
Juunikuu volikogus võeti vastu  
erateedel talvise talihooldu-
se tasuta tegemise kord. „On 

mõistlik panna kesksuvel talvised 
asjad aegsasti paika, et siis, kui 
lumi ootamatult (nagu meil ikka) 
tormlema hakkab, ei läheks liigset 
energiat vormiküsimustele,“ kom-
menteeris valdkond kureeriv abi-
vallavanem Mikk Lõhmus suveaja-
le pisut ootamatut teematõstatust. 

Omavalitsusel on teadupärast 
kohustus teostada teehooldust eel-
kõige avalikel teedel ja lepinguga 
avalikku kasutusse antud eratee-

del. Ometi on viimastel lume-
rohketel talvedel valla poolt jõu-
du mööda lahti aetud ka erateid. 
„Kohustust otseselt seda teha ju 
ei ole, aga praktikas oleme teid ja 
sissesõite, mis ühe või mitme  ma-
japidamiseni ulatuvad, siiski lahti 
lükanud. Samas pole selleks olnud 
mingit õiguslikku alust, see on 
olnud nagu toetus eraomanikule. 
Vastuvõetud korraga me lihtsalt 
seadustame praktika, loome konk-
reetsed mängureeglid ja saame 
asjast parema ülevaate. Sisuliselt 
jääb teenus samaks, muutub prot-
seduur,“ selgitab Lõhmus. 

Tasuta lumetõrje teenuse saa-
mise eelduseks on uue korra koha-
selt registrijärgne elanikustaatus, 
aga samas tuleb seda majapidamist 

ka reaalselt elukohana kasutada. 
Teenuse saamine eeldab ka era-
omaniku isiklikku panust – tee-
servad ja kraavid peavad olema 
tähistatud, nii et pimedal ajal ja 
lumepaksusest hoolimata on asu-
koht määratav, tee kõrval on koht, 
kuhu lund lükata, teele kaarduvad 
puude oksad on eemaldatud, tee 
laius ja kurvikõverad võimaldavad 
lumetehnika liikumist.

Tasuta lumetõrje teenuse osuta-
mist alustatakse 12 tunni jooksul 
peale tuisu või lumesaju lõppemist  
juhul, kui lumekihi paksus ületab 
20 cm. „Oluline on aru saada, et 
tegemist ei ole mitte regulaarse 
talvise teehooldusega, vaid siiski 
rohketes lumeoludes läbipääsuvõi-
maluste loomisega. See teenus ei 

sisalda libedusetõrjet, lume laadi-
mist ja äravedu,“ täpsustab Lõh-
mus.

Teenuse saamiseks tuleb soo-
vijal esitada 1. oktoobriks paberil 
või elektroonselt vormikohane 
avaldus, kusjuures näiteks sama 
tee ääres elavad elanikud võivad 
teha seda ka ühiselt. Otsus teenuse 
osutamiseks tehakse kuni neljaks 
aastaks. Nii määrus ise kui ka aval-
duse vorm on kättesaadavad Saue 
valla kodulehelt www.sauevald.ee. 
Avaldust võib täita ka vallamajas 
kohapeal. 

Lisainfo saamiseks võib pöör-
duda valla kommunaalspetsialist 
Indrek Brandmeisteri poole tele-
fonil 534 07008 või indrek.brand-
meister@sauevald.ee.

Väike kõrvalepõige suvelummusest- 
räägime lume lükkamisest
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Valla-
funktsionäärid 
deklareerivad 
oma varalise 
seisu

Laagri Kool sai uue juhi
LK 5LK 6-7

Sauevallakatel, kes soovivad talvel oma erateedele lumelükkamise 
teenust, tuleb esitada vastav taotlus 1. oktoobriks.

Koerad lehti ei 
loe ja internetis 
ei surfa. Aga 
peremehed?

LK 2

Saue Vallavalitsus sõlmib 
aastase koostöölepingu 
ASiga Securitas Eesti, mille 
tulemusena panustab tur-
vaettevõtte 20% teenusta-
sudest  kohaliku kogukon-
na heaks tagasi. 

Kasu kodule, 
kasu kogu-
konnale!

LK 9

Heitvesi reos-
tas Pääskü-
la ja Vääna 
jõgesid

LK 3
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TEED JA TÄNAVAD

Juulikuu alguses levis 
Saue valda läbivate Vääna 
ja Pääsküla jõgede pinnal 
ebameeldivat lõhna ja 
möödakäijate ehmatu-
seks libisesid veevoolus 
mitmed surnud kalad. 
Tänaseks on Keskkonna-
inspektsioon välja selgita-
nud, et põhjuseks oli Män-
niku reoveepumpla avarii.

Fotoreportaa!
suvest,
sündmustest,
meeleoludest

LK 8

Kuigi majasõbraks võe-
tud koerad annavad oma 
peremeestele pigem po-
sitiivseid emotsioone, siis 
paraku samavõrra tekitab 
nendega seotu ka ärapi-
diseid tundeid.

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee.9

KODUVALD
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Koerad lehti ei loe ja internetis 
ei surfa. Aga peremehed?

Nii on toimetus saanud taaskord 
kirja, mille idee on koeraoma-
nikele meelde tuletada, millise 

vastutuse nad ühiskonna ees võtavad 
koos neljajalgse sõbra soetamisega.  

Alliku küla elanik Urve Överus sai 
hiljuti lahtiselt koeralt hammustada. 
“Lisaks koeraomaniku kommentaari-
le, et tema koer ei hammusta, kuulsin 
mitmeid erinevaid õigustusi. Lõpuks 
ka seda, et olen ise süüdi. Minu päev 
lõppes traumapunktis, kus haav desin-
!tseeriti  ja mulle tehti kaitsesüstimine. 
Pehmelt öeldes - õnnelik õnnetus,“ kir-
jeldab naine juhtunut.

