes 
on vigu, võib pöörduda 
avaldusega Saue vallasekretäri 
poole selgituste saamiseks 
või vigade parandamiseks. 
Valijakaardil on kirjas ka 
jaoskonnakomisjoni asukoht.

Elektrooniline hääletamine 
Alates 8. oktoobrist kella 9.00  
kuni 14. oktoobri kella 20.00 saab 
hääletada elektrooniliselt veebi-
lehel  http://www.valimised.ee.

Kodus hääletamine
Kui Te terviseseisundi või mõne 
muu mõjuva põhjuse tõttu 
valimisjaoskonnas hääletada ei 
saa, võite esitada kirjaliku taotluse 
kodus hääletamiseks. Taotluses 
tuleb märkida kodus hääletamise 
taotlemise põhjus. Taotlust 
saab esitada kuni valimispäeva 
18. oktoobri kella 16.00-ni, kas 
jaoskonnakomisjonile või Saue 
Vallavalitsusele.
Kodus hääletamist korraldatakse 

vaid valimispäeval 18. oktoobril.

Kaasa isikut tõendav dokument 
Valimisjaoskonda minnes 
võtke kaasa  kehtiv isikut 
tõendav dokument (näiteks 
pass, isikutunnistus, juhiluba, 
pensionitunnistus), millel on Teie 
nimi, sünniaeg või isikukood ja 
foto.
Isikut tõendava dokumendi 
alusel saate hääletamissedeli, 
mille kohta annate allkirja. 
Hääletamissedel tuleb täita 
selleks ettenähtud kabiinis. Valija 

täidab sedeli ise.
Valija saab hääletada ühe  
kandidaadi poolt, kes on 
kandidaatide koondnimekirjas. 
Hääletamissedelile kirjutatakse 
meelepärase kandidaadi num-
ber.
Pärast valimissedeli täitmist 
murrab valija sedeli kokku ning 
annab selle jaoskonnakomisjoni 
liikmele. Viimane paneb kokku-
murtud hääletamissedeli välis-
küljele jaoskonnakomisjoni 
pitsati jäljendi. Valija laseb 
hääletamissedeli valimiskasti ise.

18. oktoobril valitakse järgmiseks 
neljaks aastaks uus Saue Vallavolikogu

Saue vallas on kolm valimisjaoskonda:

Jõgisoo, Koppelmaa, Maidla, Pärinurme, Pällu, Tagametsa, Tuula 
ja Ääsmäe külade valijad saavad valimispäeval hääletada Ääsmäe 
külas Ääsmäe Põhikoolis Kasesalu 16  asuvas valimisjaoskonnas 

nr 1. Eelhääletamine toimub sama maja teises otsas, 
Ääsmäe Raamatukogu ruumides.

Laagri aleviku elanikud ning  need, kelle elukoha andmeteks 
Rahvastikuregistris on Saue vald, saavad hääletada Laagri 

alevikus Saue Valla Kultuurikeskuses Veskitammi 8 asuvas 
valimisjaoskonnas nr 2.

Aila, Alliku, Hüüru, Kiia, Püha, Valingu, Vanamõisa ja Vatsla 
külade elanikud saavad hääletada Laagri alevikus 

Laagri Koolis Veskitammi 22 asuvas valimisjaoskonnas nr 3.

Hääletada saab elukohajärgses valimisjaoskonnas valimispäeval 
18. oktoobril kell 9.00-20.00. 

Eelhääletamine toimub 12.- 14. oktoobril kõigis 
valimisjaoskondades kell  12.00 - 20.00. 

Eelhääletamise ajal saab hääletada ka väljaspool oma 
elukohajärgset valimisjaoskonda.  

Saue valla valimiskomisjoni esimees  Edith Mäe
edith.mae@sauevald.ee 

654 1140, 516 1051
Saue Vallavalitsuse infotelefon 654 1130

Dr. Luukas  
(dr Luukase ja  
dr Otsa patsiendid)
E  8 – 13 (13 - 14)
T  8 - 13  lapsed   (13 - 14)
K  8 - 13 (13 - 14)
N  12 - 18 (13 - 14)
R  8 - 13 (13 - 14)
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detAILpLAneerInGUte AVALIK VäLjApAneKneK

s AUe VALLA detAILpLAneerInGUd AUGUstIs 2009

Saue valla territooriumil augustis 
2009 on algatatud järgmised 
detailplaneeringud:
Saue Vallvalitsuse 11.08.2009 
korraldusega nr 470 on algatatud 
Vatsla külas Vatsla-3 kinnistul   

(katastritunnusega 72702:002:0580) 
detailplaneeringu koostamine, 
eesmärgiga krundi piiride täpsustamine 
ja tehnorajatiste asukoha määramine.

Saue valla territooriumil augustis 

2009 on kehtestatud järgmised 
detailplaneeringud: 
Saue Vallavalitsuse 11.08.2009 
korraldusega nr 471 on kehtestatud 
Aila küla Arula II, Aruvälja I ja Aruvälja 
kinnistute detailplaneering.  

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

Saue Vallavalitsus teatab, et 23.09.2009 
kuni 07.10.2009 kella 8.00-16.30 
(kolmapäeviti kuni 18.30-ni ja reedeti 
kella 14.00-ni) toimub Saue vallamajas, 
Veskitammi 4, Laagri alevik:
Vanamõisa küla Vanamõisa tee 22 ja 
Paju tee 24 kinnistute detailplaneeringu 
avalik väljapanek. Detailplaneeringu 
eesmärgiks on Vanamõisa tee 22 kinnistu 
jagamine kaheks väikeelamu krundiks, 
ehitusõiguse ja hoonestustingimuste 
seadmine ühe ühekorteriga väikeelamu 
ja kahe abihoone rajamiseks ning Paju 
tee 24 kinnistul tehnorajatiste maa-

ala määramine. Detailplaneeringuga 
lahendatakse planeeritaval alal 
heakorrastus, haljastus, juurdepääsutee 
ning tehnovõrkudega varustamine. 
Elamukrundid on planeeritud 
suurustega 5001 m² ja 5433 m². 
Planeeritavate väikeelamute lubatud 
kõrgus 8,0 m ja abihoonetel 4,5 m. 
Vanamõisa tee 22 kinnistul paikneb 
väikeelamu. Detailplaneering ei 
muuda kehtivat üldplaneeringut. 
Detailplaneeringu koostaja Lokomotiiv 
OÜ.

