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Kui näete loomaomanikku, kes oma koeral laseb 
tänavale mustust teha, siis andke talle sellest ka 
teada. Kogukonna ühiselt negatiivne suhtumine 
mõjutab ka loomade peremehi. 

Vallavanema visiit kohaliku ettevõtja ASi Bals-
nack valdustesse Ääsmäel kinnitas, et kuigi eest-
lane sööb aastas ca 3 kilo kartulikrõpsu ja muud 
soolast näksi, siis turupositsiooni tugevdamiseks 
peab ettevõte aimama ka tulevikusuundi. Nii on 
Balsnack sättimas on tegutsemisteraviku tervis-
liku maheteraviljast hommikusöögikrõbinate 
maailma. Aga ega soolase kartulisnäki ja küüsla-
auguleivagi tarbimine langemistrendi näita...
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Pääsküla Gümnaasiumist on kujunemas 
Saue valla laste jaoks taas oluline kool

Kohalik kartulikrõpsu- 
kuningas siseneb maheturule

Haridus Resoluutne ja üksmeelne 
hukkamõist hoolimatute 
koeraomanike vastu

Saue valla Kultuurikeskus, Laagri, Veskitammi 8, 
tel 679 6765, veskitammi@sauevald.ee

Saue valla Kultuurikeskus 
kutsub 16. aprillil 2011 

algusega kell 12.00

VII VOKAALANSAMBLITE
FESTIVAL

VESKITAMMI 
LAULURATAS 2011

Piletid ainult eelmüügis 8.00 € 
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GÜMNASISTID HINDAVAD:  Kärolin Saue linnast,  Priit Laagrist ja Rauno Ääsmäelt on kindlalt veendunud, et kui ise tahta, 
saab inimeseks kasvada igal pool, see ei sõltu pragudest põrandas või pingeridadest 

Koduvald

Euroremont ja edetabelite tipuko-
had ei ole ainsad kriteeriumid hari-
dusasutuse hindamisel, leiab Pääs-
küla Gümnaasiumi juhtimise üle 
võtnud direktor Leena Arras.

On loomulik, et heade asjadega har-
jutakse kiiresti ja täna ei meenu enam 
kellelegi, et enne 2005. aastal Laagri 
Kooli avamist, oli aastakümneid pal-
jude Saue valla laste kodukooliks 
Pääsküla Gümnaasium. Täna on laste 
arvu kasv ja eelmisest aastast ametis 
olev uus direktor andmas tuge kooli 
uuele tõusule, milles oluline roll on 
Saue valla koostööl naabritega.
Sel aastal määrati 66-le Saue valla 
lapsele elukohajärgseks kooliks just 
Pääskülas asuv gümnaasium ja see 
on tekitanud vanemates vastakaid ar-
vamusi - alates kooli kehvast olmest, 
kuni kriitikani õpitulemuste osas.

Pingeridade suhtelisus 
Leena Arrase sõnul ei peegelda aja-
kirjanduses avaldatavad pingeread 
alati tegelikku õpetajate tööd ja koo-
li taset. “Kas saab võrrelda näiteks 
seda, kui õpetada väljavalituid, sageli 
ka keskmiselt andekamaid lapsi, kel-
lel on 100% kodutoetus või õpetada 

lapsi, kes vajavad rohkem abi? Esime-
sel juhul oleks häbiasi sealt nõrgad 
tulemused saada. Teisel aga tuleb 
tunnustada õpetajat, kes suudab koos 
õpetada erineva tasemega lapsi,” üt-
leb direktor.
Direktor pareerib ka kibeda kriitika 
kooli õppetasemele: “Meie lapsed on 
pääsenud edasi õppima nendesse nn 
pealinna eliitkoolidesse. 2009. aastal 
jätkas 58st gümnaasiumilõpetajast 45 
edukalt õpinguid kõrgkoolis ja kut-
seõppeasutustes. Kui siin oleks halb 
ettevalmistus, siis poleks see ju või-
malik,”  toob Arras näiteid. 

Olme pole määrav
Pääsküla Gümnaasiumi algklasside 
tiiva seinu katavad maalitud muinas-
jututegelaste pildid ja väikestele on 
sisse seatud padjatuba, kus vahetun-
nil vaikusehetke nautimas saab käia. 
“Ja eks maja vajab remonti ja tasapisi 
me seda ka teeme, aga see ei ole lap-
se kasvamisel kõige olulisem,” leiab 
Arras. Tema sõnul on Pääsküla Güm-
naasiumi prioriteet pakkuda lapsele 
tugevat minatunnet ja  eneseteostust 
ilma hirmudeta. “See konkurentsi-
ühiskond muudab lapse psüühika 
üsna nõrgukeseks, tegelikult ei tunne  
ta end seal turvaliselt,” arvab direk-
tor. Pääskülas pannakse Arrase väitel 

rõhku laste loovuse äratamiseks, in-
nustatakse nende tegutsemisjulgust.  

Mitte ainult pehmed väärtused
Julgustava ja toetava keskkonna hoid-
mise kõrval on viimase aasta jooksul 
tehtud tugevat tööd ka õppeprog-
rammidega. “Näiteks alates sellest 
õppeaastast toimuvad koolis uue suu-
nana robootika tunnid. Eesmärgiks 
on tekitada huvi tehnika vastu ning 
samas pakkuda praktilisi väljundeid 
matemaatikatundides õpitule,” mär-
gib Arras. Kui robootikatunde annab 
TTÜ teadur, siis koostööd tehakse ka 
Tallinna Ülikooli ja kutsekoolidega 
pakkudes gümnasistidele võimalust 
tudeerida sotsiaaltöö ja noorsoos alu-
seid ning tulevast õppeaastast ka et-
tevõtluse baaskursust.
“Omalt poolt oleme avatud kooli tra-
ditsioonide osas positiivsetele ettepa-
nekutele ja tegudele. Tegelikult sõl-
tub ju igast lapsest ja lapsevanemast, 
milliseks kujuneb meie homne kool. 
Mitte seintest ja staatusest,” mõtisk-
leb Arras. 
Tallinna linn on lubanud Saue valla 
lastele kahe klassi jagu õpilaskoh-
ti Pääsküla Gümnaasiumis. “Kool 
omab selleks valmisolekut,” kinnitab 
direktor.
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Vallajuhtimine

Vallavolikogus 31. märtsil
Toimus Saue valla 2011. aasta lisaeelarve vastuvõtmine, 
eesmärgiga kajastada Saue valla 2011. aasta eelarves täp-
sustatult tulude laekumise prognoos, 2010. aastal lisaeel-
arvega sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite jääkide väl-
ja arvestamiseks 2011. aasta kulude eelarvest ning sellest 
tulenevalt aasta alguse vabade vahendite jäägi korrigee-
rimiseks
Kinnitati uued Saue valla munitsipaallasteasutuste põ-
himäärused, eesmärgiga viia need kooskõlla uuendatud 
põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega, lisaks sellele viidi 
põhimäärusesse sisse tehnilist laadi täpsustusi ja paran-
dusi
Kinnitati Koduteenuse osutamise tingimused ja kord 
Saue vallas. Eesmärgiks oli viia määrus terminoloogi-
liselt ja sisuliselt kooskõlla uue Sotsiaalhoolekande sea-
dusega. Uues vallamääruses on koduteenuste osutamise 
sisu paremaks mõistmiseks kasutusele võetud  mõisted 
koduteenus; põhiteenus, mis omakorda jaguneb kodu-
abiteenuseks ja isikuabiteenuseks. Abivajadus ja selle 
liigid selgitatakse välja spetsiaalse hooldusvajaduse kü-
simustiku ja arsti tervisekirjelduse põhjal
Otsustati taotleda munitsipaalomandisse kaks maatükki 
- Maidla puhkeala parkla ja Vanasilla 7c

•

•

•

•

Aktuaalne

Mikk Lõhmus
abivallavanem

Üha valgemaks muutuvad päe-
vad ning päikese käes sulav 
lumi paljastab meie igaaastase 
tõsise probleemi ja selleks on 
kõikvõimalikest kohtadest välja 
turritavad loomajulgad. 

Tegemist ei ole üksnes esteetili-
se või (jalanõu külge kleepudes) 
haisva probleemiga, koristamata 
loomade väljaheited võivad eda-
si kanda tõsiseid haiguseid ning 
parasiite (kõhuussid). 
Lugedes vallavalitsuse poolt kor-
raldatud heakorraküsitluse vas-
tuseid, siis selle küsimusega pol-
nud rahul peaaegu mitte keegi. 
Saan täiesti aru kõikide vallaela-
nike meelepahast ja pakun välja 
mõned võimalikud lahendused. 
Kuigi me oleme koeramustuse 
koristamiseks rakendanud avali-
kel töödel osalevaid inimesi, on 
see tagajärgede likvideerimine ja 
probleemi olematuks ei muuda.
• Kõige esimene ja kõige 
olulisem on kogukonna resoluut-
ne ja üks ühene hukkamõist. Kui 

näete loomaomanikku, kes oma 
koeral laseb tänavale mustust 
teha, siis andke koeraomanikule 
sellest ka teada. Vald ja asumid 
ei ole nii suured, et keegi keda-
gi ei tunne. Kui ise ei taha öelda, 
siis teatage vallavalitsusele ja me 
vestleme inimesega ise. Kogu-

konna ühiselt negatiivne suhtu-
mine mõjutab ka loomaomanik-
ke. Näiteks Laagris on täna juba 
50 avalikku tänavaprügikasti ja 
ei saa väita, et koerajunne pole 
kusagile panna. 
• Vallavalitsuse poolt pai-
gutame täiendavaid avalikke 
prügikaste ning maikuu jooksul 
paneme katsetamiseks üles 3 
spetsiaalselt koeramustuse ko-
gumiseks mõeldud prügikasti. 
Nende prügikastide juures on ka 
spetsiaalne kilekotihoidja.
Loomulikult teeme ka pistelist jä-
relevalvet, kuid praktika näitab, 
et see meetod ei ole arvestades 
valla suurust ja probleemi ole-
must eriti efektiivne.
Loodetavasti jõuame ka lemmik-
loomade pidamiskultuuriga Eu-
roopasse ja ei suhtu oma kodu-
kohta nii, et kõik mis on minu aia 
taga, see mind ei huvita.

Oma tähelepanekutega võite 
pöörduda valla keskkonnaspet-
sialisti Jana Mehise poole, telefo-
nil 654 1152 või e-posti aadressil 
jana.mehine@sauevald.ee 

Jana Mehine
keskkonnaspetsialist

On käes aeg, mil koerad ja kas-
sid tuleb suurema tähelepanu 
alla võtta ning ikka ja jälle loo-
maomanikele nende kohustu-
sed seoses koerte, kasside ja tei-
se lemmikloomade pidamisega 
meelde tuletada. 

Looma võib pidada õues tarasta-
tud või muul moel eraldatud ter-
ritooriumil või kinnises ruumis. 
Territoorium peab olema piira-
tud nii, et loom sealt omal tahtel 
välja ei pääseks. Koera pidamisel 
ketis ei ole tarastamine kohus-
tuslik, kuid tuleb välistada loo-
ma ärajooksmise võimalus. Siis 
ei ohusta Teie lemmik inimesi, 
vara ega teisi loomi, mis on teine 
oluline punkt, mida peab meeles 
pidama.
Koera tohib viia avalikku kohta 
jalutusrihma otsas ja vajadusel ka 
suukorvis, tagades kaaskodanike 
ja teiste loomade ohutuse.
Koera võib jätta suukorviga ning 
lahtipääsemist välistaval moel 

kinniseotuna avalikku kohta 
ajaks, mil loomapidaja viibib lä-
hedalasuvas hoones või lähedal-
asuval territooriumil, kui sellega 
ei ohustata koera tervist, avalik-
ku korda ja teisi inimesi või loomi 
ning loomapidaja eemalviibimine 
jääb mõistliku aja piiridesse.
Loomapidaja on kohustatud väl-
tima avalike teede ja kohtade 
reostamist ning isikute ja liiklu-
se häirimist loomade poolt ning 
kohustub loomapidamisega tek-
kinud reostuse viivitamatult lik-
videerima.
Kui peaks juhtuma, et mingil 
põhjusel läheb koer kaduma, siis 
esimese võimalusena tasub helis-
tada Saue Vallavalitsusse telefo-
ninumbril 654 1152 ja uurida, ega 
ei ole keegi Teie kadunud koerast 
teada andnud. Üldjuhul toimeta-
takse hulkuv/vabalt ringi jooksev 
koer/kass teiste kaaskodanike 
huvides MTÜ Loomade Hoiupai-
ka, kellega on vallavalitsusel ka 
vastavasisuline leping. Hoiupai-
ka toimetatud loomadega saab 
tutvuda ka kodulehel www.loo-
madehoiupaik.ee/. 
Loomaomanik on kohustatud 

tagama koera märgistamise 
tegevusluba omava veterinaa-
rarsti poolt paigaldatava mik-
rokiibiga. Koer peab olema 
registreeritud Saue valla lem-
mikloomade keskregistris. Koe-
ra registreerimisel väljastatakse 
loomaomanikule Saue valla lem-
mikloomade keskregistri regist-
reerimistunnistus. 
Loomaomanik peab koera mär-
gistama ja registreerima veteri-
naararsti poolt viie päeva jooksul 
arvates päevast, mil koer sai kol-
mekuuseks. 
Kuna Saue vallas puudub vete-
rinaararst, siis koeri ja kasse on 
võimalik märgistada ja registree-
rida Saue valla lemmikloomade 
keskregistrisse ümberkaudsetes 
loomakliinikutes. 
Kui vallakodanik juhtub näge-
ma vabalt ilma omanikuta ringi 
jooksvat koera või koerte hoo-
limatuid omanikke, siis tuleks 
sellest teada telefoninumbril  
654 1152 (e-post jana.mehine@
sauevald.ee)  ja vallavalitsus leiab 
võimaluse nende südametunnis-
tusele koputamiseks.