Överus, kes elab Alliku külas Saue 
valla piiril, kinnitab, et pilt, kus koer las-
takse tänava lõpus metsa lähedal rihma 
otsast lahti, on üsna sagedane.  Marjuli-
sed, jalutajad  ja tervisesportlased peavad 
siis ise vaatama, kuidas hakkama saavad.  
„Õnneks näen muidugi ka siiski selliseid 
teadlikke koertega jalutajaid, kes tun-
netavad oma vastutust 100%. Lemmik 
rihma otsas, kulgevad kõik kraavid ja 
mättad koos koeraga läbi. Kuid kuidas 
siis sellega on, kas omanik võib oma 
koera rihma otsast avalikus kohas lahti 
lasta?,“ küsib naine.

Saue valla koerte ja kasside pidami-
se eeskiri sätestab tõepoolest kohustuse 
hoida koer avalikus kohas jalutusrihma 
otsas ja vajadusel suukorvis. „Suukorvi 
kasutamine ei ole kohustuslik, kuid ta-
gada tuleb kaaskodanike ja teiste loo-
made ohutus. Rahvarohketes kohtades 
viibides (rahvakogunemised jms avali-
kud üritused), peab koeral siiski olema 
ka suukorv,“ täpsustab keskkonnaspet-

sialist Kristin Lepikson.
Juhul, kui eeskirja rikutakse, on 

vallavalitsusel õigus algatada looma-
omaniku suhtes väärteomenetlus ning 
omanikku rahaliselt sanktsioneerida. 
Maksimaalselt võib trahv ulatuda 400 
euroni. Lepiksoni sõnul on seda ka 
tehtud. „Saue Vallavalitsus on sel aas-
tal kõige suurema trahvi välja kirjuta-
nud inimesele, kelle suur koer pidevalt 
Laagri aleviku vahel ringi jooksis ning 
teisi koeraomanikke häiris. Loom istus 
kortermajade ees, inimesed ei julgenud 
enda koeri õue jalutama viia ega lapsed 
kooli minna. Hooletu loomaomanik, 
kes oma koera, hoolimata korduvatest 
märkustest, kinni ei suutnud hoida, sai 
trahvi 260 eurot,“ toob keskkonnaspet-
sialist näite.

Kas koer peab olema ketis või on 
täiesti normaalne, et loom saaks vabalt 
teha seda, milleks ta on loodud – rõõm-
salt ringi joosta, see dilemma võib viia 
väga kirglike vaidlusteni. Alates suhtu-
misest, et kui ikka on väike ja nunnu, 
siis las jookseb, aga kui toimub ham-
mustamisintsident, siis ikka juhtub... 
Vastukaaluks suhtumine, et kord on 
kord – olgu see nääpsukese chiuaua või 
poole meetri kõrgune dogi,  olgu jaluta-
mispaigaks aleviku kesktänav või üksik 
metsarada. 

Käes on seene- ja marjakorjamise 
aeg, mil inimesi liigub metsas tavapä-
rasest rohkem. Varsti näeb taas tänava-
tel  koolilapsi, kes siiski peaksid saama 
muretult oma kooliteed astuda, mitte 
põõsa varjus koerte kartuses hiilima. 
Ja kuna loomad ise tõepoolest kirjasõ-
na ei valda ja enesele kehtivaid reegleid 
selgeks teha ei suuda, jääb see pereme-
he südamele. Või rahakotile. Saue valla 
koerte ja kasside pidamise kord on kät-
tesaadav internetist www.sauevald.ee.

Kuigi majasõbraks võetud koerad annavad oma peremeeste-
le pigem õnnestavaid ja positiivseid emotsioone, siis paraku 
samavõrra tekitab nendega seotu ka ärapidiseid tundeid, kui 
teemaks on valimatult tänava äärtesse puistatud loomafekaa-
lid ning lahtiselt ringi jooksvad suurte lõuapäradega koerad.

Volikogus juunis

SAUE VALLALEHT KODUVALD

Toimetus:

Reklaamisoov esitada e-posti 
aadressil reklaam@sauevald.ee

Kohaliku ettevõtluse toetamise eesmärgil on Saue 
valda registreeritud ettevõtjatele reklaami esitamine 
vallalehes ca 50% soodsam

HEAKORD

Suurevälja tee ja Tutermaa-Vanamõisa tee kõnnitee

Kotka tee kõnnitee

Valmimas kaks 
kõnniteed

HEA TEADA

KUI KOER ON INIMEST 
RÜNNANUD:

KUI MÄRKAD AVALIKUS KOHAS 
LOOMA, KES ON ILMA 
OMANIKUTA:

ESMAABI LOOMA 
HAMMUSTUSE PUHUL:

Kristin Lepikson, keskkonnaspetsialist

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee.9

KODUVALD



dad,“ kirjeldas Kralla reostuse lik-
videerimist. 

Saku Maja kinnitab, et ettevõte 
otsib kindlasti võimalusi pump-
la töökindluse parandamiseks, et 
välistada tulevikus avariiülevoolu 
rakendumine. „Kindlasti kaalu-
me varugeneraatori paigaldamist 
ja täiustame pumpla automaatikat. 
Lisaks teeme olemasolevale kraavile 
tõkke, mis välistaks avariiülevoolu 
rakendumisel reovee kandumise 
edasi,“ kirjeldas Kralla ennetavaid 
tegevusi.