Hüüru küla Suurevälja 4 maaüksuse 
detailplaneeringu avalik väljapanek. 
Detailplaneeringu koostamise 
eesmärgiks on maaüksuse pindalaga 
6,91 ha kruntimine, maasihtotstarbe 
muutmine osaliselt elamumaaks ning 

ehitusõiguse ja hoonestustingimuste 
määramine nelja ühekorteriga 
väikeelamu ja abihoonete tarbeks. 
Detailplaneeringuga lahendatakse 
planeeritaval alal heakorrastus, 
haljastus, juurdepääsuteed ning 
tehnovõrkudega varustamine. 
Elamukrundid on planeeritud 
suurustega 3000-4100 m². Planeeritavate 
väikeelamute lubatud kõrgus 9,0 m ja 
abihoonetel 5,0 m. Detailplaneering 
ei muuda kehtivat üldplaneeringut. 
Detailplaneeringu koostaja 
Maaplaneeringud OÜ, töö nr 179-03.

Lähemat informatsiooni saab 
planeeringute spetsialistilt Maili 
Metsaotsalt telefoninumbrilt 654 1157. 

Asutajad optimistlikud: “Haraka Kodu 
ehitus Maidla külas algab veebruaris”

PLAneerInG

Koduvald

Maidla külla rajatava puuetega 
noortele  eluasemeks mõeldud 
Haraka Kodu asutajad 
loodavad 2010. aasta veebruaris 
ehitamisega algust teha.

Kuigi lootus kopp maasse lüüa 
oli juba 2009. aasta jaanipäeva 
paiku, siis pikale veninud 
läbirääkimised rahastuse osas 
lükkasid ehituse alustamist 
poole aasta võrra edasi. 
Sihtasutus Haraka Kodu 
rõõmustas selle aasta alguses 
positiivse vastuse üle, mil nende 
mitmeaastast      projektikirjutamist 
pärjati lõpuks finantseerimis- 
otsusega. 
EAS-i esitatud taotlus sai 32 
miljoni ulatuses rahastuse, aga 
Eesti riiki ja tema rahakotti 
tabanud masu tõttu viibis    
Sotsiaalministeeriumi kanda 
jäänud ligi 10 miljoniline  
omafinantseeringu osa.
Tänaseks on kogu ehituseks 
vajaminevad summad finantsee-
rijate poolt kinnitatud ja esialgu 
utoopilisena tundunud idee 
Haraka Kodu rajamisest on 
reaalsem, kui kunagi varem.

Kodu puuetega noortele
SA Haraka Kodu  peaeesmärgiks 
on luua Harjumaale intellekti- ja 
liitpuudega noorte kodu.  Idee sai 
alguse juba 2006. aastal ja rajanes 
teadmisel, et mingil hetkel 
lõpetavad praegu Salu kooli 
(raske- ja sügava vaimupuudega  

laste õppeasutus Ääsmäel) 
lapsed kooli, aga neile oleks 
tarvis tagada ka edasine õpe ja 
võimalused täisväärtuslikuks 
eluks. 
Haraka  Koduta   oleks neil 
noortel peale kooli lõpetamist 
kaks alternatiivi- koju tagasi 
või hooldekodusse. Esimene 
variant nõuaks vanematelt oma 
tööst loobumist ja koju jäämist, 
hooldekodus aga ununeksid 
Salu koolis omandatud oskused-
teadmised ning areng peatuks.    
Haraka Kodu pakub neile 
noortele spetsiaalseid tingimusi 
elamiseks ja ka edasiseks 
arenguks.
Sellisele mõttekäigule tuginedes 
pidasid Haraka Kodu asutajad 
läbirääkimisi omavalitsustega, 
Sotsiaalministeeriumiga, puue-
tega laste vanematega ja said 
kinnituse: mõte on hea ja 
oluline, sest Harjumaal sellised 
hoolekande asutused täiesti 
puuduvad.
Plaani järgi saaksid Haraka 
Kodust omale uue pesa 
maksimaalselt  36  noort.  Süsteem 
on üles ehitatud nö peremudelile 
põhinevalt, elatakse kuuekesi 
koos, olenevalt puude raskusest 
on noortel iga päev abiks   
1-3 ema. Jätkub ka Salu koolis 
alustatud õppetegevus ja 
samas harjutatakse elanikke 
iseseisvalt igapäeva eluga toime 
tulema. Soovijaid tulevasesse 
noortekeskusesse on asutajate 
sõnul palju, sealhulgas ka Saue 
valla noori. 

Valmimise ajaks sügis 2010
Hetkel on valmis juba ehituse 
alustamiseks vajalik detail-
planeering ja tegeletakse projek-
teerimisega.  Keskuse    ehita-
miseks andis Saue Vallavalitsus  
3-hektarilise Maidla külas asuva 
maatüki hoonestusõiguse  50. 
aastaks arendajate kasutusese  
tasuta.
Detailplaneeringu järgi saab 
Haraka Kodu koosnema 
mitmest hoonest. Ehitatakse    
välja peamaja, kus saavad 
koha tegevustoad ja kus 
plaanitakse tulevikus pakkuma 
hakata päevakeskuse- ja 
rehabilitatsiooniteenust (füsio-
teraapiat, massaaźi jne) ka 
mitteelanikele. 
Elumajad koosnevad erineva 
suurusega ridaelamuboksidest 

ning juba mõeldakse ka 
majade sisustamise peale. 
Oma abikäe on lubanud 
ulatada Lions klubi 
Tallinn City,  kes koos 
oma Rootsi kolleegidega 
plaanivad hakata tegema 
heategevuslikku tööd, 
et sisustamise tarvis 
vahendeid hankida.
Valmis    ja sobivalt sisus-
tatud kompleksis koos 
koolitatud hooldajatega 
loodetakse     vaimu puuetega 
noortele koduuksed avada 
2010. aasta oktoobris.
Arendajate sõnul on 
kohalikel elanikel  tulevikus 
soovi korral võimalus 
rajatavas noortekodus ka 
tööd leida.  

Haraka Kodu sai nime 
oma asutajate erihooldust 
vajavate laste esinimede 

tähtedest:  
Hans, Rando ja Katariina 

Haraka Kodu tunnuslause:  
Igal inimesel on koht siin 

päikese all 

Haraka Kodu 
valmimisel hakakb 

Sotsiaalministeerium ostma 
teenust, ehket noorteküla 

üleval pidamine ei jää täies 
mahus omavalitsuste ega 

lapsevanemate kanda 

•

•

•

 
   

ELUMAJA: selline kolmeboksiline 1050 m2 elumaja saab koduks 18-le noorele

Algas Laagri-
Saue kergliiklustee 
projekteerimine
Augusti lõpus allkirjastasid Saue 
vald ja Saue linn kui tellijad ning 
SKA Inseneribüroo OÜ ja OÜ 
Ringtee kui töövõtjad lepingu 
Laagri-Padula- Saue kergliiklustee 
projekteerimiseks. 
Nimetatud  kergtee näol on tege-
mist Laagri alevikku ja Saue 
linna ühendava kergliiklusteega, 
kuid lisaks  kahe   suure   asula 
ühendusele lahendatakse mitmed 
valla ees seisvad probleemid. 
Redise tänava äärde on planeeritud 
ehitada kõnnitee, Koidu elurajoon 
saab kauaoodatud valgustatud ja 
turvalise tee Laagrisse ning ühen-
duse Padula rongipeatusega, 
samuti ühendatakse kergteega 
Vanamõisa Suurevälja tee ning 
kergliiklustee lõppeb Välja elu-
rajooni juures Vanamõisa külas.
Esialgse kava kohaselt peaks 
teeprojekt valmima märtsikuuks 
ning pärast seda on võimalik 
väljastada ehitusluba ning alus-
tada ehitustöödega. Kui kõik 
läheb plaanikohaselt, peaks aasta 
pärast kõik valmis olema.