Eeskiri sätestab: loomapidaja on kohustatud 
vältima avalike teede ja kohtade reostamist

Infokoosolek sügisel 1. klassi 
minevate laste vanematele

7. aprillil kell 18.00 toimub 
Laagris Saue valla Kultuurikeskuses 
(Veskitammi 8, Laagri)  kõikidele 
huvilistele infokoosolek, kuhu on 
külalistena palutud Harju Maavalit-
suse,  Saue valla ja Laagri Kooli juhid, 
Pääsküla Gümnaasiumi esindajad 
ning lastevanemate esindajad

Saue vald toetas Haapsalu 
linna ja Mooste valda
Veebruaris aset leidnud Haapsalu Väikelaste Kodu traagili-
se põlengu tagajärjel hävinenud hoone taastamiseks eraldati 
Saue Vallavolikogu otsusega 2000 eurot. 
Teine ränk tuleõnnetus tabas ka Mooste valda, kus jaanuari-
kuises põlengus sai kahjustada kohaliku vallamaja teine kor-
rus ja katus. Volikogu otsusega toetati Mooste Vallavalitsust 
1000 euroga tulekahju tagajärgede likvideerimiseks.

No mis sest, et lumi sulab ilmselt veel maikuuni. Üks-
kord on see aeg siiski käes. See aeg, kui õhtud on pikad 
ja valged ning jätkub energiat, et isegi peale tööd tahaks 
õues meelt kuidagi lahutada. Millised on Sinu praktikad?
Aprillikuu elanikeküsitlus uuribki, milliseid välitegevusi 
inimesed soojal ajal harrastavad ning millest koduvalla 
kontekstis puudust tunnevad. 
Küsitluse leiab valla kodulehe www.sauevald.ee esilehelt 
parempoolselt reklaambännerilt.

Aprillikuu küsitlus: 
suvised meelelahutus-
võimalused koduvallas?

Lumest väljasulavad koerajulgad 
on peremehe tegemata töö

PÄRIS ELUS: ei saa eeldada, et loom 
ise oma ekskremente labidale lükkaks. 
Isegi, kui see ei tundu kuigi meel-
div protseduur, tuleb peremehel see 
toiming ikka ise ette võtta
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Laagri alevikus võetakse ohtlikke jäätmeid ja vanarehve vastu Kuuse tn 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 ristmik
12.30  12.45  Aila küla, Pikamäe tee sissesõit
13.00  13.15  Valingu küla, Suurekivi elurajooni sissesõit
13.30  13.45  Aila küla, keskuse jäätmemaja ees
14.00  14.15  Jõgisoo küla, Lõokese tn sissesõit
14.30  14.45  Koppelmaa aiandusühistud
15.00  15.15  Tuula küla, kortermaja
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, elav-
hõbedaga 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 KO-
HAL!

Kõik kogumispäeval tekkinud operatiivsete küsimuste korral (auto ei jõua õigeks ajaks kohale vms) võib 
pöörduda operatiivselt abivallavanem Mikk Lõhmuse poole telefonil 511 9343 või keskkonnaspetsialist 
Jana Mehise poole telefonil 534 46686.

OHTLIKE JÄÄTMETE ja VANAREHVIDE KOGUMISRING 30. APRILLIL

Mikk Lõhmus
abivallavanem

Saue valla märtsikuine küsi-
mustik oli pühendatud kodu-
koha heakorra temaatikale. 

Heameel on tõdeda, et puhas 
koduvald läheb paljudele korda 
ning tagasiside oli üle ootus-
te aktiivne. Alljärgnevalt väike 
kokkuvõte küsitluse tulemustest 
ja väljapakutud ettepanekutest.

Kõige rohkem tekitavad tuska 
lemmikloomade väljaheited
Valla suuremate heakorraprob-
leemidena nimetati lume alt su-
lavaid koerte väljaheiteid (pool 
vastanutest), korrastamata kin-
nistuid, tolmavaid ja ohtlikke 
kruusateid, kergliiklusteede vä-
hesust, liikluskorraldust, samuti 
parkides istuvaid ja jõmisevaid 
joodikuid.
Koera väljaheidete küsimus on 
ühest küljest tingitud aastaajast, 
kuid selge on see, et tegemist on 
tõsise ja kõigile silma kargava 
probleemiga.

Paberi ja papijäätmete ning 
ohtlike jäätmete kogumissüs-
teemiga ollakse rahul
Küsitlus tõi välja selle, et kõige 
rohkem on vallaelanikud rahul 
valla poolt korraldatava paberi- 
ja papijäätmete kogumise ning 
ohtlike jäätmete kogumisringi-
dega. Probleemidena toodi välja, 
et teinekord kiputakse konteine-
rite ümbrusesse prahti maha vis-
kama ning seda, et konteinerid 

täituvad küllaltki kiiresti. Ohtli-
ke jäätmete kogumisringide osas 
oli ka üks konkreetne ettepanek, 
nimelt sooviti, et kogumisauto 
peatuks ka Pikamäe teel Aila 
külas. 30. aprillil toimuval ke-
vadisel kogumisringil ongi selle 
ettepanekuga arvestatud. 

Suuri omavolilisi prügi maha-
paneku kohti on vallas mõni 
üksik
Elanike hinnangul suuri omavo-
lilisi prügi mahapanemise kohti 
vallas eriti ei ole, pigem on prob-
leem siia-sinna visatud üksi-
kus prügikotis või mööblijupis. 
Probleemsed kohad on Maidla 
küla vana kruusakarjäär, Laag-
ri aleviku tagune mets ja Tootsi 
elurajoon. Pärast lume sulamist 
vaatame väljapakutud kohad 
üle ning tellime jäätmete koris-
tamise või teeme ettekirjutused 
kinnistute omanikele (nt endine 
Maidla kruusakarjäär asub riigi 
maal) 

Tänavavalgustus kas töötab 
hästi või teda ei olegi
Tänavavalgustuse kohta esitatud 
ettepanekutest peegeldus väga 
selgelt tendents- kus valgustus 
on olemas, seal ollakse sellega 
üldiselt rahul ning rahul ei olda 
valgustusega arusaadavalt seal, 
kus see üldse puudub. Mõni vas-
taja ei olnud rahul, et kustunud 
lampide vahetamine võtab kaua 
aega. Ettepanekute alusel kaar-
distasime ka need piirkonnad, 
kus on vajalik valgustuse täien-
damine.

Tänavaprügikaste on 
liiga vähe
Ligi kaks kolmandikku vastanu-
test arvas, et tänavaprügikaste 
on vallas liiga vähe. Vastanu-
te geograafia tõi välja selle, et 
nii arvasid peaasjalikult nende 
piirkondade elanikud, kus kas-
tid üldse puuduvad. Meeldiv 
oli see, et pakuti üksikasjalikult 
välja võimalike prügikastide 
asukohad ning aprilli ja mai-
kuus hakatakse uusi kaste ka 
paigaldama.

Niitmise ja haljastusega 
ollakse valdavalt rahul
Valla suvise niitmise ja 
haljastusega on valdav 
osa vastanutest rahul. 
Meelehärmi tekitavad 
peaasjalikult suvel niit-
mata (või liiga harva nii-
detavad) teeääred ning 
niitmata eraomanikele 
kuuluvad kinnistud. 2010. 
aastal Laagris ja külades 
alustatud valla kaunis-
tamise projekti loeti kor-
daläinuks ja sooviti selle 
jätkumist ka tulevikus. 
Siit ka üleskutse külaselt-
sidele vastava initsiatiivi 
ülesnäitamiseks ja tänu-
sõnad Ääsmäe, Maidla ja 
Jõgisoo jt küladele, kes ak-
tiivselt oma küla lillede-
ga kaunistamisega vaeva 
näevad.

Ka liikluskorraldus 
vajab täiendamist
Liikluskorralduse vald-
konnas olid kõige suu-
remad murekohad Kot-
ka tee ja Instituudi tee 

jalakäijate ülekäik, Nõlvaku 
kvartali liikluskorraldus ning 
kergliiklusteede puudumine 
Ääsmäe-Maidla piirkonnas. Kot-
ka tee ja Instituudi tee ristmiku 
ümberehitamise projekt on valla 
poolt rahastatuna ka valminud, 
kuid kahjuks on Maanteeameti 
Põhja Regioon valda teavitanud, 
et 2011. aastal puudub neil raha 
tööde kaasfinantseerimiseks.
Paljudel tegid hinge täis ela-

mute vahel kihutavad autod, 
võimalike lahenduste osas aga 
jagunesid arvamused kaheks- 
osa rõhutas eraldi, et pange nn 
lamavad politseinikud, osa aga 
soovis, et neid mitte mingil ju-
hul ei pandaks. Kindlasti tuleb 
siin iga juhtu vaadata eraldi ning 
kasutada sõltuvalt olukorrast ka 
kiirust piiravaid liiklusmärke, 
joonimist või ka künnist.
Hetkel koostab OÜ Stratum Nõl-
vaku piirkonna ja Hüüru küla 
liikluskorralduslikke ettepane-
kuid ja pärast nende valmimist 
on võimalik muuta liiklus ka 
seal ohutumaks.

Ettepanekuid hakatakse 
järk-järgult ellu viima
Esitatud ettepanekud ei jää 
kindlasti nn sahtlisse, vaid nen-
de alusel planeeritakse valla te-
gevust nii sellel kui tulevastel 
aastatel. Rõõm on tõdeda, et mit-
med probleemsed ja küsimus-
tikus välja toodud kitsaskohad 
(nt Redise, Hoiu ja Vae  tänavate 
kõnnitee, Urda ja Padula jaama 
ligipääs jt) - saavad lahenduse 
Laagri-Padula-Saue kergliik-
lustee väljaehitamisel. Samuti  
arvestame küsitluses välja paku-
tud tänavaprügikastide asukoh-
tadega. 
Loomulikult on kitsaskohti, mis 
lähiaastatel lahendust veel ei 
leia, kuid mured on kaardista-
tud ja nendega tegeletakse.
Veelkord suur tänu kõikidele 
vastajatele.

Heakorraküsitlus andis palju väärtuslikke ettepanekuid
Heakord

Kevadised külade 
koristuspäevad
30. aprill 
• Ääsmäe ja Tagametsa küla
• Koppelmaa küla
• Jõgisoo küla
• Valingu küla
• Välja asum  (Vanamõisa küla)
• Tootsi asum (Alliku küla)
• Kodasema asum (Vatsla küla)
• Maidla suvilapiirkond

7. mai
• Maidla ja Pärinurme küla
• Tuula ja Pällu küla
• Vanamõisa küla
• Kiia küla
• Hüüru küla 
• Koidu küla (Alliku)
• Kauri asum (Alliku)

Täpsem info vastavate külade külava-
nemate- seltside poolt teadetetahvlitel 
ja suhtlusvõrgustikes. Vallavalitsus 
toetab puhastuse läbiviimist 
töövahendite ja prügi äraveoga.

Kotka tee  ristmiku ümber-
ehitus valmib 2012. aastal
Indrek Brandmeister
kommunaalspetsialist

18. märtsil toimus Maanteeameti Põhja Regiooni ja Saue 
valla kohtumine, kus otsiti lahendust Kotka tee liiklusohu-
tuse tõstmiseks. Ühise arusaama kohaselt on otstarbekas  
Laagri-Harku mnt/Kotka tee ristmikule laienduse ja ületus-
koha ehitus planeerida koos Kotka tee kergliiklusteega üht-
se tervikuna, et vältida vahepealseid ajutisi, liiklusohtlike  
lahendusi.  

Maanteeameti Põhja Regioonil aga 2011. aastal ehituseks raha 
eelarvesse planeeritud ei ole. Maanteeameti Põhja Regiooni 
direktori Kaup Sirk´i sõnul saavad nad raha planeerida 2012. 
aastasse. Vallavanem Andres Laisk tõdes, et see on Alliku küla 
elanikele halb uudis, kuid nö poolikut lahendust pole jällegi 
mõistlik ehitama asuda. “Kahjuks ei leidnud Maanteeametis 
toetust ka meie ettepanek ehitada kogu ristmik valmis käes-
oleval aastal valla vahenditest ning Maanteeamet finantseerib 
oma osa vallaeelarvesse tagasi aastal 2012,” täiendas Laisk.
Seetõttu lepiti kokku, et vald planeerib eelarvelised vahendid 
samuti selliselt, et  2012. aasta aprillis korraldatakse ühishange. 
Hanke korraldab Maanteeameti Põhja Regioon, vald on ehituse 
kaasrahastaja. Vahepealsel perioodil aga rakendatakse ajutisi 
liikluskorralduslikke meetmeid ohutuse suurendamiseks. Eda-
siste viivituste vältimiseks fikseeriti kava protokollilises kok-
kuleppes.  Vald projekteerib 2011. aastal Kotka tee kruuskat-
tega teelõigu kuni Poku tee ristmikuni viimist mustkatte alla. 
Muudatuse tulemusena  valmivad nii kergliiklustee, Kotka tee 
ristmik kui ka sõidutee mõlemad aastal 2012.