Keskkonnainspektsioon on alus-
tanud Saku Maja suhtes väärteome-
netlust. 

tihedama liiklusega tänavad ja vii-
masena umbtänavad. 2012. aastal 
saavad kuumpinnatud mustkatte 
Vesiroosi tänav, Pilliroo põiktänav 
ja Viljaku tänav. 2013. aasta ehitus-
mahud otsustatakse järgmise aasta 
eelarve menetluse käigus. 
Ka siin võib küsimustega julgelt 
pöörduda siinkirjutaja poole (654 
1158, mikk.lohmus@sauevald.ee). 

Palju on küsitud, kas uuendatakse 
ka elektri- ja side õhuliinid, mis pa-
hatihti on vägagi õnnetus seisukor-
ras. Vald ega AS Kovek ei saa tagada 
seda, et teiste kommunikatsioonide 
(elekter, side jms) omanikud oma 
võrkusid ka samal ajal uuendaksid ja 
kui võrguvaldajate poolt huvi puu-
dub, siis neid järele ootama ei haka-
ta. Töödest on neid teavitatud.

kanalisatsioonitrasside valmimisest, 
kusjuures tänavad ehitatakse välja 
lähtudes teede kasutatavusest. Esi-
meses järjekorras saavad mustkatte 
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Nii Keskkonnainspektsioo-
ni valvetelefonile kui Saue 
valda laekus 7-11. juulini 

kõnesid, kus kurdeti vänget haisu. 
„Keskkonnainspektsiooni Põhja re-
giooni inspektorid teostasid vaatlu-
sed ja võtsid vajalikud veeproovid. 
Nii Pääsküla kui ka Vääna jõe ääres 
oligi tunda tugevat ebameeldivat 
lõhna ning veeproovid kinnitasid, 
et hapnikutase oli madal. Lisaks 
tuvastati ka üksikuid hukkunud 
kalu,“ ütles inspektsiooni avalike 
suhete nõunik Leili Tuul. 12. juu-
lil tuvastasid inspektorid järelval-
ve käigus reostuse ASi Saku Maja 
hallatava Männiku fekaalpumpla 
läheduses. Kraav oli täitunud reo-
veega ning lõhnas ebameeldivalt ja 
tugevalt. 

Avarii oli Saku Maja juhatuse 
liikme Kadri Kalla sõnul põhjus-
tatud elektrivoolu katkestusest. 
„Oleme kindlad, et enamus kraa-
vi sattunud reoveest jäi ka sinna 
samasse pidama ning segunes ol-
nud vihmaveega, mida tuli avarii 
päeval päris palju. Enamus metsas 
olevatest kraavidest, mis ühenda-
vad pumpla juures olevat kraavi 
metsa ääres olevaga, on suuremas 
või väiksemas mahus ummistunud 
ning tänu sellele oli takistatud reos-

tuse edasikandumine,“ kinnitas 
Kralla. Samas kinnitasid vaatluse 
tulemused, et mingi osa reoveest 
jõudis siiski ka metsa ääres olevasse 
kraavi ja sealt edasi Pääsküla ja Vää-
na jõgedesse.

Avariist teada saades taastati 
Saku Maja poolt  esmajärjekorras 
pumpla tõrgeteta töö, et oleks vä-
listatud reovee täiendav juurdevool 
kraavi. Seejärel tegeleti  kraavis ole-
va reostuse likvideerimisega, mida 
on Kralla sõnul kahjuks rasken-
das juurde sadanud vihm. „Seejä-
rel  pumbati  kogu reostunud vesi 
pumplasse ja kui kraav on piisavalt 
kuiv, siis saame puhastada ka kal-

Heitvesi reostas Pääsküla ja Vääna jõgesid, 
tappes kalu ja levitades vänget haisu

KESKKOND

Juulikuu alguses levis Saue valda läbivate Vääna ja Pääs-
küla jõgede pinnal ebameeldivat lõhna ja möödakäijate 
ehmatuseks libisesid veevoolus mitmed surnud kalad –
kõhud õnnetult ülespoole. Tänaseks on Keskkonnainspekt-
sioon välja selgitanud, et põhjuseks oli Männiku reovee-
pumpla avarii.

KOMMENTAAR

KUIDAS SAUE VALD ON 
PANUSTANUD TAOLISTE 
REOSTUSJUHTUMITE 
ENNETAMISEKS?

Kommenteerib Saue valla vee
ettevõtte AS Kovek juhataja 
Aare Sõer:
Täielikult selliseid juhtumeid vä-
listada võimalik ei ole. Pääsküla 
ja Vääna jõe lähedased pump-
lad on käesoleval hetkel alles 
ehitusfaasis. Oleme panusta-
tud nii keskkonnakaitsele kui 
võtmeobjektide kaugjälgimise 
ja –juhtimise süsteemile, mis 
võimaldab kiiret reageerimist  
katkestuse puhul ja anda häire 
aegsasti enne reostusohtu. Süs-
teem võimaldab pumplate tööd 
kontrollida ja juhtida üle inter-
neti ja rikkis objekte distantsilt 
välja lülitada. Lähiajal on kavas  
soetada üks järelveetav diisel-
generaator pumplate reservtoi-
te tagamiseks ning hoida käigus 
ka üht fekaaliveoautot, millega 
saab täituvaid pumplaid vaja-
dusel tühjendada.