UUs tee
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Maidla küla arengusse on kolme 
aastaga investeeritud pea 3 miljonit 

Raamatute kirbuturult viidi 
lektüüri koju kaasa lausa sülega
Koduvald

1. septembril Saue Valla-
raamatukogu   poolt korralda- 
tud  raamatute kirbuturul 
jaotati suurem osa teoseid laiali 
täitsa tasuta.

Esmakordselt Saue vallas 
ellu viidud eksperiment, kus 
suve jooksul said inimesed 
raamatukokku tuua  kodus 
üleliigseks muutunud raama-
tuid ja mis siis tarkusekuu 
esimesel päeval huvilistele 
tasuta laiali jagati, sai väga 
positiivse vastukaja osaliseks.
Raamatukoguhoidjate sõnul 
pole inimestel tihtilugu maja-
pidamistes ruumi, et aastate 
jooksul soetatud lektüüri 
ära mahutada. Nii toovad 
nad heameelega raamatuid 
jagamiseks. Lisaks pakuti turul 
ka raamatukogu enda  teoste 
üleliigseid eksemplare. Tõsi küll, 
neid müüdi väikese raha eest, 
5-30 krooni tükk.
Kõige paremini läksid kaubaks 

lasteraamatud,  kunstiraamatud 
ja elulood. Kauplejate sõnul oli 
oodatust pisut kesisem huvi 
nö kergema kirjanduse vastu. 
Välja oli pandud ligi 1500 teost 
ja esimese paari tunniga oli 
neljandik juba uue omaniku 
leidnud.
Raamatukoguhoidjad juttu, et 
arvuti vahetab varsti raamatud 

välja, ei usu. Nende hinnangul 
noorem põlvkond ehk pooldab 
rohkem digitaalset teavet, 
aga enamik inimesi armastab 
voodis lugeda ja siis on raamat 
asendamatu. 
Sületäite raamatutega lahkunud 
tänulikud  inimesed on selle 
elavaks tõestuseks.

TAAsKAsUtUs

ArenG

Koduvald

Suurimaks investeeringu-  
projektiks on senini olnud 
vana koolimaja seltsimajaks 
rekonstrueerimine, väiksemaid 
ettevõtmisi  külaelu paremaks 
muutmiseks tehti selgi suvel.

Mitmete sellesuviste tegemiste 
taga oli soov edukalt 
osaleda Harju  Maavalitsuse 
korraldataval Kauni küla 
konkursil. Hindajad väisasid 
küla juulikuus ja tulemused 
antakse teada alles novembris, 
aga tehtud tööd rõõmustavad 
silma juba pragu sõltumata 
saadavast hinnangust.

Tervituseks külatähised
Kohaliku põllumehe maadelt 
välja kaevatud ligi kümne 
tonnisele kivimürakale ei osatud 
alguses otstarvet leida. Nüüd 
tervitab see looduse looming 
tulijaid Hageri ja Kiisa teeristil 
tiigi ääres, paksust plekist 
küla nimetähed peal. Vaeva 
ja kahe traktori kandejõudu 
nõudev ettevõtmine oli see kivi 
kandmine, aga silmale nüüd ilus 
vaadata. Ja kõik omaküla meeste 
töö ja käteosavus.
Lihtsama, pisut puutööd ja head 
mõtet kandva, külatähise sai 
endale ka Pärinurme küla. 

Bussipaviljon koolilastele  
ja eakatele
Liinibussi ei käi Maidlas juba 
ammu, küll aga sõidab külast 
läbi koolibuss ja kord nädalas 
ootavad oma sõidujärge 
pensionärid sotsiaalbussiga 
poekäikudeks.  Kogemus ütleb, 
et sügiseses vihmasajus ei pruugi 
olla bussi ootamine just kõige 
meeldivam tegevus. 
Sestap kribiti Kohalikku 
Omaalgatuse Programmi pro-
jekt ja positiivse vastusena 
laekunud 25 000 krooni eest 
pandi püsti bussipaviljon. 
Omafinantseeringu osaga - 3447 
krooniga toetas ka vald.

Ajalugu kaante vahele
Samasse fondi esitati ka palve 
finantseerida küla ajaloo kokku 
kirjutamist ja needki rahatähed 
on nüüd laekunud. Ajalugu 
aitab koostada Aino Lehtmets 
Ääsmäe külast, teda abistab ka  
väike seltskond külainimesi. 
Kuna ajaloo uurimine ei käi ühe-
kahe päevaga, siis vältab see 
projekt terve aasta. Praeguseks 
on kaanetamiseks valmis juba 
kuus raamatut erinevatest 
valdkondadest. Kogutud ja kirja 

pandud on mälestused ennesõja 
aegsest perioodist ja kolhooside 
ajast, koolimajast ja turbarabast 
ning Pärinurme sohvoosi ajast. 

Seltsimaja kõrvalhooned korda
Juba 2008. aasta detsembris 
esitas Maidla Külaselts PRIA-
le mahuka projekti „Külade 
uuendamise ja arendamise 
investeeringutoetuse“  meet-
messe. Projekti sisuks oli 
soov rekonstrueerida Maidla 
Seltsimaja kõrvalhoone.

Saue Vallaraamatukogu kuulutab välja 
logokonkursi

Logokonkursi tingimused:

*logo peab olema lihtne, seonduma raamatukogu temaatikaga, 
traditsioone hoidev aga ka uuenduslik 

* logo peab olema kasutatav nii veebis kui trükistel 

 *logo koosneb sümbolist ja sõnadest „Saue 
Vallaraamatukogu“, sümbol peab olema ka eraldi kasutatav 

* maksimaalne kasutatavate värvide arv on 3, peab olema 
kasutatav ka mustvalgena 

 *kirjatüüp: lihtne kuid silmatorkav 

* üks autor tohib esitada rohkem kui ühe kavandi 
 *osa võivad võtta kõik soovijad 

 *konkursitööle tuleb lisada autori kontaktandmed: nimi, 
telefoninumber ja e-posti aadress 

 * konkursi võitnud logo kasutamis- ja autoriõigused lähevad 
üle Saue Vallaraamatukogule 

 *logo peab olema esitatud GIF/JPG ja PDF formaadis 
meilikirja lisana aadressile  raamatukogu@sauevald.ee või 

tuua paberkandjal (A4)  raamatukokku 
Veskitammi 4, Laagri

Tähtajad ja tulemused:
Konkursile saab töid esitada kuni 

23. oktoobrini 2009.  