Teed ja tänavad
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Saue valla detailplaneeringud märtsis

Saue valla territooriumil 
märtsis 2011 on algatatud 
järgmised detailplaneerin-
gud:

Saue Vallavalitsuse 15.03.2011 
korraldusega nr 149 algatati 
Aila külas Heina tee 3 (ka-
tastritunnus 72701:003:0096), 
Heina tee 4 (katastritun-
nus 72701:003:0097) ja Hei-
na tee 6 (katastritunnus 
72701:003:0099) kinnistute 
ja lähiala detailplaneering, 
eesmärgiga muuta kehtiva 
detailplaneeringuga ette näh-
tud ehitustingimusi, st muuta 
Heina tee 3 kinnistul olemas-
olevat hoonestusala, korruste 
arvu, hoonete arvu krundil ja 
hoonete kõrgust ning saada 
ehitusõigus ja hoonestustin-
gimused ärihoonete rajami-
seks. Heina tee 4 ja 6 kinnis-
tud soovitakse liita üheks 
katastriüksuseks, eesmärgiga 
saada ehitusõigus ja hoones-
tustingimused kuni 2-korru-
selise üksikelamu ja abihoo-
nete rajamiseks. Kinnistud 
asuvad Saue Vallavolikogu 
24. mai 2001 otsusega nr 96 
poolt kehtestatud Aila küla 
Arula I kinnistu detailpla-
neeringu koosseisus, millega 
anti Heina tee 3 kinnistule 
ehitusõigus kahe 2-korru-
selise ärihoone rajamiseks. 
Heina tee 4 ja 6, kinnistute 
sihtotstarve on elamumaa, 
mis on hoonestamata ning 
kehtiva detailplaneeringuga 
on määratud kinnistutele ehi-
tusõigus ning hoonestustin-
gimused väikeelamute ja abi-
hoonete rajamiseks. Kehtiva 
üldplaneeringuga on planee-
ritava maa-ala maakasutuse 
juhtfunktsiooniks määratud 
väikeelamute ala, põhiliselt 
ühepere- ja ridaelamutele 
mõeldud ala, kus võib paik-
neda elamupiirkonda teenin-
davaid asutusi ja väiksemaid 
kaubandus-teenindusette-

võtteid. Planeeritav maa-ala 
piirneb Uue-Pärtli 4, Rooma, 
Arula 1, Mäetee 3 ja Heina tee 
1, 2, 7, 8 kinnistutega. 

Saue Vallavalitsuse 15.03.2011 
korraldusega nr 148 algatati 
Hüüru külas Kalda tee 8 (ka-
tastritunnus 72701:001:0113) 
kinnistu ja lähiala detailpla-
neering. Detailplaneerin-
gu eesmärgiks on kinnistu 
kruntimine ning ehitusõigu-
se ja hoonestustingimuste 
määramine ühe ühekorteriga 
väikeelamu ja abihoonete ra-
jamiseks. Ühtlasi määratakse 
detailplaneeringus üldised 
maakasutustingimused ning 
heakorrastuse, haljastuse, 
juurdepääsu ja tehnovõrku-
dega varustamise põhimõte-
te lahendamine. Kalda tee 8 
kinnistu suurus on 7997 m² 
ja sihtotstarve on elamumaa. 
Kinnistu on hoonestatud, mil-
lel asub väikeelamu ja abihoo-
ned. Kehtiva üldplaneeringu-
ga on planeeritava maa-ala 
maakasutuse juhtfunktsioo-
niks määratud väikeelamute 
ala, s.o põhiliselt ühepere- ja 
ridaelamutele mõeldud ala. 
Planeeritav maa-ala piirneb 
Soone 1, Kalda tee 6, 9, 10 ja 
Lehiste kinnistutega.

Saue Vallavalitsuse 15.03.2011 
korraldusega nr 147 alga-
tati Laagri alevikus Pilli-
roo põik 17 (katastritunnus 
72701:005:0613) kinnistu ja 
lähiala detailplaneering. De-
tailplaneeringu eesmärgiks 
on määrata krundile ehitus-
õiguse ulatus ja hoonestus-
tingimused kaksikelamu ja 
abihoonete rajamiseks. Pla-
neeringuga lahendatakse 
juurdepääsud planeeritavale 
alale, tehnovõrkude varustus 
ning määratakse keskkonna-
kaitselised abinõud. Pilliroo 
põik 17 kinnistu suurus on 
1000 m² ja sihtotstarve on ela-

mumaa. Planeeritav maa-ala 
piirneb Pilliroo põik 15 kin-
nistuga.

Saue Vallavalitsuse 15.03.2011 
korraldusega nr 152 alga-
tati Hüüru külas Rohtlaa-
ne tee 14 (katastritunnus 
72701:002:1791) kinnistu ja 
lähiala detailplaneering. De-
tailplaneeringu eesmärgiks 
on kinnistu kruntimine ning 
ehitusõiguse ja hoonestustin-
gimuste määramine ühekor-
teriga väikeelamu ja abihoo-
nete rajamiseks. Planeeritav 
maa-ala piirneb Paldiski mnt 
401, Paju, Rohtlaane tee 6 ja 
Suurevälja 2, 6 kinnistutega. 
Planeeritava ala suurus on  
4,2 ha.

Saue valla territooriumil 
märtsis 2011 on kehtestatud 
järgmine detailplaneering:

Saue Vallavalitsuse 22.03.2011 
korraldusega nr 169 kehtes-
tati Laagri alevikus Veski-
tammi 10 (katastritunnusega 
72701:005:0309) kinnistu ja 
sellega piirneva reformima-
ta riigimaa detailplaneering. 
Detailplaneeringuga ka-
vandatakse planeeringuala-
le kauplusehoone rajamist. 
Planeeringu ala asub Laagri 
alevikus Veskitammi tänava, 
Veskitammi Kultuurikeskuse 
ja korterelamu (Veskitammi 
tn 12) vahelisel maa-alal. Kin-
nistule, sihtotstarbega ärimaa 
on määratud ehitusõiguse 
ulatus ja hoonestustingimu-
sed kuni 2-korruselise äri-
hoone (kauplusehoone) ra-
jamiseks, kõrgusega kuni 12 
meetrit. Ühtlasi on määratud 
detailplaneeringuga üldised 
maakasutustingimused ning 
heakorrastuse, haljastuse, 
juurdepääsude, parkimise ja 
tehnovõrkudega varustamise 
põhimõtteline lahendus. 

Saue Vallavalitsus võttis vas-
tu ja suunas avalikustamisele 
22.03.2011 korraldusega nr 168 
Laagri alevikus asuvate Pär-
nu mnt 558 (katastritunnus 
72703:001:2002) ja 558b (ka-
tastritunnus 72703:001:0127) 
kinnistute detailplaneeringu. 
Detailplaneeringuga kavan-
datakse Laagri alevikus Tal-
linn-Pärnu-Ikla maantee ja 
Tallinn-Keila-Paldiski raudtee 
vahelisel alal olemasolevale 
ärihoonele (kaupluse hoone) 
juurdeehituse võimaldamist. 
Detailplaneeringu koostamise 
eesmärk on Pärnu mnt 558 ja 
558b kinnistute kruntimine, 
moodustatavale ärimaa krun-
dile ehitusõiguse ulatuse mää-
ramine kuni kahe maapealse ja 
ühe maa-aluse korrusega äri-
hoone rajamiseks, kõrgusega 
kuni 12 m ning transpordimaa 
sihtotstarbega krundi moo-
dustamine teerajatiste rajami-

seks. Planeeringuala külgneb 
loodest Tallinn-Keila-Paldiski 
raudteega, edelast Maksimar-
keti kaubandushoonega ning 
kirdest hoonestamata kinnis-
tutega, millele on kehtestatud 
detailplaneeringuga antud 
ehitusõigus kuni 3-korruselise 
kaubandushoone (planeeritav 
Rimi kaubanduskeskus) ehita-
miseks. Planeeritava maa-ala 
suurus on ca 5,02 ha, millest 
krunditava maa-ala suurus 
on ca 3,3 ha. Planeeritavasse 
alasse kuuluvad ärimaa siht-
otstarbega Pärnu mnt 558 kin-
nistu, millel asub 2-korruseline 
ärihoone (kauplus Laagri Ehi-
tusmarket), mida soovitakse 
käesoleva detailplaneeringuga 
laiendada ning üldkasutatava 
maa sihtotstarbega Pärnu mnt 
558b kinnistu. Detailplanee-
ring näeb ette ka 2194 m2 suu-
ruse transpordimaa sihtotstar-
bega krundi moodustamist. 

Tegemist on tulevikus Tallinn-
Pärnu-Ikla maantee kogujatee 
ja jalakäijate tunneli jaoks ka-
vandatud krundiga. Parkimine 
on kavandatud omal krundil 
hoonevälisel alal ca 211 kohali-
ses maapealses parklas.

Detailplaneeringu avalik väl-
japanek toimub 6.-20.04.2011 
kella 8.-16.30 (kolmapäeviti 
kuni 18.30-ni ja reedeti kella 
14.00-ni) Saue vallamajas, Ves-
kitammi 4, Laagri alevik.
Avalikul väljapanekul olevate 
detailplaneeringutega ning de-
tailplaneeringute algatamise, 
vastuvõtmise ja kehtestami-
se korralduste ja otsustega on 
võimalik tutvuda ka elektroo-
niliselt Saue valla veebilehel: 
http://www.sauevald.ee/ehi-
tus_planeerimine

Lähem informatsioon:                               
Maili Metsaots 654 1157 

Detailplaneeringute avalikud väljapanekud

Lühidalt

Kavandatava Nõlvaku Lasteaia 
rahastamisotsus kaevati kohtusse

Harku Hooldekodu saab 
rahasüsti energiasäästlikeks 
renoveerimistöödeks
Teadupärast osaleb Eesti rahvusvahelise kliimamuutuse raam-
konventsiooni Kyoto protokolli alusel toimivas heitmekvoodi 
kauplemissüsteemis. Sellest saastekvoodi müügist laekunud 
rahaga on kohalike omavalitsuste objektidele võimalik teostada 
energiasäästule suunatud töid. 
Ka Saue Vallavalitsus esitas mitu rahataotluseprojekti erineva-
tele valla omanduses olevatele objektidele ja positiivse finant-
seerimisotsuse sai Hüüru külas paiknev Harku Hooldekodu.
Planeeringute osakonna juhataja Kalle Pungase sõnul soojusta-
takse hoone ja viiakse küttesüsteem õliküttelt üle pelletiküttele. 
Energiakulu hoone kütmiseks peaks sellega vähenema ca 25% ja 
fossiilse energia asemel hakatakse kasutama taastuvenergiat.
Projekteerimisega alustatakse sel aastal, ehitustegevus algab 
järgmise aasta esimesel poolel ja renoveerimistööd peaksid val-
mis saama augustiks 2012.

Kaks avatavat kauplust toovad 
Laagrisse sadakond uut töökohta
Kohe Laagri keskuses, kinnistul, mida teatakse rahva seas Scot-
land Yardi krundina, peaks juba 2011. aasta sügisel avama uksed 
Comarket. Märtsi lõpus kehtestati detailplaneering ja nüüd on 
arendaja ette valmistamas ehitushanget. “Selleks, et saada ehi-
tusluba on hetkel käsil kooskõlastuste hankimine. Ehitusprojekti 
koostamine on samuti lõpufaasis,” kommenteeris arhitekt Kätlin 
Mänd. Lammutustöödega alustatakse aprilli esimesel nädalal. 
”Kauplus  tuleb moodsa kujundusega, mis võimaldab 800 m2-sel 
müügipinnal pakkuda värskeid tooteid sama suures valikus, kui 
tavaliselt kolm korda suurema müügipinnaga toidukaupluses. 
Soovime arendada elanikele piisavalt suure valikuga ja samas 
hubase ”oma poe”. Loome juurde 25-30 uut töökohta ning perso-
nalivalikul eelistame kohalikke elanikke. Värbamist alustatakse 
juba aprilli esimesel nädalal,” ütles Comarketi emafirma ABC  
Supermarkets AS esindaja Jüri Vips. 
Pärnu maantee ääres Maksimarketi kõrval peaks hiljemalt 2011. 
aasta lõpus avama uksed uus Rimi, ehitustegevus on juba ala-
nud, töödega alustati märtsikuu keskpaigas.  “Kaubanduskesku-
ses on pindala ca 5000 m2, millest Rimi müügisaal moodustab ca 
3400 m2. Plaanitavat keskust võiks suuruse osa võrrelda Tallinnas 
Sõpruse puiestee ja Linnu tee ristis oleva Rimiga,” ütles Rimi Ees-
ti kommunikatsioonispetsialist Katrin Bats. 
Seoses uue keskuse avamisega luuakse Laagrisse ligikaudu  
80-100 uut töökohta ja Batsi sõnul alustatakse värbamisprotsessi-
ga sügisel. “Rimi eelistab personali komplekteerimisel alati töö-
tajatena kohalikke elanikke ning seetõttu avaldatakse töökuulu-
tused kõigepealt kohalikes väljaannetes,” lubas Bats. 