Kogemused näitavad, et kana-
lisatsioonipumplate avariide 
peamised põhjused ei sõltu 
vee-ettevõtte tegevusest. Nen-
deks on pikemad elektrikatkes-
tused ning kanalisatsioonitee-
nuse tarbijate endi tegevus, kus 
kanalisatsiooni visatakse ese-
meid, mis vees ei lagune ja mis 
tekitavad pumplates ummistusi 
ja rikkeid (mähkmed, paber-
käterätikud, hügieenitarbed). 
Eriti suur probleem on vees 
mittelagunevad kätekuivatami-
se paberid (enamasti avalikest 
WC-dest), mis moodustavad 
torustikes suuri troppe ja um-
mistavad reoveepumpasid.

Euroopa Liidu veeprojektid on lõpusirgel
VESI JA KANALISATSIOON

Veeprojektid on graa!kus
Olgu siinkohal üle korratud, et kõik 
ehitustööd on tänase seisuga graa"-
kus ning nii Hüürus kui Laagris lõ-
petatakse tööd juba käesoleva aasta 
sügisel. Juulikuus alustati kaevetöö-
dega ka viimases töölõigus - Koru 
ja Katmiku piirkonnas. Vanamõisa 
põhitööd valmisid küll juba 2011. 
aastal, kuid käesoleval aastal taot-
les Saue Vallavalitsus väljaehitatava 
ala laiendamist. Keskkonnaminis-
teerium toetas seda ning sügiseks 
ehitatakse välja ka nende elamute 
veevarustus ja kanalisatsioon, kes I 

etapist välja jäid. Olgu näitena too-
dud Põlluääre tee piirkond.

Tasub hakata liitumistega 
tegelema
Kuigi „vee sisse lülitamiseni“ on 
veel aega, on juba praegu mõistlik 
hakata liitumisküsimustega tegele-
ma. Vanamõisas ja Hüürus on juba 
AS Kovek juba teinud vastavasisuli-
se infomaterjali postituse kõikidele 
võimalikele liitujatele ning Laagris 
tehakse seda lähiajal.

Liitumisinfo koos vajalike blan-
kettide ja muude andmetega on 
kättesaadav valla kodulehel (http://
w w w.saueva ld.ee/keskkond/
veemajandus/PR AKTILISED), 
täiendavate küsimustega võib jul-
gelt pöörduda võrkude ja järelevalve 

spetsialisti Arvo Brandmeistri poole 
(654 1148, arvo@sauevald.ee) või 
otse ASi Kovek  (679 6757, www.
kovek.ee). 

Tänavate taastamine
Vastavalt Euroopa Liidu abi tingi-
mustele on veemajandusprojektide 
raames võimalik taastada üksnes 
kaeve eelne olukord st, et kui enne 
kaevetöid oli kruusatee, siis taasta-
takse kruusatee ja kui asfalttee, siis 
taastatakse asfalttee. Asfaldi taasta-
mist "nantseerib Euroopa Liit üks-
nes kaevetrassi laiuselt. Seega tuleb 
kõik täiendavad tööd 100% vallaeel-
arvest maksta.

Valla arengukava ja eelarvestra-
teegia näevad mustkatete ehituse 
ette 3 aasta jooksul arvates vee- ja 

Lühidalt 
1000-eurone 
aastastipendium 
ülikooliõpinguteks
MTÜ Nelja Valla Kogu stipen-
dium on loodud tegevusgrupi 
initsiatiivil territooriumil elavatele 
üliõpilastele aitamaks kaasa üli-
koolis stuudiumi alustamisele ja 
õppimismotivatsiooni tõstmisele. 
Augustikuu alguse seisuga ei ole 
valda laekunud veel siiski ühtegi 
avaldust soovituskirja osas.

Stipendiumi saavad taotleda 
noored, kes on valinud ülikoo-
lis eriala, mis on seotud kohaliku 
omavalitsuse toimimise ja seadus-
like ülesannete täitmisega ja aitab 
kaasa avalike teenuste kvaliteedi 
tõstmisele. Stipendiumi suurus 
on 1000 eurot ja see määratakse 
üheks aastaks ning selle taotle-
mine ja määramine toimub avali-
ku konkursi korras. Toetust saab 
taotleda stipendiaat, kes on olnud 
valla elanikeregistris vähemalt 
aasta enne stipendiumi taotle-
mist. Eelduseks on ka head õpi-
tulemused gümnaasiumiastmes, 
kriteeriumiks on keskmine hinne 
vähemalt 4,0. Loomulikult on tin-
gimuseks ka tahe teha koostööd 
koduvallaga. Stipendiumi taotle-
miseks esitab stipendiaat MTÜ 
Nelja Valla Kogu juhatusele kirja-
liku avalduse, põhjendades oma 
vastavust stipendiumi taotlejale 
esitatud tingimustele. Vabas vor-
mis avaldusele tuleb lisada veel ka 
elulookirjeldus ja motivatsiooniki-
ri, lõputunnistuse väljatrükk ja ko-
haliku omavalitsuse soovituskiri.

Taotluse esitamise tähtaeg on 
1. september ja stipendiumi mää-
rab ja kuulutab tulemused avali-
kult välja Nelja Valla Kogu juhatus 
igal aastal hiljemalt 1. oktoobriks.

Nõutavad dokumendid  saata 
e-posti aadressil info@4kogu.ee. 
“Avaliku halduse noorõppuri” sti-
pendiumi statuudi leiab ka ühingu 
kodulehelt www.4kogu.ee.

Männiku fekaalipumpla lähedal olev kraav, kuhu ülevool suunati. Pilt on 
tehtud 12. juulil, kui suurem osa reostusest oli juba kraavist kadunud. Küll aga 
oli endiselt tunda tugevat ebameeldivat lõhna.