Auhinnafond on 1000 krooni, mille jaotamise otsustab žürii.  

Konkursi võidutöö kuulutatakse välja 2 nädala jooksul ning 
võitjatega võetakse ühendust.

Lisainfo: 679 6869
Säravaid ideid!

KENA KÜLATÄHIS:  Pärinurme 
küla, kellega Maidla rahvas tihedalt 
suhtleb, sai omale samuti suviste 
talgute käigus külatähised, mis 
tulijat rõõmsa “terega” tervitavad 
ja lahkujale “head teed” soovivad. 
Lilleseaded silmailuks veel lisaks

NAGU PÄRIS: Bussiputka kokkuklopsimine jäi külarahva enda teha. Septembri 
esimesel nädalavahetusel kogunesid küla noored ja panid oma kätega paviljoni 
püsti.  “Sai ikka hea küll,” rõõmustavad (vasakult) Eini, Margit, Ragnar, 
Veiko, Veljo ja Andrus. Üldse olevat Maidla küla noorem põlvkond kohaliku 
mittetulundusühingu liikme Ene Mitti sõnul üle mõistuse aktiivsed ja just nende 
entusiasm paneb külaelu edendamise nimel tegutsema ka täiskasvanud

Külaesindaja ja põhilise 
projektikirjutaja Ene Mitti 
sõnul on plaan kõrvalhooned 
karkassini maha võtta ja täiesti 
uuesti üles ehitada. Uude majja 
plaanitakse rajada nõupidamiste  
ja mängude ruumid. 
24.  juulil  saadi PRIA-lt heaks-
kiitev vastus ja  toetatavaks 
summaks lubati 70% kogu 
projekti maksumusest ehk 829 
181 krooni. Ülejäänud 30% 
peaks leidma katmist  Saue valla 
eelarvest. Kokku oli projekti 
maksumus 1 184 544  krooni. 
Kuna ehitushinnad on viimase 
aasta jooksul muutunud, 
võeti ehitustöödele ka uus 
hinnapakkumine ja vajaminevad 
rahasummad kahanesid 635 171 
kroonile, ehk vähenesid ca 46%.
Valla poolne finantseeringuotsus 
saab selgeks peale septembrikuu 
volikogu, kus saab toimuma 
lisaeelarve  hääletus.   Kui  rahalis-
te vahenditega ja lepingutega 
lähiajal ühele poole saadakse, 
on ehitaja lubanud kolme kuuga 
hoone püsti panna. 

Lisaks kuuluvad sellesuviste 
tegemiste hulka veel juuli alguses 
tiigi äärde paigaldatud tualett, 
et suvised rannarõõmud oleks 
täiuslikumad. Seltsimajja on sisse 
seatud ka kaks arvutikohta koos 
internetilahendusega ja tulemas 
on ka oma küla veebileht.
Meeles   mõlgub  ka uute 
projektide kirjutamine seltsi-
maja õuele laudade-toolide 
soetamiseks ja laululava ehitami-
seks. Kui seltsimaja kõrvalhoone 
ehitus õnneks läheb, oleks vaja 
projektide kaudu muretseda 
ka sisustus. “Tegemist jätkub,” 
resümeerib Mitt.



 september 2009 lk  5

krOOnIKA

Palju õnne eakatele 
vallaelanikele

Palju õnne valla  
kõige pisematele 
LAAGRI  
Kamilla Kõnd  28.06.2009 
Emili Helgard  16.07.2009
Hanna Ohu  25.07.2009
Marta-Liisa Mürk 31.07.2009
Armin Soosalu  08.08.2009
Sofia Demir  10.08.2009
Mia- Marta Võting 13.08.2009 
Oliver Pugal  13.08.2009
Rasmus Reitsnik 17.08.2009
Triinu Helga Suik 18.08.2009
Brian Mattias Laks Muchaxo 14.08.2009
              
ALLIKU KÜLA 
Jan Trevor Tabri 03.08.2009

MAIDLA KÜLA          
Claudia Elis Rõõmusaar  27.07.2009

TAGAMETSA KÜLA          
Aron Aamer  07.08.2009

VATSLA KÜLA          
Gregor Luuk  11.08.2009

TUULA KÜLA          
Kristabel Velberk 19.08.2009

IN MEMORIAM
Peeter Kroon  07.08.2009
Hilja Villberg  09.08.2009
Elda Altosaar  10.08.2009
Kalle Karu  07.08.2009
Jako Koha  12.08.2009
Taimi Vahtra  22.08.2009
Ott Ernesaks  26.08.2009

Suvelõpupeo külastaja:

“See on ju suurem, kui laulupidu!”
külastaja kommentaar suvelõpuürituse rahvarohkuse kohta

Koduvald

Rahvast oli 22. augustil 
Vanamõisas toimunud suve- 
lõpuüritusel tõesti palju. 
Laadaplatsil vooklesid ostja- 
test järjekorrad, autoparkla 
rivi ulatus otsapidi Saue 
linnani ja õhtune Singer-
Vingeri kontsert andis 
väikese festivali mõõdu 
välja. 15 000 inimest käis läbi 
- ütlevad korraldajad...

Suitsukala ja -singilettide 
hõrgutavad lõhnad, lookas 
lauad,  kus puukulpidest 
villaste sokkideni kodumaist 
käsitööd pakuti, sekka 
aiataimed, rõivad,  ehted.... 
“Kahju, et sularahaautomaati 
läheduses pole,” oli kosta 
ostlemismöllus  inimeste 
suust. Sest põnevat ja 
ostmisväärset kaupa oli palju 
ning käibenumbrid tõmbasid 
nii mõnegi kaupmehe 
suunurgad naerule. Tänu 
siis masu´le või masu´st 
hoolimata...

Aga elu ei käinud vaid laada-
alal. Lõkkeplats oli hõivatud 
tuhandete inimeste poolt, kes 
päikselist päeva, atraktsioone 
ja  programmi nautlema olid 
tulnud. Pered koos laste ja 
lemmikloomadega, väikesed 
ja suuremad sõpruskonnad, 
rahvast nii vallast, kui 
lähiümbrusest. 
Pisikesed kodanikud valluta-
sid lastealad ja liivakastid, 
nunnutasid miniloomaaias 
lambaid ja jäneseid,  nõudsid 
vanematelt järjekindlalt jäätist 
ja näomaalinguid.   
Emad-isad  libistasid saślõkki, 
ühinesid juturingi tuttavate ja 
võõrastegagi ning tuletasid 
Singer-Vingeri kontserdi ajal  
kadunud noorust meelde. 

Kõige selle möllu keskel 
võtsid külade esindused 
mõõtu erinevatel aladel, 
mis vahelduva eduga nii 
füüsilist sooritusvõimet   kui 
loomingulist vaimujõudu 
nõudsid. 