Kui märtsikuu vallalehest sai lugeda positiivset uudist, et  
Vabariigi Valitsus kinnitas lõpuks Kohalike omavalitsuste  
investeeringutoetuste kavast (nn KOIT kava) saadavad vahen-
did uue Saue ja Saku valla ühise lasteaiaprojekti realiseerimi-
seks, siis märtsikuu keskel vaidlustas selle Loksa Linnavalitsus. 
Loksa nõuab hindamiskomisjoni rahasaajate nimekirja kinnita-
va otsuse tühistamist. Hoolimata sellest jätkab Saue vald siiski 
heas usus lasteaiaprojektiga  seotud ettevalmistustöid.

Oluline lisateave 
maamaksu tasumise kohta 
Praeguseks on enamik maaomanikke oma maksuteated kätte 
saanud. Maksumaksjad, kelle maksuteatel esines viga, mida pa-
randati, saavad uued maksuteated aprillikuus ja teatele on mär-
gitud ka uus maksetähtaeg. 
Kui maaomanik mingil põhjusel teadet ei ole saanud, palun 
võtta ühendust Saue Vallavalitsusega maaregistripidajaga (Ene 
Lepist 654 1149) kontrollimaks, kas ta on maksukohuslane, et 
tellida maksuteade aprillikuus.
Paljud korteriomanikud maksid senini maamaksu korteriühis-
tu kaudu. Kooskõlas maamaksuseadusega ja tagamaks isikliku 
vastutuse maksu tasumise eest, lülitatakse alates järgmisest 
aastast kõik korteriomanikud individuaalselt maamaksu nime-
kirja.
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Ingrid Novikova
Saue valla Kultuurikeskuse 
juhataja

Koostöös Kiili vallaga paku-
takse Saue vallas tasuta koo-
litusi - karjäärinõustamine, 
motivatsioonikoolitus, psüh-
holoogiline nõustamine.

Koolitused on mõeldud töötu-
tele (sh pikaajalised ja ka lühi-
ajalised töötud), kaasaarvatud 
töötud, kes pole end ametlikult 
töötuna registreerinud. Teise 
sihtgrupina on oodatud lapse-
vanemad, kes on lapsega kodus 
olnud üle 18 kuu.

Karjäärinõustamine aitab: 
*määratleda sobivust konkreet-
sesse valdkonda, juhtimistasan-
dile või ametikohale 
*luua realistlikku arusaama oma 
omadustest, kompetentsidest ja 
võimetest 
*selgitada välja oma eeldused ja 
huvi tulevase või olemasoleva 
ametikoha suhtes 
*suurendada või avastada 
alternatiivseid tegutsemis- 
variante 
*leida uusi rakendusvõimalusi 
*saada teadlikumaks isiklikest 
arenguvajadustest. 
Soovitame ka testida ennast 
ning testi tulemused kaasa võtta 
kohtumisele http://www.raja-

leidja.ee/index.php?id=103086&
highlight=test

Motivatsioonikoolitusel 
läbitavad teemad: 
Eneseväärtustamine;  enese-
kindlus ja selle saavutamine; 
uskumused, mis aitavad elust 
rohkem rõõmu tunda; stress ja 
stressist vabanemise tehnikad; 
pinge alandamise võtted; suht-
lemistakistused; töö otsimine; 
ootused tööle,  vajadused, huvid 
ja soovid; tööintervjuu – mida 
küsitakse ja kuidas neile küsi-
mustele vastata. Kohtumistel on 
kõigil võimalik kaasa rääkida. 
Huvitavad küsimustikud ja po-
sitiivsed praktilised harjutused. 

Karjäärinõustamine ja motivat-
siooni koolitus toimub töökesk-
sete nõustamisvestluste vormis, 
millele eelneb ka personaalne 
hindamine (üldvõimekuse- ja 
isiksuse omaduste testid, rolli-
mängud jm). Vestlused viivad 
läbi professionaalsed koolitajad. 

Psühholoogiline nõustamine: 
enesekehtestamine ja suhtle-
mine
Millised isiksuse omadused soo-
dustavad või segavad meie suht-
lemist? Kuidas me näeme teisi 
suhtlemise käigus? Me loome 
endast mudeli, kes hakkab suht-
lema meie eest.  Mida sellega 
teha? Kuidas leida endale sobi-

vat käitumist? Kuidas saavutada 
sisemist tasakaalu?
Arutelud, mõned testid, video 
tagasiside ja harjutused tagasisi-
de saamiseks.

Tasuta koolitused töötutele  ja lapsega kodusolevatele vanematele Koolitused toimuvad 
Saue valla 

Kultuurikeskuses 
Laagri, Veskitammi 8 

 
Osalemise 

sooviavaldused saata: 
veskitammi@sauevald.ee  

Lisainfo: 
Saue valla Kultuurikeskuse 

juhataja
Ingrid Novikova

534 65917
veskitammi@sauevald.ee

Rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi  poolt
Projekt nr:  1.3.0102.10-0291 
„Tegus Kiili – tööturult väljalangenud inimeste aktiviseerimine Kiili vallas”

Arvo Brandmeister, 
võrkude- ja järelevalvespetsialist

Ühtekuuluvusfondist kaasfi-
nantseeritava Saue valla Tal-
linna reoveekogumisala ÜVK 
projekti elluviimine käib täie 
hooga ning sellega seoses on 
vallaelanikelt tulnud terve rida 
küsimusi, millele siis käesoleva 
artikliga üritame vastust leida.

Vastused küsimustele puuduta-
vad eelkõige uusi, senini kanali-
seerimata piirkondi, mille kana-
lisatsioon juhitakse ASi Tallinna 
Vesi reoveesüsteemi.

Kas ma pean maksma 
liitumistasu?
Saue Vallavalitsuse seisukoht on, 
et kuna projekti omafinantsee-
ringu katab vald oma eelarvest, 
siis liitumistasu esimesel aastal 
liitujatele ei ole. Hiljem liitujatele 
kaob tasuta liitumise soodustus 
ära.

Kas liitumispunktist oma ela-
muni ehitamiseks pean ma 
võtma projekteerimistingimu-
sed, tellima ja koostama pro-
jekti, võtma ehitusloa ja pärast 
kasutusloa?  Kas oma elamuni 
võin trassi ise ehitada või pean 
võtma firma?
Tegemist on tehnosüsteemi 
muutmisega. Kinnistuomanik 
peab vastavalt Ehitusseadusele 
taotlema Saue Vallavalitsusest 
kirjaliku nõusoleku. Projekti, 
ehitusluba ja kasutusluba vaja ei 
ole. Kirjaliku nõusoleku taotle-
miseks on vajalik kavandatavate 
trasside eskiis (kus on näha ka 
veemõõtjate asukoht) ja vastav 
taotlus. Kinnistusiseseid trasse 
võib ehitada ka kinnistuoma-
nik ise, kuid soovitatav on siiski 
jätta töö asjatundjale. Kinnistu-
sisesed torustikud tuleb selles 
faasis, kus toru on paigaldatud, 
kuid tagasitäitmist pole alusta-

ÜVK projekt: 

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi kaasfinantseerimisega viiakse Saue 
vallas asuvad ühisveevärgi ja kanalisatsiooniteenused vastavusse Euroopa 
Liidu joogivee ja asulareovee direktiivi nõuetega. Projekti käigus:

• Rekonstrueeritakse Laagri aleviku joogivee puurkaevud ja pum-
bajaamad ning ehitatakse uued joogivee ja kanalisatsioonitrassid Pilliroo 
tänava piirkonda, Nõlvaku tänava piirkonda, Katmiku, Männimetsa põik 
ja Koru tänavale.
• Ehitatakse välja Hüüru küla joogivee puurkaev ja pumbajaam, 
ehitatakse välja joogivee ja kanalisatsioonitorustikud ning survekanalisat-
siooni trass Tallinna Vee võrku harku alevikus.
• Ehitatakse välja Vanamõisa küla Suurevälja tee äärse piirkonna 
joogivee puurkaev ja pumbajaam ning  ühisveevärk ja kanalisatsioon

Tööd kestavad 2010-2012 ning Saue vald katab tööde omafinantseeringu, 
mille orienteeruv summa on 1,45 miljonit eurot.

tud (toru on näha), kutsuda pai-
galdise kontrollimiseks kohale 
ASi Kovek esindaja. Näiteks 
kanalisatsioonitorustikku ei ole 
lubatud ühendada sademevee-
torusid, veetorustikus ei tohi 
enne mõõtjaid olla väljavõtteid 
– paigaldis peab olema lahen-
datud eelkõige kvaliteetselt ja 
ausalt. Kindluse mõttes võiks 
enne veemõõdusõlme ehitamist 
kooskõlastada see ASis Kovek.

Kuhu peab tulema 
liitumispunkt?
Vastavalt Ühisveevärgi ja- ka-
nalisatsiooni seadusele peab lii-
tumispunkt asetsema avalikul 
maal kuni 1 meeter kinnistu 
piirist.
Liitumispunktide asukohad 
kooskõlastab projekteerija as-
jassepuutuvate kinnistuoma-
nikega kirjalikult. Erandjuhul 
määrab liitumispunkti asukoha 
vee-ettevõtja (on lahkarvamu-
sed, kinnistuomanik ei vasta 
kirjadele vms).

Mul on oma puurkaev ja 
kogumiskaev. 
Kas ma pean liituma?
Kõik Saue vallas käimas olevad 

veeprojektid toimuvad reovee-
kogumisaladel. See on piirkond, 
kus tulenevalt reostusohust on 
omavalitsus kohustatud rajama 
ühiskanalisatsiooni. Veeseadu-
se § 241 lõike 5 kohaselt võib 
reoveekogumisalal kasutada 
lekkekindlaid kogumismahu-
teid juhul, kui piirkonnas toob 
kanalisatsiooni rajamine kaasa 
põhjendamatult suuri kulutu-
si. Kuna kanalisatsioon on juba 
ehitamisel, siis seaduse mõis-
tes kogumiskaevu kasutamine 
õigustatud pole. Asjal on ka 
teine, rahaline mõõde. Heitvee 
äravedu maksab 3,5 kuni 5 eu-
rot kuupmeeter, kanalisatsiooni 
teenus on kindlasti odavam ja 
ka mugavam. Ausal inimesel 
puudub mahuti kasutamise 
mõte, kui kanalisatsioon on ole-
mas.  
Uute puurkaevude rajamisega 
kindlustame ka kindla kvalitee-
diga vee. Madalad puurkaevud 
on harilikult kehvapoolse vee 
kvaliteediga – suur rauasisal-
dus, bioloogiline reostus jne. 
Selles olukorras pole oma kaevu 
vee tarvitamine just kõige aru-
kam tegu.
Kuna vee- või kanalisatsiooni-

torustiku ehitamiseks on vaja 
rajada ca 1.7 meetri sügavune 
kaevik, siis on mõttekas panna 
ühte kaevikusse mõlemad kor-
raga. Kõige rohkem maksavad-
ki selle protseduuri juures kae-
vetööd.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et AS 
Kovek on huvitatud kompleks-
sest teenuse pakkumisest. Tõe-
näoline on, et need, kes ei hakka 
kasutama kogu teenust või lük-
kavad liitumise edasi, peavad 
tasuma liitumistasu seaduses 
sätestatud korras.

Kas ma võin oma puurkaevu 
alles jätta (kastmiseks) kui 
liitun veega?
Oleme võtnud vastu otsuse, et 
kinnistul asuvaid puurkaeve 
võib kasutada kastmiseks.
Kinnistuomanik peab sellisel 
juhul suutma (vajadusel oma 
kulul mõõtjaid paigaldades 
ja torustikku ümber ehitades) 
tõestada, et oma kaevust võeta-
vat vett ei juhita kanalisatsioo-
ni.

Milline tuleb (eeldatav) tariif?
Kuna seadusandlus muutus 
hiljuti ning Eestis praktika puu-

dub, siis hindadest saab rääkida 
kõige varem 2011. aasta suvel. 
Tõenäoline on, et tariif kujuneb 
sarnaseks praegu Laagri ale-
vikus kehtiva veetariifiga (2,43 
EUR/m3) st  ületa seda üle 20%.

Kes peab maksma 
veemõõtja paigaldamise ja 
korrashoiu eest?
Võlaõigusseaduse kohaselt ka-
tab asja mõõtmise ja kaalumise 
kulud müüja – ehk antud juhul 
paigaldab ja taatleb veemõõtja 
AS Kovek. Küll aga on tarbija 
kulu mõõtja paigaldamiseks 
vajalikud ümberehitused juhul, 
kui torustiku lahendus hoones 
ei võimalda mõõtjat õigesti pai-
galdada (tuleb näiteks torustik 
ümber ehitada, seinu lammuta-
da jne).

Kas kaevetööde käigus 
tagatakse ligipääs elamule?
Võimalusel tagatakse ligipääs 
nii autoga kui ka jalgsi elamu-
le. Kui autoga mingil ajal ei saa 
elamuni, siis on see ehitaja ko-
hustus sellest eelnevalt aegsasti 
teavitada ja vajadusel ka organi-
seerida autode parkimine piir-
konnas. 