MIKK LÕHMUS
abivallavanem

2011. ja 2012 aastal on Euroopa Liidu toel ja Saue valla kaasrahastamisel toimunud vee- ja kanali-
satsiooni ehitustööd Laagri alevikus ning Vanamõisa ja Hüüru külades. Tänaseks on kõik nimetatud 
projektid lõpusirgel ning mõistlik on olulised asjad üle korrata.
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SAUE VALLA TERRITOORIUMIL JUUNIS 2012 ON ALGATATUD JÄRGMISED DETAILPLANEERINGUD:

Saue Vallavalitsuse 19.06.2012 korraldusega nr 
474 algatati Alliku külas Kanika 1, Kanika 8 ja 
Kotka tee L12 kinnistutel detailplaneering, ees-
märgiga moodustada kuni viis üksikelamu krun-
ti, suurustega alates 1500 m! ning üks transpor-
dimaa krunt. Planeeringu koosseisu kuulub ka 
osaliselt transpordimaa sihtotstarbega Kotka 
tee L12 kinnistu. Saue valla üldplaneeringuga 
on detailplaneeringuks taotleva maa-ala maa-
kasutuse juhtfunktsiooniks määratud väikeela-
mute ala. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 
1,2 ha.

Saue Vallavalitsuse 12.06.2012 korraldusega nr 

437 algatati Aila külas Heina tee 4 (katastritun-
nusega 72701:003:0427, suurusega 3 496 m!, 
sihtotstarbega elamumaa 100%) kinnistu ja lähi-
ala detailplaneering, eesmärgiga muuta kehti-
va detailplaneeringuga ettenähtud ehitustingi-
musi, st suurendada elamumaa sihtotstarbega 
kinnistul hoonete ehitusalust pinda, hoonete 
arvu krundil ning muuta planeeritavate hoo-
nete katusekallet. Algatatav detailplaneering 
ei sisalda Saue valla üldplaneeringu muutmise 
ettepanekut.

Saue Vallavalitsuse 19.06.2012 korraldusega nr 
462 algatati Püha külas Künka (katastritunnus 

72701:002:0293, suurusega 5421 m!, sihtots-
tarve tootmismaa 100%) kinnistul detailplanee-
ringu koostamine, eesmärgiga muuta kinnistu 
maasihtotstarve 50% ulatuses ärimaaks ning 
anda ehitusõigus ja hoonestustingimused äri- 
ja tootmishoone rajamiseks. Hetkel paikneb 
Künka kinnistul nõukogude ajal ehitatud lagu-
nenud sigala laudakompleks, mille asemele 
planeeritakse ehitada uus äri- ja tootmishoone 
(büroo ja laohoone). Saue valla üldplaneeringu 
kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav 
maa-ala hajaasustusalal, millele ei ole määratud 
juhtotstarvet. Algatatav detailplaneering ei si-
salda Saue valla üldplaneeringu muutmise ette-

panekut. Planeeritav ala on suurusega ca 1,0 ha 

Saue Vallavalitsuse 12.06.2012 korraldusega nr 
436 algatati  Tuula külas Spordiplatsi (katast-
ritunnusega 72704:001:0455, suurusega 12 
155 m!, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 
100%) kinnistu ja lähiala detailplaneering, ees-
märgiga ehitusõiguse määramine spordiplatsi, 
avaliku mänguväljaku ja puhkeala kavanda-
miseks ning nende juurde kuuluvate hoonete 
rajamiseks.  Planeeringuga lahendatakse juur-
depääsud planeeritavale alale, tehnovõrkude 
varustus ning määratakse keskkonnakaitselised 
abinõud. Planeeritava ala suurus on ca 1,4 ha.

SAUE VALLA TERRITOORIUMIL JUUNIS JA JUULIS 2012 ON KEHTESTATUD JÄRGMISED DETAILPLANEERINGUD:

Saue Vallavolikogu 21.06.2012 otsusega nr 58 
kehtestati Hüüru külas Jõeääre 3 (katastritun-
nusega 72701:001:0181, suurusega  6394 m!) ja 
lähiala kinnistu detailplaneering, millega muu-
detakse osaliselt Saue valla üldplaneeringut. 
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Vää-
na jõe kalda ehituskeeluvööndi ulatuse vähen-
damine, kinnistu sihtotstarbe osaline muutmine 
elamumaaks ning ehitusõiguse ja hoonestus-
tingimuste määramine ühe ühekorteriga väi-
keelamu ja abihoonete rajamiseks.

Saue Vallavalitsus kehtestas 19.06.2012 korral-
dusega nr 465  Alliku külas Tammelehe tee 36 
(katastritunnus 72701:001:0643, suurusega 1 
516 m!, elamumaa 100%) kinnistu ja lähiala de-
tailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise 
eesmärk on muuta kehtivat detailplaneeringut 
Tammelehe tee 36 kinnistu ehitusõiguse osas, 
st suurendada krundil olemasolevat hoones-
tusala, hoonete ehitusalust pinda, hoonete 
arvu krundil ning vähendada tee kaitsevööndi 
ulatust. Kehtiva detailplaneeringuga määrati 

kinnistule ehitusõigus kuni 2-korruselise väi-
keelamu ja abihoone rajamiseks, ehitusaluse 
pinnaga kuni 200 m!. Detailplaneeringuga on 
tehtud järgmised muudatused: suurendatud 
on hoonete ehitusalust pinda kuni 350 m!-ni 
ning abihoonete arvu krundil - varem lubatud 
üks abihoone, käesolevaga planeeritud kuni 
kolm abihoonet, kõrgusega kuni 5,0 m. Hoo-
nestusala kaugus Tammetalu tee teemaa piirist 
on vähendatud 10,17 m võrra – varem on luba-
tud 16,17 m ja käesolevaga on planeeritud 6,0 
m. Tammetalu tee kaitsevööndi laius on määra-
tud tee telgjoonest kuni 10 m - varem lubatud 
20 m. Kehtiva üldplaneeringu kohaselt asub 
planeeringuala tiheasustusalal, maakasutuse 
juhtfunktsiooniga väikeelamumaa ning detail-
planeering ei muuda kehtivat üldplaneeringut.