Kogu 14 tundi väldanud 
ürituse ja selle meeleolud 
saab kokku võtta ühe lausega 
- väga ehe külapidu. 

ASTELPAJU USKU: Alliku külas astelpaju 
istandust omav Toomas Kriisa pakkus laadal 
päiksekarva imemaitsvat astelpaju jooki. 
7 aastat nende ülitervislike ja vitamiinist 
tiinete marjadega tegelenud mees valmistab 
lisaks mahlaekstraktile moosi, õli ja jahu. 
Osta saab seda tervislikku kraami tema 
käest laatadelt ja küsida võib ka otse 
meiliaadressilt toomas.kriisa@mail.ee 

HIRMUS HEA KODULEIB: Senini hobikorras leivategu katsetanud Leila 
Lindsalu Kiia külast on pere ja naabrinaiste käest oma küpsetistele ikka  5+ 
hindeks saanud. Sel suvel on perenaine oma kätetööd pakkumas käinud 
ka laatadel. Vanamõisa tarvis möllas Lindsalu poolteist ööpäeva köögis. 
Tulemuseks teraleivad, puuviljaleivad mee ja ploomide-aprikoosidega, 
ürdisaiad oma aia ürtide ja küüslaauguga, mille koorikut kroonimas 
juustusuts ja pähklipeotäis. “Rahvas on ikka ostma tulnud,” rõõmustas  
küpsetaja, kelle korvidest näiteks teraleib juba lõunaks otsas oli. Leivategu 
fännav Lindsalu oleks valmis oma küpsetisi ka vallarahvale pakkuma, kel 
huvi, siis võib küsida meiliaadressilt leila.lindsalu@gmail.com ja 51 57771

VÕIDUKAD: juba teist aastat järjest panid külade vahelise 
võistluse kinni Jõgisoo noored. Kogu võistlus kulges tasavägiselt, 
alade arvestuses noppisid Jõgisoo küla noored ja Tuula Tutulus 
kordamööda esikohti, kuid üldarvestuses olid üle siiski noored 
jõgisoolased. Teisele kohale platseerus Jõgisoo Haridusseltsi 
võistkond Seltsis segasem ning kolmandaks tuli Tuula Tutulus. 
Tunnustuse pälvis ka Valingu noorte võistkond, kes osales 
esmakordselt ja jäi üldarvestuses neljandale kohale. Veel osalesid 
tiimid Ääsmäelt, Hüürust ja Maidlast.

ISESORTI TALDRIKUTÄIS: üks aladest, kus 
küladel mõõtu võtta tuli, oli eelroa valmistamine. 
Tuula küla pani välja “hõrgud pannil 
röstitud pullimunad vaarikamoosi ja täidetud 
köögiviljaga”. Välja nägi ahvatlev, kes proovida 
julges, nentis, et maitses ka. Esikoha võttis Tuula 
sellel alal igaljuhul...

SUVELÕPU PIDU 2009 NUMBRITES:

Toimumiskord: 7, käsitöölaata peeti ürituse raames 3. korda
Eelarve: 150 000.- Saue valla eelarvest, 350 000.- sponsoritelt

Külastajate arv: 13 000-15 000 inimest
Esinejaid: 18,  neist Saue valla taidlejaid 8 kollektiivi

Külade vahelisest võistlustest osavõtjaid: 7 küla
Kauplejaid laadal: 240, neist Saue valla tegijaid 15

Organiseerijaid: ca 85 inimest, enamus vabatahtlikud

LAAGRI
Hulda-Auguste Pall 20.09 91
Anna Oljunina 17.09 88
Aleksandr Artjomov 1.09 86
Hans Reinmann 11.09 85
Veera Prjadkina 17.09 83
Leida Vahi  17.09 83
Amanda Tamm  29.09 82
Heldur Niit  9.09 81
Helmut Huberg  1.09 80
Natalia Shefer  7.09 80
Ira Laur  19.09 80
Maie Kald  3.09 75
Jüri Ruusmaa 18.09 75
Viivi Pungas  28.09 75
Aavo Prank  15.09 70

HÜÜRU KÜLA
Dia Ränne  16.09 83
Marju Pomerants 15.09 70
Uudo Salumäe  27.09 70
Aleksandr Suni  12.09 86

PÜHA KÜLA
Benita Kelder  8.09 95

VALINGU KÜLA
Salme Heinsalu 8.09 89

VANAMÕISA KÜLA
Hilja Soop  16.09 84

VATSLA KÜLA
Hendrik-Eugen Tiido 28.09 98
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Veskitammi Kultuurikeskuses algavad  sel sügisel oktoobrikuus 
inglise ja rootsi keele kursused.

Võimalik on osaleda algõppes (inglise ja rootsi keel), edasijõudnute 
erinevatel tasemetel (inglise suhtluskeel) või ka tööalase inglise keele 
kursustel (business English). Soovijatele ka individuaalõpe.
Tunnid toimuvad õhtuti või soovijate olemasolul ka päevasel ajal. 
Täpsema  toimumise aja ning kursuse maht lepitakse osalejatega  
kokku esimesel kokkusaamisel 5. oktoobril.
Õpetajaks on Tartu  Ülikooli inglise filoloogina lõpetanud Reet Ollo. 
Lisaks õppis  Ollo  rootsi keelt.  Peale lõpetamist töötas õpetajana koolis. 
Tema elulookirjeldusse mahub veel töötamine rahvusraamatukogus, 
töö diplomaadina ja erinevates välisfirmades. FIE-na on Ollo keeli 
õpetanud ja tõlketöid teinud aastast 2002.  
Registreerimine keelekursustele ja täpsem info õpetaja Reet Ollo  e-
posti  aadressil reetollo@yahoo.com või Veskitammi Kultuurikeskuse 
meililt  info@veskitammi.ee. 
Info ka aadressil www.veskitammi.ee.

Kuidas sisustada oma sügisõhtuid?

Ajaloo- ja filmiõhtu 
70 aastat nõukogude okupatsioonist Eestis 

25. septembril kell 18.00
Veskitammi Kultuurikeskuses, Laagris

 
Kavas:

meenutusfilm „Võõra võimu all” 
päevakohane ettekanne 

ajaloolised kroonikafilmid 
ja vaba vestlusring 

Sissepääs PRII 

25. septembril algusega kell 19.00 
on kavas Ääsmäe kohvik-klubi-filmiõhtu

 Ääsmäe koolis

Huvilised saavad alguses 19.00st meelde tuletada peotantse. 
Kell 20.30  vaatame vana vene komöödiafilmi “Karnevaliöö”. 

Mõtleme, kuidas teha selles stiilis aastavahetuse pidu 
meeldejäävaks ja mõnusaks. 

Kaasa oma söök ja jook, kui aega jääb ja soovi on, siis tantsime. 
Pidu lõpeb kell 23.00. 