Kes taastab (kogemata) lõhu-
tud aia, mis juhtub kui kaeva-
mise käigus tulevad majaseina 
sisse praod?
Kui pragude teke on ehitaja süü, 
siis peab kahjud kõrvaldama või 
hüvitama ehitaja. Ehitajal on sel-
leks ka vastutuskindlustus. Kui 
Teie maja asub ehitusele väga 
ligidal, siis tuleks koos ehituse 
objektijuhiga fikseerida hoone 
seisukord, vastasel juhul ei suu-
da te hiljem tõendada, et praod 
tekkisid ehituse ajal.

Lisainfo:
Arvo Brandmeister, 

arvo@sauevald.ee, 
telefon 654 1148

Praktilised küsimused ja vastused veeprojektide teemal



 lK  � aprll 2011

100-aastane vanaproua: “Eks tänu raskele maatööle 
on siiamaani tervist jätkunud ja elupäevi antud”

Persoon

Koduvald

11. märtsil tähistas Vanamõisa 
küla elanik Hilda Inglist oma 
sajandat sünnipäeva. Kange 
naine, kes pea kogu elu on ük-
sipäini pidanud hakkama saa-
ma, peab oma pikaealisuse alli-
kaks just rasket maatööd.

Lilla sall hallidele kiharatele 
põimitud, selg sirge nagu aadli-
daamil, võtab vanaproua Hilda 
Inglist sünnipäeval oma Vana-
mõisa kodus vallamajast tulnud 
õnnitlejaid vastu. Paigutab saa-
dud lillekimbu lauale ja taksee-
rib tähelepanelikult tulijate too-
dud õnnitluskaarti. “Näe - sada 
peal,” muheleb Hilda, justkui ise 
ka imestades.

Tervis veidi jukerdab... 
Tervis on saja-aastasel vana-
proual enam-vähem. “No - eks 
mul on raske heinatööga treeni-
tud seljalihased,” lõõbib Hilda, 
kui küsida, kuidas ta nii sirge 
olemisega jaksab külalisi võõ-
rustada. 
Jalad  teevad Hildale küll vii-
mastel aastatel muret, seepärast 
toimetab ta peamiselt toas ja õue 
ei kipu. Aga kui lapsed tahtsid 
emale ratastooli tuua, et pääseb 
kergemini liikuma, siis keeldus 
Hilda resoluutselt: “Nii kaua kui 
minu koivad käivad, sinna ma ei 
istu!”
Ainult selle üle, et kõrvakuulmi-
ne on viletsaks jäänud, on Hilda 
meel kurb. Aga see juhtus naise 
sõnul oma lolluse pärast. Et kord 
oli bronhiit ja nohu ning nuusa-
tes käis selline valu mõlemast 
kõrvast läbi, et oi-oi-oi. “Parema 
poolega ei kuule suurt midagi, 
vasak ikka toimib. Aga täna, 
täna ei kuule ikka üldse kohe, 
närvis vist,” pakub naine ise. 
Talle antud pika eluea põhjuseks 
peab Hilda aga elupõlist füüsi-
list tööd. 

... aga vaim on ergas
Oma aukartust äratavast vanu-
sest hoolimata on vanaproua 
mõte ikka veel erk, endiselt 
töötab ta näiteks iga päev läbi 
värsked ajalehed. “Nüüd prilli-
ga, aga veel mõned aastad tagasi 
sain ilma läbi,” kinnitab Hilda.
 Üldse on lugemine tema peami-
ne meelelahutus. Lisaks ajaleh-
tedele on diivani kõrval riiulis 
hunnikute kaupa ajakirju. “Eesti 
Naine ja Kodutohter meeldivad,” 
märgib naine oma eelistusi. Ja 
kilode kaupa raamatuid, mida 
tütar Keila Raamatukogust too-
mas käib. Peamiselt tahab Hilda 
lugeda lugusid Eesti maaelust ja 
ajaloost  ning sõja aastatest.
Igasse päeva mahub ka teleri 
vaatamist, loodusfilmid ja uudi-
sed ning ka üks teleseriaal - Kir-

gede torm, kuuluvad vanaproua 
lemmikute hulka. Kuna kuul-
mine on kehvakene, on teleri 
külge Hilda tarvis kõrvaklapid 
monteeritud, et jutt ikka kenasti 
kuulda oleks.
Päevakava on vanaproual, tõsi 
küll, viimastel aastatel natuke 
nihkesse läinud. “Panen tule 
kesköö paiku kustu, aga uni ei 
tule, alles viie-kuue paiku hom-
mikul. Igasugu mõtteid tuleb 
pähe, lapsepõlvest otsapidi ja 
terve elu,” räägib Hilda. 

Lapsed abiks
Kui ta siis päeva peale ärkab, 
toimetab ise köögipoolel, teeb 
valmis võileiva või pudruport-
su, joob törtsu lahjat kohvi ja 
sätib lugema. Vahepeal kuulatab 
õue taga möödasõitvate rongide 
mürinaid ja õhtuti tahab juttu 
puhuda. Selle jaoks on tal ka tä-
nulik kuulaja võtta, sest vana-
proua elab koos oma ühe tütre 
Iviga. Teine tütar Ene ja poeg Ivo 
elavad Tallinnas ja tulevad ema-
koju käima peamiselt nädalava-
hetustel. 
Kuigi ka tütar Ivi on sarnaselt 
emale oma 76 eluaastaga endiselt 
vitaalne ja elurõõmus, siis toeta-
vat kätt vajavad prouad siiski. 
Metsatagusest majast kauplu-
sesse toidukraami järele ja arsti 
manu naljalt muidu ei pääseks-
ki, kui noorem vend autoga appi 
ei tuleks. “Aga me saame hak-
kama. Kui vahel ongi keeruline, 
siis mõtlen arengumaadele ja 
nende hädadele, siis tuleb tänu-
lik olla selle eest, mis meil on. 
Kuigi pensionid on väikesed, on 
toit laual ja kõik olemas. Mis siin 
ikka riiki ja valitsust kiruda,” 

mõtiskleb Ivi.
Ta kinnitab, et 
emalgi, keda elu just hellitanud 
ei ole, pole sellist kommet olnud, 
et kedagi kibestunult süüdista-
ma kipuks. “Kui tal midagi hin-
gel ongi, siis ilmselt see okupat-
siooniaja algus, ta oli siis ju noor 
naine, kui sõja tõttu abikaasata 
jäi ja ise elus hakkama pidi saa-
ma,” usub tütar.

Palju tööd, 
napilt armastust
Ja elu on Hildat väntsuta-
nud küll. Ta nägi ilmavalgust  
11. märtsil 1911. aastal Staraja 
Russas Venemaal, kuhu tema 
tallmeistrist isa tööle saadetud 
oli. Hiljem Eestisse naasnuna 
elas Hilda pere, kuhu peale tema 
kuulus veel õde ja neli venda, ta-

gasi Tallinnasse. Hilda läks üsna 
noorelt õmblejaametit õppima ja 
musikaalse noore naisena lõbus-
tas Orlovi lossi pidudel külalisi 
mandoliini- ja bandźomänguga. 
“Aga no ei tahtnud mina seal 
linnas elada, ei meeldinud,” tõ-
deb naine nüüd.  
1932. aastal Hilda abiellus. “Sel-
line tore vaikne mees oli, mu 
emale ta kangesti meeldis, eks 
me tema tahtmise peale siis pul-
mad tegime. Väiksed pulmad 
olid, pere ringis,” meenutab Hil-
da. 
Kas oli ka suur armastus?  
“Mis armastus? Seda tõbe pole 
mina eluaeg põdenud. Ja kus 
neid teisi tahtjaid oleks olnudki, 
kogu aeg oli ju töö-töö,” on Hil-
dal meeles. 

Ja kuigi abikaasa oli läbi ja lõh-
ki linnamees, töötas ETK amet-
nikuna, ihkas Hilda hing ikka 
maale ära.  Nii sai ostetud perele 
krunt Vanamõisa ja oma kätega 
maja püsti pandud. “Mees käis 
linnas tööl, mina siin metsas 
möllasin, juurisin võsa välja. 
Majaehitusel ikka lõin ka käed 
külge,” mõtiskleb Hilda. Nüüd 
on Hilda oma sajast eluaastast 
70 elanud sellessamas Lillemaa 
talus Vanamõisas.
Ja ega ta nende seitsme kümnen-
di jooksul palju kodutalu juurest 
lahkunudki. “Ega ma kuskil ära 
ei käinud, linnas tantsimas ega 
külapidudel. Lapsed olid väike-
sed, tööd oli vaja teha,” põhjen-
dab vanaproua. Olid loomad, 
oma kartulimaalapp ja aianatu-
ke.

Sõda viis mehe
Soetatud majapidamine ja oskus 
maatööd teha on ilmselt ka pea-
mised põhjused, et Hilda oma 
kahe tütrega sõjakoledused ning 
järgnevate aastate nälja ja hirmu 
perioodi üle elas. 
Kaubandusametnikust abikaasa 
ühines  1944. aastal Eesti Rah-
vuskomiteega ja seetõttu kiusa-
sid teda taga nii sakslased kui 
venelased. Lõpuks ta arreteeriti 
ja lasti maha. “Ametlikul sur-
matunnistusel seisis muidugi 
midagi muud - et kopsupõletik,” 
ütleb Hilda tütar Ivi.
Siis alles eluraskused rõhuma 
hakkasid. Allesjäänud peret käi-
di üle kuulamas, ähvardati maja 
käest võtta, iga automootori hääl 
maanteelt tundus ähvardavana 
ja isegi kolhoosi tööle võtmisel 
põlati Hilda ära, kui ebasoovitav 
isik.  
“Lehmast ja piimast elasime, 
seda sai müüa. Kartul oli õnneks 
põllul. Aga heinamaad omal ei 
olnud, paar kolhoosnikut luba-
sid oma õue pealt heina teha, 
seal siis kraapisin ja vedasin kä-
ruga koju lehmale ninaesiseks. 
Valingult sain tillukesed põrsad, 
ei tea, miks need ei sobinud. Tõin 
tuppa, karbi sisse ja kasvatasin 
suureks. Hiljem olid juba kanad 
ja jänesed. Aga eks raske oli siis 
kõikidel ju, mitte ainult minul,” 
nendib Hilda.
Saatus tõi Hilda kõrvale veel ühe 
mehe, kellest küll päris abikaa-
sat ega ka sündinud pisipojale 
isafiguuri ei saanudki. Nii tuli 
kolme lapse ja majapidamisega 
hakkama saada ihuüksi. 
“Ega ma hõlpu elus  saanud ole. 
Ise pidi hakkama saama. Aga ei 
oska tahta ka, et midagi teisiti 
oleks läinud,” hindab Hilda oma 
eluteed. 

Sa oled ikka kange ja tubli naine 
olnud Hilda? 
“Olen küll jah...”

MÄLESTUSPILT 
MINEVIKUST:
21-aastane Hilda 
oma pulmapäeval 
koos abikaasa Endel 
Inglistiga, kes olla 
olnud tubli ja vaikne 
mees, aga kelle 
poliitika paraku 
hauda viis

PEAVAD RAHULIKKU VANADUSPÕLVE: 100-aastaseks saanud Hilda Inglistil hoiab igapäevaselt silma peal 
ja kannab hoolt vanem tütar Ivi Inglist.  Rahulikku rõõmu ja tasast elutarkust kiirgab mõlema vanaproua silmist 
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Nimi:  AS Balsnack International Holding
Tegutseb: 1992. aastast
Asukoht:  Ääsmäe, www.balsnack.ee
Tegevusvaldkond: kartulikrõpsude, paisutatud maisitoodete, 
maitsestatud leivakrõbuskite, lindude talvise toidusegu tootmi-
ne, metsa- ja aiamarjade sügavkülmutamine ning säilitamine
Loodetav käive 2011: ca 4 miljonit eurot
Loodetav kasum 2011: ca 200 tuhat eurot
Töötajaid: 60 inimest, neist Saue valla elanikke ligi pooled 
Tooteportfell: ca 30 nimetust
Tootmisvõimsus: ca 300 tuhat pakki nädalas, 
                                 ca 1000 tuhat tonni aastas
Suuremad kliendid: ETK, Selver, Rimi, Maxima
Turuosa Eestis: ca 15-20% snäkiturust
Ekspordi osakaal: 20% Läti, Soome

Evelyn Tohvri, Vatsla küla 
Kodasema elurajooni elanik

Kuigi õige pea tähistatakse üles-
tõusmispühi, meenutame toimu-
nud vastlapäeva, mis annab ehk 
inspiratsiooni ka teistele küla-
dele. 