Saue Vallavalitsus kehtestas 24.07.2012 korraldu-
sega nr 538 Hüüru külas Hiiela (72701:001:0158, 
suurusega 5462 m!, sihtotstarve maatulundus-
maa 100%) kinnistu detailplaneeringu. Detail-
planeeringuga kavandatakse Hiiela kinnistu 

maasihtotstarbe muutmist elamumaaks ning 
uue transpordimaa krundi moodustamist jätku-
valt riigi omandis oleva reformimata maa-ala ar-
velt. Detailplaneeringuga on määratud ehitus-
õigus ja hoonestustingimused ühe üksikelamu 
ja abihoone rajamiseks ning üldised maakasu-
tustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, 
juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega 
varustamise põhimõtteline lahendus. Hiiela 
kinnistu piirneb reformimata maaga (suurusega 
1300 m!), millel asub olemasolev juurdepääsu-
tee. Detailplaneeringuga on ette nähtud refor-
mimata maal paiknevale olemasolevale täna-
valõigule transpordimaa sihtotstarbega krundi 
moodustamine ja selle taotlemine munitsipaal-
omandisse. Planeeritava maa-ala suurus on ca 
0,7 ha. Kehtiva üldplaneeringu kohaselt asub 
planeeringuala tiheasustusalal, maakasutuse 
juhtfunktsiooniga väikeelamumaa. 

Saue Vallavalitsus kehtestas 24.07.2012 kor-
raldusega nr 537 Laagri alevik Kuuse põik 36 
(72701:005:0013, sihtotstarve elamumaa 100%, 

suurusega 4672 m!) kinnistu detailplaneeringu. 
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on 
ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määra-
mine kuni 1-korruseliste garaa"ibokside raja-
miseks, mis hakkavad koosnema kokku kahest 
hoonest (kokku 14 garaa"iboksi), kõrgusega 
kuni 3,0 m ning uue transpordimaa krundi moo-
dustamist jätkuvalt riigi omandis oleva reformi-
mata maa-ala arvelt. Hetkel paiknevad kinnistul 
nõukogude ajal ehitatud neli 58st garaa"ibok-
sist koosnevat hoonet. Kuuse põik 36 kinnistu 
piirneb reformimata maaga (suurusega 1 772 
m!), millel asub olemasolev juurdepääsutee. 
Detailplaneeringuga on ette nähtud reformi-
mata maal paiknevale olemasolevale tänava-
lõigule transpordimaa sihtotstarbega krundi 
moodustamine ja selle taotlemine munitsi-
paalomandisse. Kehtiva üldplaneeringuga on 
planeeritava maa-ala maakasutuse juhtfunkt-
siooniks määratud korruselamumaa. Detailpla-
neering ei sisalda Saue valla üldplaneeringu 
muutmise ettepanekut. Planeeritava maa-ala 
suurus on ca 1,6 ha. 

DETAILPLANEERINGUTE AVALIK VÄLJAPANEKUD 

Saue vallavalitsus võttis 19.06.2012 korraldu-
sega nr 464 vastu ja suunas avalikustamisele 
Vanamõisa küla Leevike (72703:001:0591, suu-
rusega 28 116 m!, sihtotstarve ärimaa 100%) 
kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneerin-
guga kavandatakse Tallinn-Pärnu-Ikla maan-
tee ja Tallinn-Keila-Paldiski raudtee vahelisel 
alale uue ärihoone rajamist. Detailplaneerin-
gu koostamise eesmärk on muuta Leevike kin-
nistu maakasutuse sihtotstarve 100% ärimaast 
5% tootmis- ja 95% ärimaaks ning määratak-
se ehitusõigus ja hoonestustingimused kuni 
4-korruselise ärihoone rajamiseks, kõrgusega 
maapinnast 12 m. Planeeringuga lahendatak-
se planeeritaval alal heakorrastus, haljastus, 
parkimine, juurdepääsuteed ja tehnovõrku-
dega varustamine. Planeeritav ala on hoones-
tatud, millel paiknevad amortiseerunud hoo-
ned, mis on ette nähtud osaliselt lammutada. 
Üldplaneeringu kohaselt asub planeeringu ala 
tiheasustusalal, maakasutuse juhtfunktsiooni-
ga ärimaa. Planeeritava maa-ala suurus on 
6,15 ha. Planeeringuala hõlmab planeeritava 
Juuliku-Tabasalu maantee ja TOPi eritasandi-
lise ristmiku jaoks kavandatud riigi omandis 
olev 14 645 m! suurust transpordimaa krunti 
(katastritunnusega 72703:001:0592), mis lii-
detakse TOPi eritasandilise ristmiku maa-ala 
koosseisu. Käesoleva planeeringuga pole va-
jadust eelnimetatud transpordimaa krundile 
tee ehitusõigust määrata, sest teeseaduse § 

19 lõike 6 kohaselt koostatakse tee-ehitus-
projekt üldplaneeringu alusel. Tee kui rajatise 
asukoht teemaa koridori sees on detailplanee-
ringus kajastatud indikatiivsena, selle täpne 
asukoht jm parameetrid selguvad tee-ehitus-
projekti koostamise käigus. Leevike kinnistu-
le on ette nähtud juurdepääs perspektiivselt 
Juuliku-Tabasalu maantee äärselt kogujateelt. 
Planeeritava ala suurus on ca 6,15 ha.