Kõik on oodatud, peotantsuhuvilistel on soovitav 
ette helistada Taivo Tahk 503 2390

Jõgisoo küla 
noorte suvi 

mIdA tehA, KUhU mInnA?Vanamõisa küla avas oma veebikodu
Koduvald

Kohaliku  Omaalgatuse 
Programmist finantseeritud 
Vanamõisa küla internetileht 
kajastab huvilisele jooksvat 
sündmuste infot ning  
tutvustab külaelu ja -arenguid 
lähemalt.

Vanamõisa  Seltsimaja juhataja 
Katrin Krause sõnul oli vajadus 
veebilehe järele juba ammu. 
“Et inimesed leiaksid  kiirelt- 
käbedalt vajaliku teabe üles,” 
põhjendab ta veebikodu 
vajalikkust.  
Nüüd leiab aadressilt www.
vanamoisa.ee kõik külaelu 
puudutava info -  nii toimuvate 
ürituste kui huviringide kohta, 
küla ajaloo ja külaesindajate 
kontaktid, seltsimaja ruumi-
de rendivõimalused ja 
arenguplaanid. Tulemas 
on veel foorum ja kindlasti 
ka pildigalerii tehtust ja 
toimunust.  
Põnev rubriik on ka  külainimene 
korraldab.  “Selle all avaldame 
kõigi Saue valla külainimeste 
infot ettevõtmiste kohta, mida 

elanikud ise korraldavad. 
Samuti   on   oodatud ostu-müügi 
kuulutused või teated kaduma 
läinud  lemmikloomadest,” 
selgitab Krause rubriigi sisu. 
Sellist kurba saatust, nagu 
paljudel kodulehtedel, seal- 
hulgas ka paaril Saue valla 
küla omal, kus veebileht on 
entusiastlikult valmis tehtud,    
aga  edaspidine sisu haldamine 
unarusse jääb, Krause ei usu. 
“Osad menüüd on veel tühjad, 
aga täiendan kodulehte iga 
päev, aga päris valmis ei saa 
see kunagi.  Info ju muutub 
ja täieneb,” lubab Krause 
aktiivset ja ajakohast teavet 
veebilehel.
Veebilehe loomiseks vaja- 
likud rahalised vahendid - ca
23 000  krooni saadi Kohaliku 
Omaalgatuse Programmist. 
Täiendavalt  esitas  küla sama 
projekti tarvis taotluse ka 
vallaeelarvest 10 000 krooni 
eraldamiseks. 
Projektiraha sisse mahub 
veel Vanamõisa küla kohta 
paberkandjal infovoldiku val-
mistamine, see peaks valmima 
samuti selle sügise jooksul. 

Lisaks on plaanis korraldada 
seltsimajas ka fotonäitus MTÜ 
Vanamõisa Küla senisest 
tegevusest.

UUs AsI

Saue valla külade 
veebilehed

Hüüru küla
www.huuru.ee

Ääsmäe küla
www.sauekylad.ee/

Aasmae

Saue-Jõgisoo 
Haridusselts

www.hot.ee/jogisoo/

Tuula ja Pällu külad
www.tuula.ee

Vanamõisa küla
www.vanamoisa.ee

MERELISED TEGEVUSED: kahepäevase Hiiumaa 
reisi sihtpunktiks oli saare tipus asuv Surfiparadiis. 
Kohaloldud tunnid veedeti peamiselt merevees - 
kes võitles süstas istudes ja aerud pihus lainetega, 
kes taltsutas meremöllu lainelaual ja otsis sobivat 
tuulesuunda. Surfiparadiisi ja Jõgisoo noori õnnistas 
neil päevil päike ning helesinine taevavõlv, samal ajal 
ladistas kogu Eestis sooja suppi taevast alla...

OLULINE ON SELGE SILMAVAADE:
Soomaa retkel juuni lõpus toimus pingeline 
“vana kooli” orienteerumismäng, abivahenditeks 
mitte tänapäevased GPS-seadmed, vaid 
joonistatud kaart. Ühe alana võistlusest oli ka  
vibutamine ja viikingikirve viskamine

SOOKOLLID JÕGISOOLT: Soomaal käies 
on rabas laudteel tatsamine ja laukas ujumine 
kohustuslikud aktiviteedid. Siirast rõõmu 
tundsid päevast ka juba täismehe mõõtu 
osalejad, kes rabalaugastel lausa selili maas 
püherdasid ja galantseid vettehüppeid sooritasid

Üle-eestilise    noorteühingu Eesti 
4H Jõgisoo klubi noored suve 
raisku ei lasknud. Üheskoos 
võeti ette tegevusterohked 
reisid Hiiumaale ja Soomaale. 
Seltsis suvitasid nii 10 kui 20-
aastased, kes ühestoimetamise 
kaudu üksteisega rohkem 
arvestama õpivad. 
Retked olid noortele preemiaks 
kevadise töötegemise eest, 
mille käigus remonditi vaba-aja 
veetmise ruumid. 
Eestimaal ekskurseerimist 
ja külanoorte töökust toetati 
ka väikese boonusrahaga 
vallaeelarvest.

SÜGISENE RATTAMATK 
“TUNNE OMA KODUVALDA”

Pühapäeval, 27.09 algusega kell 12.00 toimub 
jalgrattamatk Laagrist Ääsmäele läbi erinevate 

Saue valla külade. 
Teekonna pikkuseks on 33 km. 

Osavõtt on kõikidele tasuta, kes on 
registreerunud hiljemalt 25. septembriks 

e-posti aadressil mannivalja@kodukyla.ee. 

Kõikide eelregistreerunute vahel loositakse 
välja jalgratas Superior XQ 700.

Lisainfo www.sauevald.ee või 
telefonil 530 22672. 

Kogunemine Saue vallamaja parklas. 
Ootame rohket osavõttu!

Sügiskontsert Veskitammi Kultuurikeskuses
9. oktoobril kell 19.00

Inseneride Meeskoori kvarteti 
Kuninglik Kaelkirjak

50. tegevusaasta tähistamine
+ üllatusesinejad

Sissepääs prii
Tule naudi head muusikat 
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KUNDALINI JOOGA 
TUNNID

VESKITAMMI  
KULTUURIKESKUSES

ESMASPÄEVITI 19.00-20.30

Muudab keha paindlikumaks ja sitkemaks;
Suurendab vastupanu haigustele; 

Tugevdab immuun- ja närvisüsteemi;
 Aitab toime tulla stressiga; 
Muudab meele rahulikuks ja neutraalseks.

Osaleda võib alates 16. eluaastast ning 
vanuse ülempiir puudub.