Selleks, et luua külatraditsiooni, 
liita külas elavaid inimesi ning 
luua tugevamat kodukoha tunnet, 
pidasid Vatsla küla elanikud teist 
aastat järjest maha vastlapäeva-
peo. Kui eelmisel aastal ehitasid 
külaelanikud koos lumelinna, siis 
seekord saadi innustust ühest va-
nast vastlapäeva traditsioonist. 
Nimelt, üks vana vastlakomme 
olevat ühiselt Metsiku valmista-
mine. Teadjamad on rääkinud, et 
Metsik on õlgedest inimesekuju, 
millele pandi riided selga. Met-
siku sisse peideti ja mõeldi kõik 
halvad asjad, mis siis erilise loit-
suvööga õlenuku sisse hoolsasti 
kinni seoti. Pärast viidi see kuju 
külast suure kisaga välja met-
saveerde või selleks püsti aetud 
posti otsa ja pandi põlema. Hil-
jem püüti põlenud jäänuste järgi 
vaadata, millest lahti saadi ja mis 
uuesti välja pääses või hävima-
ta jäi. Vana traditsiooni eeskujul 
valmistasidki külaelanikud vast-
lapeol ühiselt tuleskulptuure. 
Meeskonniti valmistati eesti- ja 
võõramaised loomi ning loomuli-
kult valmis ka Metsik. 
Vastlaliug on aga nii juurdunud 
traditsioon, et ka sel peol tuli üks-
teiselt liuglemises mõõtu võtta. 
Pikim liug selgitati välja nii laste 
kui ka täiskasvanute seas. Mäele 
tekkis lausa järjekord ja ükski fa-
voriit ei saanud oma võidus kin-
del olla. Linaseemned peaks sel 
aastal kindlasti maha panema 
Liis ja Markus, sest just neile en-
nustas vastlaliug selleks aastaks 
head saaki.
Pidulisi oli seekord kogunenud 
lausa üle viiekümne, kohale oli 
tulijaid igast Vatsla otsast, nii 
väikseid kui suuri ning mõned 
pered olid esindatud isegi kolme 
generatsiooniga. Õhtu lõpetati tõ-
demusega, et küla elab ja õige pea 
kohtutakse juba koristustalgutel 
ja mänguväljaku ehitamisel.
Täname Kerstit, kes panustas sel 
aastal kõige rohkem ürituse kor-
daminekusse ja valda ürituse toe-
tamise eest.

Vastlad Vatslas -
leegitsevad õlenukud 
ja pikad lumeliud

foto: Meelis Niglas

ÕHTU NAEL - 
isetehtud tuleskulptuurid

Vallaettevõte

Kohalik krõpsukuningas - AS Balsnack
Koduvald

Ääsmäel valmistati kartuli-
krõpse juba 1983. aastal, siis, 
kui riigikordki oli veel teine ja 
eraettevõtlus liigitus kapitalist-
like pahede kilda.

Nimelt alustati esimesena Ees-
tis kartulikrõpsude tootmist 
just Saue vallas tollases Ääsmäe 
Agrofirmas. Peale viimase lik-
videerimist ja erastamise algust  
moodustati 1992. aastal kartu-
likrõpsude tootmiseks AS Bal-
snack, mis on täna ainuke kar-
tulikrõpse tootev Eesti kapitalil 
ettevõte. 
Esimesteks tootemärkideks olid  
krõpsusordid Sinine Vigur ja  
Piraat, viimane neist – hapukoo-
re ja küüslaaugu mekiga näks, 
on populaarseim artikkel veel  
tänagi – pea 20 aastat hiljem. 
Aja jooksul lisandusid krõpsu-
dele juurde kartulivahvlid, pais-
maisi tooted, seemned ja pähklid 
jt nimetused ning  firma portfel-
lis on nüüd ette näidata ca 30  eri-
nevat toodet

Kolm fookust
„Meie tegevuse võib laias laastus 
jagada kolme suunda- snäksid, 
linnutoidu tooted ja marjade sü-
gavkülmutamine ja säilitamine,“ 
tutvustab ettevõtte pikaajaline 
juht Elmar Rusing. Ja kuigi Bals-
nacki tuntakse valdavalt kui 
kartulikrõpsu tootmise tehast, 
siis näiteks  hooajati on müü-
duim artikkel hoopis linnutoit 
– talvel ostetakse seda rohkem, 
kui muud toodangut kokku. Tii-
vulistele mõeldud rasvapallid ja 
toidusegud lähevad hästi kau-
baks nii Eesti eratarbijale kui ka 
ülelahe Soomes. 
Kartulikrõpse valmistatakse val-
davalt pooltoodetest. Toore oste-
takse erineva kujuga pelletitena 
sisse -  need peamiselt kartulihel-
vestest valmistatud torukesed, 
spiraalid ja rõngad  maitsestatak-
se, röstitakse ja pakendatakse siis 
Ääsmäel poekõlbulikuks. 
Ka küüslaaugu ja sibula mait-
seliste leivasnäkkide toore oste-
takse sisse. Tonnide kaupa tuleb 
leivakuivikuid sisse Lätist, sest 
Eestis lihtsalt ei leidu koostöö-
partnerit, kes oleks valmis ja 
võimeline eelvalmistama kindla 
suurusega seibideks lõigatud ja 
kuivatatud leiba.
Külmutatud marjaäris toimetab 
Balsnack vaid külmutamise ja 
säilitamise niśhis, ise neid ei too-
deta ega turustata. 

Mahe ruulib
Sel kevadel täieneb Balsnacki 

BOSS TUTVUSTAB: ettevõtte pikaajaline juht Elmar Rusing andis 
külla tulnud vallavanemale üksikasjalise ülevaate pakutavatest toodetest 

tootevalik aga nelja uudistoote-
ga- nimelt tullakse turule ma-
heteraviljast valmistaud hommi-
kusöögikrõbuskitega. Nendega  
loodetakse uusi kliente juurde 
võita nii kodumaal, kui ka välis-
maistel turgudel. „Need tooted 
on tõepoolest 100% kodumaisel 
mahetoorainel põhinevad ja po-
tentsiaalset huvi selle segmendi 
vastu näeme ka välismaal - Ing-
lismaal, Austrias ja Sveitsis. Loo-
dame ka kohaliku tervisetead-
liku tarbija südamed võita,“ on 
Rusing optimistlik.
Tuleviku tootearenduse plaa-
nidesse mahuvad lisaks veel 
näiteks maitsestatud rosinad 
ning täisterajahust ja kiudainete- 
rikkad rukkivahvlid. 
Et plaanid realiseeruksid, on ette-
võte eurotoetuste najal hakanud 
oma masinaparki uuendama, 
seniste seadmetega ei vea enam 
konkurentsis välja. Näiteks on 
tehase popkorni masin pärit aas-
takäigus 1969.  
PRIA-lt saab firma ca 250 tuhan-
de eurose rahasüsti, millest juba 
on uuendatud külmlao sissesea-
de ja linnutoidu tootmisliin, sel 
aastal investeeritakse mahekrõ-
buskite tootmisesse. Ka on kavas 
esitada veel üks projektitaotlus 
PRIA-le, et leida vahendeid laien-
damaks tehase tootmispinda 500 
m2 võrra.

Imikust pensionärini 
Rusingu hinnangul võib noo-
rimateks krõpsutehase toode-
te tarbijateks lugeda ilmselt 
lapsukesi ca 8 elukuust alates.  
„Perefoorumites on kirjutatud, 
et meie kamapallid on väikelaste 
seas väga armastatud, need pole 
liiga magusad ja neid võib julgelt 
ka päris pisikestele nosimiseks 
anda,“ teab firmajuht. Üldiselt 
olevat aga keskmist tarbijat isegi 
raske määratleda, sest sihtgruppi 
kuuluvad tõepoolest inimesed 
igas vanuses. 
Samas süüakse Eestis krõpsu 
ligi kolm korda vähem kui näi-
teks Ameerikas. „Meil on inime-
se kohta ca 2-3 kilo aastas, seal 
tuleb ikka kümme kilo ära,“ teab 
Rusing. 
Mis aga puudutab krõpsude kah-
julikkust, siis peab mees seda 
rämpstoidu kuvandit valdavalt 
linnalegendiks. „Võtame näiteks 
popkorni – see on ju põhimõt-
teliselt puhas mais, vaid  6% õli-
ga valmistatud, 60 grammisest 
kartulikrõpsu pakist saab ca 250 
kilokalorit. Kui inimene ei söö 
krõpsu igal toidukorral hommi-
kust õhtuni, siis ei ole siin kahju-
likku midagi“ leiab Rusing.

KÜSI POEST KEVADEL: hommikusöögi krõbinate valdkonda          
plaanib ettevõte sel kevadel jõuliselt siseneda nelja erineva mahetoo-
tega, mille  tooraine on ainult ja ainult eestimaist päritolu  

NOBE JA VILUNUD: Ääsmäe elaniku Anne Valk´i  käe alt käib päevas 
läbi keskmiselt 7000-8000 ühikut kartulivahvli pakikesi.  Ühekaupa tuleb 
neid liinilt noppida ja komplekteerida 24st snäkipakendist poekõlbulik 
kastitäis 
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VÕIDUJOOVASTUS: 3.märtsil lõppesid Eesti Meistrivõistlused Saaliho-
kis U- 15 vanuseklassile. Tasavägises finaalis alistas Ääsmäe SK võistkond 
Jõgeva SK Selver Tähe tulemusega 5:4 (2:4; 3:0). Võidukasse võistkonda 
kuulusid Ääsmäelt Dan-Markkus Pajula, Tanel Kasenurm, Janar Laa-
neste, Kristo Laaneste, Henri Niinepuu, Ainar Pent, Tiit Träss, Ragnar 
Markus Kuljus, Siim Edvard Sinimeri, Paul Theodor Oja, Rauno Miller, 
Karl Riis, Eerik Kodasmaa, Martin Krönström. Turniiri resultatiivsemaks 
mängijaks tunnistati Ääsmäe võistkonna kapten Tanel Kasenurm

Ääsmäe noored saalihokimängijad 
mängisid end  Eesti meistriteks

KIRBUTURG SAUE VALLA KULTUURIKESKUSES 9. APRILL 10.00-14.00

KUI SOOVID SOODSALT OSTA-MÜÜA-VAHETADA ASJU, MIDA SA ISE ENAM EI 
VAJA (RIIDED, JALATSID, MAJAPIDAMISTARBED, LASTE ASJAD, RAAMATUD 

JNE), SIIS OLED SA JUST ÕIGES KOHAS!
 

KIRBUTURU MÜÜJATELE KOHATASU 2 EURot 
LASTELE TASUTA - VAJALIK VANEMA KIRJALIK LUBA

REGISTREERIMINE KONTAKTIL 566 76272  MARIKA VÕI 
getter _ 28@hotmail.com

Sport

Aavo Sõrmus, Lilian Kold ja Eero 
Kaljuste - suusaürituse korraldajad

11.märtsil toimus Saue Vallava-
litsuse ja LC Laagri toetamisel 
Vanamõisa Vabaõhukeskuses 
Saue valla laste suusapäev ja 
laste meistrivõistlused suusa-
tamises. 

Kohal oli ligi 400 last kõigist 
valla lasteasutustest. Suusapäev 
valmistas kõigile lastele palju 
rõõmu. Paljudele mudilastele oli 
see esimene kord suuskadel olla, 
põnevust lisas veel võistlusmo-
ment, kui anti ühisstart 400m 
distantsi läbimiseks. Vanemate 
laste võistlused olid juba märksa 
tõsisemad,  erinevates vanuse-
gruppides jagati välja tüdrukute 
ja poiste vahel mitu komplekti 
karikaid.
Lasteaialaste võistlus toimus 
distantsi läbimise peale ning 
kõik lapsed said meeldivast 
päevast mälestuseks diplomi ja 
võitjamedali kaela. Koolilapsed 
said samuti diplomi ja medali, 
iga vanusegrupi 3 esimest veel 
lisaks võidukarika. 
Koolilapsed jagunesid 4 vanuse-
rühma, mis jagunesid veel eral-
di poiste ja tüdrukute stardiks. 
1.-2. klassi lapsed läbisid 900m 
ning 3.-4., 5.-6., 7.-9.  klassi lapsed 
läbisid 1900m. Kiitva hinnangu 

andis ürituse korraldamisele 
Eesti üks suusalegendidest här-
ra Raul Olle, kes oli võistlusele 
tütrele kaasa elama tulnud ja 
lubas järgmisel aastal kindlasti 
jõu ja nõuga abiks olla. Et lapsed 
ei peaks tühja kõhtu kannatama, 
pakuti kõigile osalejatele maits-
vaid glasuurkohukesi, saiake-
si, kuuma teed ja lisaks kaela 
riputatud medalile ka maitsva  
KALEVI šokolaadimedali.
Siinkohal tahaksime eriti tä-
nada järgmisi ürituse toetajaid 
ja abilisi: Kadarbiku talu, OÜ 
Rolltrans, Janmet OÜ, Kalsep 
OÜ, Roadservice OÜ, Riab Tee-
deehitus OÜ,  MTÜ Vanamõisa 
küla, MTÜ Kultuuri, hariduse ja 
spordi seltsi, kohtunikud And-
res Laineste, Timo Vares, Linda 

Roop, teejagaja 
Kai Must, abiline Kristi Saksing,  
rajameistrid Jaanus Nappus ja 
Ergo Kaljuste, rajakohtunikud 
Taivo Jaansen, Margus Michel-
son ja Mario Küla, majandus-
mees Urmas Kohver. Muidugi 
ei saa jätta tänamata Saue valla-
valitsust, AS Kalev juhatajat Hr. 
Kaido Kaaret, kes toetas üritust 
sokolaadimedalitega ja OÜ De-
libalt Production juhatajat Hr. 
Andrus Mõttust, kes toetas üri-
tust maitsvate MUMA glasuur-
kohukestega.
Täname kõiki osalejaid, kasva-
tajaid, koolipersonali ja lapseva-
nemaid ürituse edukale läbivii-
misele kaasaitamise eest ning 
kohtumiseni järgnevatel sportli-
kel ettevõtmistel!