Saue vallavalitsus võttis 19.06.2012 korraldu-
sega nr 463 vastu ja suunas avalikustamisele 
Aila külas Kevade tee 1, Kevade tee 2 ja Keva-
de põik 3 kinnistute detailplaneeringu. Detail-
planeeringu koostamise eesmärk on muuta 
elamumaa sihtotstarbega kinnistutel ajutiselt 
tehnovõrkude lahendust kuni liitumisvõima-
luse tekkimisega kanalisatsioonivõrkudega st 
lubada kinnistutele ajutiselt paigaldada krun-
disisesed nõuetekohased sertifitseeritud reo-
vee kogumismahutid. Kinnistud asuvad Saue 
Vallavalitsuse 6. oktoobri 2009 korraldusega 
nr 629 kehtestatud Aila küla Kanaste, Heina-
tee 21 ja Heinatee põik 5 kinnistute detailpla-
neeringu koosseisus, millega anti kinnistutele 
ehitusõigus üksikelamute rajamiseks ning 
reoveekanalisatsioon on lahendatud vasta-
valt Saue valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni 
arengukavale. Kehtiva üldplaneeringuga on 
planeeritava maa-ala maakasutuse juhtfunkt-
siooniks määratud väikeelamute ala. Planeeri-

tava maa-ala suurus on ca 0,5 ha.

Saue vallavalitsus võttis 24.07.2012 korraldu-
sega nr 536 vastu ja suunas avalikustamisele 
Vanamõisa küla Kääru tn 4 (72701:002:1030, 
suurusega 6 010 m!, sihtotstarve elamumaa 
100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. 
Detailplaneeringuga kavandatakse kinnistu 
jagamist kolmeks üksikelamukrundiks (suu-
rustega 2 000 m!), millest üks moodustatak-
se olemasoleva üksikelamu juurde ning kaks 
krunti kahe uue üksikelamu ja abihoonete 
rajamiseks. Planeeringuga lahendatakse 
heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed ja 
tehnovõrkudega varustamine. Saue valla üld-
planeeringu kohaselt asub detailplaneerin-
guks taotletav maa-ala tiheasustusalas ning 
planeeritava maa-ala maakasutuse juhtfunkt-
siooniks on määratud väikeelamute ala. 

Saue vallavalitsus võttis 31.07.2012 korraldu-
sega nr 555 vastu ja suunas avalikustamisele 
Püha küla Kuldsaare kõrtsi 4 (katastritunnus 
72701:002:1442, suurusega 6,57 ha, sihtots-
tarve maatulundusmaa 100%) kinnistu detail-
planeeringu, mis on algatatud Saue Vallavalit-
suse 19. detsembri 2002 korraldusega nr 938. 
Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu 
kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmi-
ne elamu-, tootmis- ja transpordimaaks ning 
määratakse ehitusõigus kuni viie üksikelamu 

ja abihoonete rajamiseks. Lahendatud on 
juurdepääsuteed ning kruntide tehnovarus-
tus, esitatud servituutide vajadus, määratud 
haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Planee-
ringuga moodustatakse viis uut kinnistut 
väikeelamute tarbeks. Iga kinnistu koosneb 
kahest katastriüksusest, millest väiksem (suu-
rustega 2 000 m! - 5200 m!) on elamumaa 
sihtotstarbega ning suurem maatulundusmaa 
sihtotstarbega (suurustega 0,8-1,5 ha), kuhu 
ehitusõigust ei anta. Tootmismaa sihtotstar-
bega krunt kavandatakse uue rajatava puur-
kaev-pumbamaja tarbeks ning transpordimaa 
krunt tagab juurdepääsu kõikidele elamu-
kruntidele. Saue valla üldplaneeringu koha-
selt asub detailplaneeringuks taotletav maa-
ala tiheasustusalal, millele ei ole määratud 
juhtotstarvet. Planeeritavate elamukruntide 
suurused on kooskõlas üldplaneeringuga ette 
nähtud kruntide suuruse osas. Kinnistu on 
hoonestatud ning kaetud kõrghaljastusega, 
millel asub ebaseaduslikult püstitatud hoone. 
Planeeritava ala suurus on ca 0,7 ha.
Detailplaneeringute avalik väljapanek toi-
mub 9.08.2012 kuni 23.08.2012 kella 8.00-
16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni ja reedeti 
kella 14.00-ni) Saue vallamajas, Veskitammi 
4, Laagri alevik, kus on võimalik tutvuda kin-
nistute detailplaneeringu eskiislahendusega 
ning selle juurde kuuluva dokumentatsiooni-
ga.