Lisainfo ja registreerimine: tel 529 9068 
või ireenjarvekulg@hot.ee

Ansambel “Pihlamari” 
Tiina Selke  564 83235 
kolmapäev  17.00- 19.00 

“Saue valla segakoor” 
Aivar Leštšinski 
kolmapäev  19.00-21.00 

Muusikastuudio “Vikerkaar” 
Sirje Liiv  679 7842 (õhtuti);  
679 6765 (päeval)
E  10.00 - Pesamunad (1-2a.)         
E  11.00 -Pesamunad II (0-1a.)        
E  15.00 - Individuaaltunnid 
T   17.00 - Ansambli tunnid 
K  10.30 -Pesamunad (2-3a.)            
K  15.00 - Individuaaltunnid       
K  17.00- ansambel 

Bänd                              
Kristjan Lepik 534 05388 
T  21.00-23.00 
N 21.00-23.00 

Beebikool
Beebide nõustamine 
Katrin Kasepalu   566 82368 
T 10.00-12.00 alates novembrist 

Beebide võimlemine 
Ave 501 8577 
N 11.00-12.30 

Karateklubi KIMURA SHUKOKA 
Rene Toome  556 19155; 
renetoome001@gmail.com 
E 16.45-17.45 
K 16.45-17.45 

Laagri - Carolina Tantsustuudio 
Merle Kaare 501 6070 
www.carolinatantsustuudio.ee 
E 15.00-19.00 
K 15.00-19.00 
Kundalini jooga                   
Ireen Järvekulg   529 9068                 
E 19.00-20.30

Tervisevõimlemine  
Jooga elementidega                 
Ruudi Alba 519 10835               
E 19.00-20.30 
 
Jooga eakatele                   
Aina Rätsep  679 6499; 569 17570 
E 11.00-12.00 

Bailatino                                
Svea Juur 507 1847 
T  20.00-21.00 

Line tants                               
Andrus Lippmaa 516 8374 
N 18.00-19.00 

Koroona                                 
Maarika Samberg 674 7436 
K 19.00-21.00 

Aeroobika          
Linda Roop 508 9954   
(treener Renaata Surva)
T 19.00-20.00 
N 19.00-20.00 

Keelte kursused                    
Reet Ollo  567 54828
(inglise ja rootsi keel algajad, 
edasijõudnud, üldine ärikeel)
E (hommikuti ja õhtuti) K, R
                                           
Gordoni perekool                  
Sille Jõgeva 561 52958 
N 18.00-21.00 
 
Figuurisõbrad                         
Daire Raik 
K  19.00-20.30

Näitering 
Allan Kress 505 3132    
Rednar Annus 566 24427 
N 16.00-17.30            

Veskitammi Kultuurikeskuse huviringid

Katrin Krause,
Vanamõisa Seltsimaja juhataja

Vanamõisa seltsimaja alustab 
oma sügishooaega lisaks 
traditsioonilistele ringitegevustele 
mitmete uute ürituste ja huvi-
ringidega. 
 
Esimesele lastehommikule tulevad 
külla  LUMIVALGEKE JA SEITSE 
PÖIALPOISSI - etendus, laulud ja 
mängud Kaari Sillamaa Kaunite 
Kunstide Kooli eestvedamisel. 
Lastel võiks seljas olla teemakohane 
kostüüm-   parimale Lumivalgekesele 
ja Pöialpoisile auhinnad. 

Keskealist publikut ootab taas 
ÖÖLOKAAL. Üritus toimub stiilis 
“Läki kolhoosi” ja teemakohast õhtut 
veavad kohalikud kolhoosimutid DJ 
Urmel ja Katrin. Toimuvad naljakad 
võistlused ja karaoke ning stiilsed 
riietujad ei jää tähelepanuta. 

Novembri alguses toimub 
kevadel alguse saanud menukas 
uuskasutuslaat OSTA, MÜÜ JA 
VAHETA. Sinu kodus on kindlasti 
häid asju, mille jaoks Sul ruumi ei 
ole või mida Sa enam ei vaja. Et 
korralikud asjad ei satuks prügimäele 
vaid leiaksid tee uue omanikuni, 
võta asjad kaasa (või tee neist pilt, 
kui need on suured). 

Uue üritussarjana alustame  
novembris FOLGIKLUBIGA. Nüüd 
on plaanis killuke heal tasemel  folki 
tuua ka meie majja. Seega kõik, 
kes tahavad mõnusas rahulikus 
õhkkonnas nautida head muusikat 
ja tantsida, olete oodatud. Meie 
pärimuskultuur on rikas ja kogu 
seda rikkust – laulu, mänge, tantse, 
pillilugusid, tuleks tunda. Tegemist 
on kogu pere üritusega, kuhu ootame 
lustima igas vanuses külalisi, jälgi 
reklaami!

Palju huvi ja elevust on tekitanud 
uus NAISTEKLUBI, mis ootab  naisi 
kodust välja tulema iga kuu viimasel 
kolmapäeval, et koos sisukalt 
aega veeta.  Esimene kohtumine 
toimub 30. septembril kell 19.00.  
Padjaklubist on asi kaugel. Meie 
mõtted liiguvad põnevatel teemadel, 
milles tahaks ise targemaks saada. 
Nii on plaanis kutsuda külla huvi 
pakkuv lektor ja rääkida teemadel 
– disain, psühholoogia, aiandus, 
gurmeekokandus jne ning ka kõike 
omal käel proovida. 

Seltskonnatants päris algajatele 
algab 29. septembril kell 20.00-
21.30. Kahe tegevusaasta jooksul 
on juurdunud juba kaks gruppi- 
hobitantsijad ja  edasijõudnud 
ning tundub, et uutel paaridel huvi 
jätkub! Kursuse tase pannakse 
paika vastavalt kursustel osalejatele. 
Õpitakse tantse: aeglane valss, tango, 
fokstrott, viini valss, samba, cha-
cha-cha, rumba, jive, rock. Info ja 
registreerimine Käthe Kobini tele- 

fonil 513 3038.

Oktoobrist ootab prantsuse keele 
vestlustundi  prantslane Frédéric 
Vigier, kes elab praegu  Saue vallas 
Valingu  külas ja annab prantsuse 
keele eratunde Tallinnas. Õpetaja 
räägib eesti keeles ning esimene 
tund on  1. oktoobril ning see 
on tutvumiseks ja tasuta. Lisaks 
hakkab ta huvilistele õpetama ka 
lauatennist. 

Uue projektina lükkame hoo sisse 
VANAMÕISA SEGAKOORILE. 
Nimelt asus Vanamõisa külla 
elama koorijuht   Sille Ojastu, 
kelle juhtimisel on plaan alustada 
segakooriga. Laulupidu on selleks 
korraks möödas, aga mõne aasta 
pärast on jälle võimalus ühiselt 
laulukaare alla laulma minna. 
Koorilauluga ei ole seotud ainult 
laulupidu – laulda-esineda saab 
aasta läbi ja igasugustel üritustel. 
Teatavasti oskab iga eestlane ju 
laulda. Siit ka küsimus – kas meie 
seas on inimesi, kes tahaksid kord 
nädalas koorilaulu harrastada? 
Mõned huvilised on juba märku 
andnud, seega anna julgelt oma 
soovist teada!