Saue valla laste lahtised meistrivõistlused suusatamises
1.-2. klassi tüdrukute ja poiste tulemused:
1) Liisbeth Liiv  7min23sek Laagri kool
2) Kellika Teska  7min49sek Laagri kool
3) Lisanna Jürimaa 7min58sek Ääsmäe kool

1) Markus Soodla  6min07sek Laagri kool
2) Silver Vahtras  6min36sek Laagri kool
3) Sander Sipelgas  7min08sek Laagri kool

3.-4. klassi tüdrukute ja poiste tulemused:
1) Karoliine Olle  10min04sek Laagri kool
2) Maria Pernits  10min53sek Laagri kool
3) Britten Niinepuu 10min58sek Laagri kool

1) Mikk Tomson  8min57sek Laagri kool
2) Christopher Kaare 9min42sek Laagri kool
3) Sander Valt  9min50sek Laagri kool

5.-6. klassi tüdrukute ja poiste tulemused:
1) Susanna Muidre 14min21sek Ääsmäe kool
2) Margarita Oja  14min22sek Ääsmäe kool

1) Jürgen Koll  7min49sek Laagri kool
2) Kristjan Kullas  9min09sek Laagri kool
3) Karl Vihul  9min34sek Laagri kool

7.-9. klassi tüdrukute ja poiste tulemused:
1) Brita Liivamaa  8min09sek Laagri kool
2) Kerttu-Liis Laane 9min48sek Laagri kool
3) Beatrice Trumm 9min51sek Laagri kool

1) Marten Niinepuu 7min45sek Laagri kool
2) Norman Vihul  8min11sek Laagri kool
3) Sander Överus  8min18sek Laagri kool

MEDALI-
MEHED:
3-4. klasside 
poiste esikolmik:
Sander Valt, 
Mikk Tomson ja 
Christopher  
Kaare Laagri 
Koolist

Jõgisoo küla ja Jõgisoo külaga piirnevate külade rahvas!
Kutsume teid osalema külade ajaloo jäädvustamisel tulevaste põlvede jaoks.

Palume teie abi materjalide ja info kogumisel:

• vanad ajalehed, väljalõiked Saue vallast ja Keila kihelkonnast;
• pildid töökohtadest, pidudest, ekskursioonidest, pulmadest;

leeridest, võistlustest, tehnikast, loomadest, taludest, näitustest;
• diplomid, aukirjad, medalid jne;

• kirjapandud mälestused, joonistused, naljakad juhtumid jne.

Palun võta meiega ühendust-
Aino Lehtmets tel 514 49 57, ainolehtmets2@hot.ee 

Ülle Rondo tel 501 2033, jogisoo@hot.ee
Külade ajaloo päev toimub 21. mail 2011 Jõgisoo seltsimajas

Sport 1990. aastast tegutsev Nõmme Erakool kuulutab välja vastuvõtu
2011/2012.õppeaasta 1.klassi ja lisavastuvõtu vaheklassidesse  
(2.-9.klass) ning alustab registreerimist 6-aastaste ettevalmistusrühma.

• Püsiv, lapsesõbralik õpetajaskond • Kuni 20 õpilasega klassid
• Rõhuasetus humanitaar- ja reaalainetel • Riiklikule õppekavale vastav programm
• Tänu sponsortoetustele väga soodne õppemaks • Hea asu-
koht Nõmme keskuses

Rohkem infot: mob 503 1044, tel 6701 797, 6701 087, 
nommeerakool@hot.ee, www.nommeerakool.ee
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SAUE VALLA SUUR 

JÜRIÖÖ JOOKSOKKKKSSOOKKKKSKKSKSS2011
21. aprill. Start Hüüru mõisa pargis

TASUTA

Õhtut juhib Sven Sumberg 
Toitlustab Hüüru Veski
Muusikat teeb Combo Bänd
Pidu kestab kella 23:00-ni
Võistkonna registreerimine kuni 17. aprillini tasuta
Registreerimiseks priit@laansalu.ee ja 526 4452 
Lisainfo: www.huuru.ee

18.00 - Lastejooks kuni 8 aastat 
18.30 - Lastejooks kuni 9-12 aastat
19.00 - Lastejooksude autasustamine
19.30 - Põhijooksu start
21.00 - Põhijooksu autasustamine

Algus kell 17.30

MTÜ HÜÜRU KÜLA

Hambaatleet Johannes Kuristik üritab maailmarekordit

Laagri Koolis, Veskitammi 22 
16. aprillil 2011 kell 10.30—15.00 

“Laagri Kooli lahtised 
MV males 2011”  

A-turniir: osalevad kuni IX klassi 
õpilased (Eesti noorte reiting võib olla 

kuni 1300). 
B-turniir: osalevad kuni II klassi  

õpilased ilma reitinguta. 
Turniirist on oodatud osa võtma kõiki 
Laagri Kooli õpilasi, samuti kutsutud 

külalisi.  
Mängitakse viis vooru, ajakontrolliga 

15 min. kummalegi vastasele.  
Vaheajal kostitatakse kõiki  

osavõtjaid kerge einega.  
Registreerimine: 
Vajalik on eelnev registreerimine kuni 
14. aprillini maleõpetaja Viive Tuti 
juures. Tel.524 7909, E-post: 
viive64@hot.ee (nimi, s.a., kool, klass), 
või Taigur Tooming 
taigur@laagrik.edu.ee 

”Male on vormilt mäng, sisult kunst 
ning mängu valdamise raskuse tõttu 

teadus,” T.Petrosjan.  

PREP (Prevention and Rela-
tionship Enhancement Program) 

- ennetav koolitusprogramm 
paarisuhte tugevdamiseks

 Veskitammi Kultuurikeskus  
(Veskitammi 8, Laagri)

Toimumise ajad:
 Esimene grupp: 

25, 28 aprill ja 2, 5 mai,  
kell 17-21.00.
 Teine grupp: 

10, 12, 16, 19 mai, 
kell 17-21.00

Koolituse osalustasu:  
25 eurot paarilt

 
Gordoni perekool

 Veskitammi Kultuurikeskus 
(Veskitammi 8, Laagri)

Toimumise ajad: teisipäevadel 
alates 

26. aprill – 14. juuni, 
kell 18-21.00.

Koolituse osalustasu:  
20 eurot osaleja

Registreerimine ja info  
654 1144; 534 62560;  
sirli.sostar@sauevald.ee

Kuhu minna

Annelii Pintmann 
Veskitammi Lasteaia õpetaja

Valge pilv on taevasaar 
ujub taevas pilvepaar 
hei hoi lähme sinna
meil on sinna kerge minna
laseme keelel liikuda
keeleotsal kiikuda. 

(H. Mänd „Keelekiik“)

14. märts  - emakeelepäev. 
See on tähtis sellepärast, et 
sel päeval tuletame endale 
meelde, kui oluline on eesti 
keel. Selle täpne ning ilmekas 
kasutus on  keeruline kunst. 
Õnneks pole emakeelehuvi 
ja selle omandamine kuhu-
gile kadunud. On palju lapsi, 
kelles keele- ja kirjandushuvi 
aina kasvab.
Emakeelepäevale pühen-
datud luuletuste lugemise 
konkurss Veskitammi Las-
teaias toimus juba neljandat 
korda. Konkursi eesmärk on 
väärtustada eesti luulet ja 
luuletajaid, arendada lastes 
esinemisjulgust ning kaasata 
õpetajaid ja lapsevanemaid, 
et lapses kujuneks huvi eesti 
luule ja luuletajate vastu.
See tõi taas kokku kõik Saue 
valla lasteaedade parimad 
luuletustelugejad. Oodatud 
olid lapsed  RAM Veskimöld-
re, Ääsmäe, Laagri ja Veski-
tammi lasteaiast. Kokku oli 
esinejaid registreerunud 25, 
kuid haiguse tõttu ei saanud 
luuletust esitama tulla kolm 

last. Lastele olid luuletused 
selgeks õpetanud nii lapse-
vanemad kui ka õpetajad.
Kõige rohkem esitati Heljo 
Männi kirjutatud luuletusi. 
Seda võib seostada sellega, et 
meie teenekas lastekirjanik 
tähistas sellel aastal oma 85. 
juubelit. Seekord esitati ka 
selliseid luuletusi, kus tuli 
eriliselt esile eesti keele kau-
nis kõla. Siinkohal nimetak-
sin Riina Nõukase „On raske 
emakeel“ ja Sulev Olli „Ko-
dulaul“.
Laste esinemist oli kuulama 
kutsutud Saue valla hari-
dusnõunik Liivi Siim, Saue 
Vallaraamatukogu juhata-
ja Lia Nirk ja Laagri Kooli 
raamatukogu juhataja Signe 
Poska. Nemad olidki need, 
kes aitasid välja selgitada 
parimad luuletustelugejad. 
Haridusnõunik Liivi Siim 

tõi selle aasta luulekonkursi 
eripärana välja, et seekord 
oli luuletuste lugejate hulgas 
rohkem poisse kui eelmistel 
aastatel. See näitab ka seda, 
et huvi luuletuste lugemise 
vastu on tõusnud.

Täname väga lapsevane-
maid, samuti õpetajaid, kes 
lastele vahvad luuletused va-
lisid ja selgeks õpetasid ning 
sellega konkursi luulevali-
kut märgatavalt rikastasid. 
Suur tänu ka meie endisele 
lapsevanemale Gertti Koger-
mannile „Rahva Raamatust“, 
kes luuletuste lugemise kon-
kurssi sponsoreeris ning pa-
rimatele luuletuselugejatele 
oli välja pannud hinnalised 
kingiraamatud.   
 

Teatriõhtu laupäeval, 16. aprillil, kell 17.00
Jõgisoo seltsimajas, 
külla tuleb Loksa linna näitetrupp etendusega 
„Vombat“
autor Andrus Kivirähk, 
lavastaja Meelis Talts
Pilet 3 eurot



 














































Luuletuste lugemise konkurss aitab mudilastel 
arendada esinemisoskust ja huvi eesti luule vastu

Emakeelepäev

Luuletuste lugemise konkursi 
„Emakeele kaunis kõla“ parimad:
3-aastaste luuletuste lugejate 
hulgas oli haigus laastamistööd 
teinud ja kõige pisemaid seda-
puhku konkursil ei olnud.  Žürii ot-
sustas välja anda kaks peapreemiat  
4-aastastele lastele:  
4-aastane Liisa Keller  Ääsmäe 
Lasteaiast Eerika Esopi luuletusega 
„Edev jänku“. Liisa juhendajaks oli 
ema Hele Keller.  4-aastane Silver 
Robin Marimäe  Veskitammi Laste-
aiast Heiki Vilepi luuletusega „Sassi 
sussid“. Ka Silver Robini juhendajaks 
oli ema Tuuli Täht.
5-aastastest tunnistati ilmekamaks 
luuletuselugejaks Lukas Tark Laag-
ri Lasteaiast Heljo Männi väga tore-
da luuletusega „Keelekiik“. Lukase 
juhendajaks oli õpetaja Liivia Rein-
salu.
6-aastaste parimaks sõnameistriks 
oli  Gertrud Haavistu Veskitammi 
Lasteaiast Riina Nõukase luuletuse-
ga „On raske emakeel“. Gertrudi ju-
hendas luuletuse õppimisel ema Liis 
Haavistu. Selleski vanuserühmas oli 
tublisid esinejaid mitu. Eraldi mär-
kimist väärib kindlasti Jan Romet 
Kasemaa Veskitammi Lasteaiast, 
kellele õpetaja Taimi Laasik oli  sel-
geks õpetanud luuletuse Uno Leiese  
„Miisu sünnipäev“. Jan  Romet esi-
tas seda emotsionaalselt  ja ilmekalt  
ning suutis sealjuures ka näidelda.
7-aastaseid esinejaid oli kolm, neist 
parimaks pidas žürii  Nora Liisa 
Suislepa Veskitammi Lasteaiast 
Leelo Tungla luuletusega „Vanatädi 
Anna“, mille oli valinud ja selgeks 
õpetanud ema Anneli Kruus.

Toidutark Aive Luigela jagab 
kogemusi ja vastab küsi-
mustele esmaspäeval, 

11. aprillil 15.00
Veskitammi Kultuurikeskuses
 
Võimalik osta Aive Luigela 
kõiki menuraamatuid.
Osavõtusoovist teatada 
Saue Vallaraamatukogule
tel. 679 6869

28. märtsil algavad Vanamõisa seltsimajas seltskonna-
tantsu  kursused algajatele Alliku küla, Allika tee 10 
esmaspäeviti kl 20:00-21:30, Kursus kestab 8 korda.

Kavas on õppida järgmisi tantse:  aeglane valss, tango, 
fokstrott, viini valss, samba, cha-cha-cha, rumba...

Kursuste hind  ühele paarile 83 eurot
Täpsem info ja registreerimine: tantsuõpetaja 

Käthe Kobin  tel 513 3038
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SUVI 2011 TAIMAUT LASTELAAGRID 
2011.aastal kolm lastelaagri vahetust:  

05.06 - 10.06.2011 spordi- ja ujumise lastelaager Kloogaranna Puhkebaasis 
Tuusiku hind: 107 EUR 

11.07 – 17.07.2011 suvelaager Audentese Puhkebaasis Paunkülas 
Tuusiku hind: 137 EUR 

01.08 – 07.08.2011 suvelaager Luuka Puhkemajas Karksi Nuias 
Tuusiku hind: 137 EUR 

Vanusele: 7-17a. 

Laagrit toetab:  
 

Toitlustamine toimub 3 korda päevas! 
Pakume lastele võimalikult palju erinevaid valikuid vaba aja sisustamiseks, hobidega 
tegelemiseks, uute huvialade avastamiseks ja nendega tutvumiseks. Erinevate tege-
vuste kaudu viime lapsed seikluste maailma ja läbi nende seikluste saavad selgeks ka 
paljud igapäevaseks eluks vajalikud oskused.  
 

 

INFO JA REGISTREERUMINE: 
TAIMAUT MTÜ www.taimaut.ee Tel. 52 04 057 info@taimaut.ee 

Epp Kuimet

Eesti esimesest punklaulupeost 
on möödunud kolm aastat. 
Või Euroopa esimesest punk-
laulupeost või maailma esi-
mesest? Igal juhul 2008. aasta  
7. juunil see üritus toimus. 

Ja ülimalt hästi! Ja mitte ainult 
publiku, televaatajate ja osalejate 
meelest, vaid ka korraldajate 
arvates, sest nüüd see tuleb taas... 
11. juunil 2011 toimub Rakveres 
järjekordne punklaulupidu, 
mis kannab seekord pealkirja 
„Anarchy in E.U.!“. Lauldakse 
tuntumate punklaulude sea-
deid koorile ja orkestrile. Peo 
muusikalise juhi kinnitusel on 
palade seaded kergelt õpitavad 
ja jõukohased kõigile. Vaata 
www.punklaulupidu.ee. 
Seekord tahab ka Saku segakoor 
Tuljak oma panuse anda. Ja 
selleks, et meid rohkem oleks, 
võtame uusi lauljaid juurde. 
Kui oled huvitatud liituma 
segakoori Tuljak ridadega, tule 
esmas-päeval kell 18.30 Saku 
vallamaja III korruse ruumi 
317 või võta ühendust e-posti 
teel urmi.sinisaar@sakuvald.ee. 
Noodi tundmine pole oluline, 
kuid viisi peaksid pidama. 
Disko pole oluline, punk on 
põhiline!

Tule Saku Tulja-
kuga laulupeole! 
Punklaulupeole!

Löö kaasa

Laagri Huvialakool 
annab teada: 

 

ON ALANUD REGISTREERIMINE 

2011/2012 õppeaasta 

EELKOOLI RÜHMADESSE 

Tä psem info 
www.läägrik.edu.ee 

telefonil 6 517 635 vo i 6 517 633, 
vo i e-mäiligä: täigur@läägrik.edu.ee 

Kontäktisik: Täigur Tooming 

€
€

E
  Saue valla   SÜDAMEPÄEV  

Vanamõisa Lõkkeplatsil  17. aprillil kell 12.00-15.00 
Koolitus „Südametegevust mõjutavad tegurid“ 
Sportlikud tegevused 
Lastele batuut 
Näomaaling 
Vererõhu mõõtmine                 

  Eakatele transport 
Bussi sõidugraafiku leiab järgmistes seltsimajades: 

Vanamõisa seltsimaja 
Maidla seltsimaja 

Saue-Jõgisoo seltsimaja 
Saue valla Kultuurikeskus 

Info tel. 530 44062, angela.loot@sauevald.ee.  Angela Loot 

Teeme Ise - käsitöö-
ring Saue valla 
Kultuurikeskuses

Ingrid Novikova
Saue valla Kultuurikeskuse 
juhataja

Kes on diskor ja millal sai 
alguse DJ kui amet? Nii sellele 
kui ka paljudele diskoriame-
tiga seonduvatele küsimuste-
le sai vastuse 23. ja 24.märtsil  
Saue valla Kultuurikeskuses  
TÕELISE DJ MITU TAHKU 
nime all  toimunud  diskorite 
koolitusel.

Koolitus tõi kohale nii noori 
algajaid huvilisi Saue vallast 
kui ka juba sellel alal tegutse-
vaid ja  teada tuntud diskoreid 
Tallinnast. 
Diskoriameti saladusi, termi-
neid  ning kogemusi  olid jaga-
mas Eesti tipp diskorid Meelis 
Meri  (Eesti TOP DJ kolmas), 
Priit Julm ja Siim Pohlak (Eesti 
TOP DJ neljas). Kohale olid kut-
sutud ka autorluse ja piraatluse 
teemal kõnelema Rauno Haab-
mets Eesti Fonogrammitoot-
jate Ühingust ja Erik Mandre 
Eesti Autoriõiguste Kaitse  
Organisatsioonist. 
Maailmas klubide standardiks 
kujunenud  Pioneer esindaja 
Eestist ja DJ-Center tutvus-
tas maailma tipp-dj mängijad 
CDJ-2000, pulti DJM-2000 ja 
sellele lisaks uusim arvutikon-
sool DDJ-T1 koos TRAKTOR 
programmiga, mille võimalus-
test anti koolituse käigus põh-
jalik ülevaade.  Kõik see võimas 

lavatehnika oli üles seatud kul-
tuurikeskuse saalis ja osalejatel 
oli praktilises koolituse osas 
võimalus ka dj-tehnikat proo-
vida. 
Tehnika ja võimendus pai-

gas, pühendati järgmised paar 
tundi teadmiste ja kogemuste 
vahetamisele osalejate ja koo-
litajate vahel.  Antti Indow, kes 
diskussiooni käigus arutles 
diskoritega stuudiotöö teemal,  

raadiotööd ja plaadifirma loo-
mise tagamaid, pidude korral-
damist ja sellega seonduvate 
riskide maandamist kui ka sel-
gitati heli- ja valguskeele tehni-
lisi võimalusi ning lahendusi, 
alustades valgustehnika sead-
metest, helivõimendusest  ja lõ-
petades midi, DMX ning teiste 
töös kasutatavate standardite ja 
formaatide lahti seletamist.
Huvitavamatest teemadest, 
mida koolitusel käsitleti  olid 
diskonduse mutatsioon läbi ae-
gade, lüngad seadusandluses ja 
vajalikest muudatustest autori-
õiguste kaitses, esinemise eri-
nevused meil ja piiri taga. 
Pikalt arutleti teemal, et kes 
võiks olla see  esimene diskor 
Eestis ja esimene diskor maa-
ilmas? Millal sai alguse DJ kui 
amet ja kes on diskor? Põne-
vusega oodati võimalust ise 
dj-puldi taga olla ja muusikat 
remiksida.
Kõik need teadmised on vaja-
likud, kui sellele on olemas ka 
reaalne väljund, kus noored 
ise DJ ametit tundma õpivad 
ja diskosid korraldavad.  Saue 
valla Kultuurikeskus siin Laag-
ris koostöös põhikooli õpilaste 
lastevanemate esinduskoguga 
on soovinud algatada sügisel 
koolidiskode ürituste sarja, 
kus noortele antakse võimalus 
osaleda nii diskode korraldus-
toimkonnas kui ka ise laval  
DJ-na esineda. 

Veebruaris alustanud Teeme Ise 
käsitööring on tänaseks jõudnud 
koos käia juba neli korda. Saue 
valla Kultuurikeskusesse ko-
gunetakse käsitööd tegema igal  
esmaspäeval kella 12.30. 
Käsitööringi põhirõhk on kudu-
mine, heegeldamine ja  tikkimi-
ne ning  tegevused osaliste endi 
leidude,  ideede ning piltide jaga-
misega. Alati võib kaasas olla ka 
mõni parasjagu pooleli olev nä-
putöö ning kui on tekkinud mingi 
käsitööalane küsimus, siis ühiselt 
leitakse sellele lahendus. 

Loovus-, muusika- 
ja tantsutunnid ka 
kodustele lastele 
Lapsed, kes on vanematel kodus 
kasvatada, on oodatud Saue valla 
Kultuurikeskusesse  osalema loo-
vus, - muusika – või tantsutundi-
des.
Loovustunde korraldab MTÜ 
Kollane Pardike, muusikatun-
nid Vikerkaar muusikastuudio ja 
tantsuklubi Polonez pakub mudi-
lastele tantsuhommikuid. 
Lisainfo tundide kohta telefonil 
6796 765 või veskitammi@saue-
vald.ee.  
Samuti on võimalik meie tegevu-
si jälgida Facebook.com keskkon-
nas Saue valla Kultuurikeskuse 
seinal.

Tõelise DJ mitu tahkuKoolitus

UUSIM TEHNIKA DISKOMAAILMAS: koolitusel oli noortel võimalik 
uurida lähemalt uuemat tehnikat - vaatluse alla on Pioneeri uus tipp  
dj-mängija CDJ-2000

ARS STAINLESS OÜ on spetsialiseeru-
nud kõige erinevamate metallkonstrukt-

sioonide kujundamisele, konstrueerimisele, 
tootmisele ja paigaldamisele

Täna me otsime juurde oma meeskonda 
keevitaja-koostajaid

Soovitavalt eelnev töökogemus antud 
valdkonnas, jooniste lugemise oskus, 

kohusetundlikkus ja koostöövalmidus.

Ettevõte pakub töötulemusele vastavat pal-
ka, mitmekesist ja huvitavat tööd kiiresti 

arenevas ettevõttes, võimalikke töölähetusi 
erinevatesse Skandinaavia riikidesse.

Tootmine asub Jälgimäel, Saku vallas.
www.arsstainless.ee

Info telefonil 658 8830, 510 3139
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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 
 

Märts ja aprill on lõikus-
kuu!

01.03 – 30.04.2011 
on Saue Loomakliinikus kassidele  

pühendatud sooduskampaania:
Emase kassi steriliseerimine

soodushind 50€
Isase kassi kastreerimine

soodushind 25€ 

 SAUE LOOMAKLIINIK 
Lemmikloomade vaktsineerimine, 

ravi, päevakirurgia. 
Hill’s ja Royal Canine 

lemmikloomatoit.
NB! Kolmapäeviti pensionäridele 
visiit ainult 75.- (tavahind 175.-)

Sooja 1, Saue     tel. 600 3382 
E-R 15.00-19.00, L 10.00-13.00

www.sauekliinik.ee 

Ostan autoromusid- sõidu-, paki-, veoau-
tod, bussid, vajadusel ARK kustutamine, 

transport tasuta, raha kohe,
PAKU KõIKE, ka vanametalli.

Samas ostan ka korralikke sõidukeid, 
kuni 6000 eurot

Paku kindlasti 582 95083

PUITBRIKETT
PELLETID

Kojuvedu üle Eesti

Sooviks vallas üürida 
4-toalist korterit või maja 
pikaajalise üürilepinguga

562 07904, ahti.tasuja@gmail.com

Otsid endale kodu 
v›i ŸŸripinda, 
Sul on vaja 

kinnisvara mŸŸa Ð 
olen abiks!

Kristina Uibo

kristina.uibo@remax.ee remax-central.ee
Tel 509 9809

DANERIK CONSULT
raamatupidamine

Raamatupidamisteenused  väike-
ettevõtetele ja  korteriühistutele

Ettevõtlusalased konsultatsioonid

Nõustamine maksuküsimustes

Uutele klientidele soodustused.

Info: 56987805   danerik@danerik.ee   www.danerik.ee

AHJUD, PLIIDID, KAMINAD JA 
SOOJAMÜÜRID

EHITAMINE, REMONT JA PUHASTAMINE
MATERJALI TRANSPORT, GARANTII

IVAR 566 51812

PLEKK-KATUS pakub:
Katuseplekk

Sileplekk
Lisaplekid

Müük ja paigaldus. Väga hea hind
Tel 506 5659; 656 5782
Kadaka tee 4, Tallinn

www.plekiladu.ee

E-post: erakool@audentes.ee; Tel: 699 6501; Veeb: www.audentes.ee/erakool
Avaldusi saab täita Tondi 84 väikese koolimaja büroos või printida välja kodulehelt.

Alustame A-st!

ALANUD ON AVALDUSTE VASTUVÕTT 
AUDENTESE ERAKOOLI 1. KLASSI! 

25.-29. aprillil sisseastumisvestlused

Lase oma lapsel areneda muretus ja pingevabas õhkkonnas.
Audentese erakooli väikesed klassikollektiivid võimaldavad igaühele
vajalikku tähelepanu ning annete märkamist ja arendamist.

Valida saab kahe suuna – 
tavaklassi ja spordiklassi vahel.

Mälestame
ALEKSANDER ARTJOMOVIT

ja avaldame kaastunnet 
lahkunu omastele

Veskitammi 7 majarahvas

Kojutoomisega 
värsked seakondid 

3€-20 kg kast 
sea kamar 5€ -10 kg kast

Tellige ka valmistoodangut!  535 96544    
                                                                                 

Abi kinnisvara müümisel, ostmisel 
ja üürimisel. Konsultatsioon tasuta
Kinnisvaratöö kogemust 10 aastat
Kinnisvaramaaklerite Koja liige

Eha Remma  566 08308 
või 679 7614
remma@smail.ee

Arvuti soodsalt korda!
Tel. 555 65 005

e-mail: info@raalihunt.eu
raalihunt.eu

Müüa saetud küttepinnud 
180 eur/koorem 

saetud ning lõhutud 
lepaküttepuud 35 eur/rm 

Info ja tellimine 
53 466 680, 52 31 346 ja 

www.hirvlisaeveski.ee