Kõigil tehnikahuvilistel poistel on 
põhjust rõõmustada, sest on plaanis 
taas käima panna noorte autoklubi. 
Sõidud  hakkavad toimuma Kiia 

külas ning lisainfot vaata kodulehelt. 

Lisaks jätkuvad pesamunade 
loovtunnid, seltskonnatants, laste 
laulu- ja tantsutunnid, flamenco ning 
avatud on noortekeskus.

Aktiivselt  on hooaega alustanud  
ka Memme-Taadi klubi. Eakad 
kohtusid juba septembri alguses, 
et jagada suviseid mälestusi ja 
meenutada augustis toimunud 
ringreisi Peipsi äärde.

Uus põnev hooaeg Vanamõisa seltsimajas

LÄHIAJAL TOIMUMAS

11. oktoober kell 12.00 
LASTEHOMMIK LUMIVALGEKE 

JA SEITSE PÖIALPOISSI

16. oktoober kell 20.00 
ÖÖKLUBI – STIILIKAS “

Läki kolhoosi”,’

7. november  kell 11.00-15.00 
UUSKASUTUSLAAT 

OSTA, MÜÜ JA VAHETA 

November FOLGIKLUBI

www.vanamoisa.ee

ENERGIASÄÄSTU INFOPÄEV  
LAAGRIS JA ÄÄSMÄEL

8. oktoobril kell 19.00  
Veskitammi Kultuurikeskuses Laagris 
9. oktoobril kell 19.00 Ääsmäe koolis

Kõnelema on kutsutud Ragnar Kuusk, 
kes oma kortermajas on reaalselt 50% 
soojusenergiasäästu juba saavutanud 

ning ta räägib, mida selleks 
korteriühistu tegema pidi. 

Kuidas Riigikogu sellele kaasa aitab, 
kõneleb loodetavasti Marek Strandberg.

 
Riigi muudest energiasäästu 

toetusmeetmetest räägib KredExi 
energiasäästu spetsialist Kalle Virkus.

Taastuvenergia terviklahendustest korter- ja 
eramajadele pajatab Urmo Lehtveer 

Futuren OÜst. 

Energia kokkuhoid 
on meie enese teha! 

Maksta vähem ilma kütmise eest ja 
hoida sellega ka loodus puhtam. 

Täpsem info Elvar Laurik 502 6250 
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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 
 

Ohtlike 
puude 

langetamine

Telefon: 556 50564

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!

Kassil pojad! Mina jälle süüdi!?
  
Loomakliiniku loomaarstid tulevad appi. Sa ei ole siiani 
steriliseerinud enda kassi, sest loomakliinik on kaugel, aega on alati 
vähe.  
Meie aitame Sind. 
Lepi meiega aeg kokku ja me viime ise Sinu kiisu  loomakliinikusse 
operatsioonile. Meie kliiniku personal hoolitseb  kiisu eest kui ta 
ärkab narkoosist  ja  jõuab meie transpordiga turvaliselt tagasi koju. 
Lisatasu transpordi eest ei tule maksta.
  Lisainformatsioon telefonil 583 25248  

(loomaarst Jaak Jõks) 

Ecolimit
Võsaeemaldus ja hakketeenus

Langenud puude koristus

Tee- ja kraaviäärte puhastus

Info ja tellimine 566 07775

marko@ecolimit.ee

EHITUSLIIV 
ja 

KILLUSTIK 
kohaleveoga

Telefon: 507 9362

OÜ EKSPRESS 
RAAMATUPIDAMINE

Raamatupidamisteenused
Maksukonsultatsioonid

Laenud firmadele
Firmade asutamine

Äriplaanide koostamine

Tel: 514 9039 
info@ekspressraamatupidamine.ee

Asukoht: Laagri

DANERIK CONSULT OÜ
Vae 2, Laagri, Saue vald

RAAMATUPIDAMISTEENUS  väikefirmadele, keskmise 
suurusega ettevõtetele ja korteriühistutele.

Jooksev arvestus 
Personali arvestus 

Maksudeklaratsioonid 
Aastaaruanded 

Eelmiste perioodide korrastamine 
Suhtlemine maksuametiga 

Raamatupidamise sisseseadmine 
Nõustamine maksuküsimustes 

E-post: danerik@danerik.ee, www.danerik.ee
GSM: 569 87805

Haljastusprojektide ja 
eskiiside koostamine;

Rõduhaljastus, 
terrassihaljastus

Haljastuse hooldus;
Istutusalade rajamine ja 
taimede istututamine;

Murude rajamine;
Haljastusalane 
konsultatsioon;

Pajuvitstest kandilised, 
ümmargused

peenraäärised, 
kompostikastid, aialambid 

jpm.

Firmalt OÜ GARDENMAID 
(Tallinna Lillefestivalil osaleja)

Julika Korv 514 0524, 
Liina Heck 565 65509

KUIVAD 
KAMINAPUUD 

VÕRGUS, 
KÜTTEKLOTS JA 

BRIKETT

KONTAKT: 501 8594

Ootan oma vanu ja uusi kliente taas 
juuksurisse Hiiul  

(Vabaduse pst. nr.18-bussipeatuse 
taga- onkoloogia poole) 

 
LOOTUSE SALONGI

(Meestelõikus 100-125.- ,  
Naistelõikus 150.- , Lapsed 60.- )

Helista ja lepime aja kokku  
563 19199 

Sinu juuksur Pille Laht 

Esialgu töötan laup. ja esmasp.

Beebi perepäev Lasteklubis 
Väike Päike

  
17. oktoobril kell 11.00-14.00 

Ootame külla 1-6 kuuseid beebisid.
Kavas võimlemis- ja muusikatunnid.

Nõu annab füsioterapeut ja 
imetamisnõustaja. 

Võistlused isadele ja beebidele.
Üllatuskingitus.

Asume: Pilliroo 63, Veskimöldres, 
www.lasteklubi.ee

RAHVASPORDIKLUBI “KUUSE
(Laagri spordihall, Kuuse 39a)

kutsub oma ridadesse 

 jalgpallihuvilisi poisse

kõigis vanuseklassides- nii algajaid, kui ka 
eelnevalt spordialaga tegelenuid, kuutasu kuni 

250.-krooni

Registreeruda saab Laagri staadionil septembrikuus
 teisipäeviti, neljapäeviti ja reedeti  kell 16.00-17.30

Lisainfo: www.kuuseklubi.ee

EASi  Innovatisooniaasta raames toimuv 

Harju Ettevõtluspäev 
leiab aset 6. oktoobril Keila Kultuurikeskuses. 

Päeva läbivaks teemaks on ühine tegutsemine 
ja sellest saadav kasu ning kuidas muutunud 

majandusolukorras toime tulla – leida uusi turge, 
kulusid efektiivselt kärpida jms. 

Lisateavet ja kuidas kaasa lüüa leiab  
www.ettevotluspaev.com

 