TEADE DETAILPLANEERINGU ESKIISLAHENDUST TUTVUSTAVA AVALIKU ARUTELU KOHTA:

Saue Vallavalitsus teatab, et 14.08.2012  al-
gusega kell 16.00 toimub Saue vallamajas 
Vanamõisa külas Kääru tn 2 (katastritunnus 
72701:002:1939) kinnistu detailplaneeringu 
eskiislahendust tutvustav avalik arutelu, mis 
sisaldab Saue valla üldplaneeringu muutmise 
ettepanekut. Detailplaneeringu koostamise  
eesmärgiks on moodustada krunt ühe ole-
masoleva majavalduse juurde ning krunt ühe 
uue üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. 
Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub de-
tailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasus-
tusalas ning planeeritava maa-ala maakasutuse 

juhtfunktsiooniks on määratud väikeelamute 
ala. Planeerimisel tuleb lähtuda Saue valla 
üldplaneeringuga kehtestatud krundi miini-
mumsuurustest ja tiheasustusele vastavatest 
planeerimispõhimõtetest – külades  asuvatel 
tiheasustusaladel kinnistute kruntimisel ei ole 
lubatud moodustada elamukrunte reeglina 
alla 1 500 m!. Antud kinnistu asukoha, ebakor-
rapärase kuju ja olemasolevate hoonete asu-
koha puhul ei ole võimalik moodustada kahte 
kompaktset üksikelamukrunti, mille suurused 
oleks kooskõlas üldplaneeringuga ette näh-
tud kruntide suuruse osas ning seetõttu maa 

efektiivsema kasutamise seisukohalt on otstar-
bekas planeerida elamumaa krundid suuruste-
ga ca 1 000 m! ja 2 545 m!. Väiksema krundi 
suuruse planeerimine on tingitud ka asjaolust, 
et üle kinnistu kulgev olemasolev juurdepääsu-
tee tuleb kaasata uue moodustatava kinnistu 
koosseisu, et ei tekiks eraldiseisvat kinnistut. 
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek valla 
üldplaneeringu muutmiseks ühe üksikelamu-
krundi lubatud suuruse osas. 

Saue valla territooriumil juulis 2012 detail-
planeeringute koostamist ei algatatud.  

Avaliku väljapaneku kestel on võimalik tutvuda 
detailplaneeringute jooniste ja seletuskirjaga 
elektrooniliselt valla veebilehel http://www.
sauevald.ee/ehitus_planeerimine/detailpla-
neering/teated. 
Detailplaneeringute algatamise, vastuvõtmise 
ja kehtestamise korralduste ja otsustega on 
võimalik tutvuda ka elektrooniliselt Saue valla 
veebilehel: http://www.sauevald.ee/ehitus_
planeerimine. 
Lähemat informatsiooni saab planeeringute 
spetsialistilt Maili Metsaotsalt 654 1157 maili.
metsaots@sauevald.ee



Laagri Kooli senine direktor 
Marje Eelmaa esitas juuni 
alguses lahkumisavalduse, 

mille kohaselt tema ametiaeg lõpeb 
25. septembril 2012. Seni viibib ta 
korralisel puhkusel. „Kooli senine 
direktor Marje Eelmaa on teinud 
ära suure töö ja käivitanud seitsme 
aastaga kooli, mille tasemega saame 
rahul olla. Uus direktor sai muuhul-
gas valitud tema suurte kogemuste 
tõttu sarnases  ametis. Eeldame, et 
ta suudab oma kogemuste toel vää-
riliselt hinnata senitehtut ja saab sa-
mas väljapoolt tulijana keskenduda 
peenhäälestusele  - veelgi paremate 
tulemuste saavutamiseks,“ ütles val-
lavanem Andres Laisk. 

Direktori valimiseks moodus-
tatud konkursi komisjoni kuulusid 
OÜ LHSK nõukogu esimees Ind-
rek Lindsalu, juhataja Tõnis Ilp, 

Saue vallavolikogu liikmed Avo 
Sõrmus ja Risto Kiilberg ning val-
lavanem Andres Laisk. Valiku Ju-
hansoni kasuks tegi komisjon pärast 
kahte konkursivooru ühehäälselt.

Viktor Juhanson tutvustab 
end nii: 
Sündisin ja koolis käisin Harjumaal 
Turbas. Õpinguid jätkasin Tartu 
Riikliku Ülikooli matemaatikatea-
duskonnas, mille lõpetasin 1982. 
aaastal. Erialalt olen matemaatik-
pedagoog. Eelmisel õppeaastal 
töötasin Peetri Koolis matemaati-
kaõpetajana, enne seda olin 23 aas-
tat Turba Gümnaasiumi direktor. 
Otsustasin  kandideerida  Laagri 
Kooli direktori ametikohale, kuna 
see tundus mulle väljakutsena. On 
ju tegemist väga suure ja kaasaeg-
se haridusasutusega. Samas asub 

Laagri ka lähedal minu praegusele 
elukohale, Keilale.

Oma tööd koolijuhina alustan 
kindlasti sellest, et saan tuttavaks 
kooli töötajatega, viin end kurssi 
dokumentatsiooniga, püüan välja 
selgitada kiiret lahendust vajavad 
kitsaskohad. Esimene tööpäev oli 
mul 1. augustil ning sain juba tutta-
vaks kooli perenaise Marje Mägiga, 

IT-juhi Andre Kosega, „remondi-
mees“ Meelisega ja õppealajuhataja 
Merike Terepsoniga. Lahendamist 
vajab esimene tõsisem probleem: 
momendil on puudu üks eesti keele 
õpetaja.

Kooli kui organisatsiooni edu 
sõltub seal töötavatest inimestest, 
nende oskustest ja tahtest töötada. 
Väga tähtis on, et inimesed (nii väi-
kesed kui suured) tunneksid end 
hästi, ei oleks pinges ega mures.  
Hindan lapsi ja oma tööd armas-
tavaid ning professionaalselt töösse 
suhtuvaid õpetajaid.

Usun, et jõuludeks olen oma 
uude töökohta täielikult sisse ela-
nud ja siis võin juba konkreetsemalt 
rääkida oma ideedest, kuidas veelgi 
koolielu elavdada ja kooli edasi viia! 
Loodan heale koostööle kolleegide 
ja lastevanematega.

Esmakordselt koolimi-
nejad saavad vallalt 
toetust
Saue vald maksab esmakordselt 
kooliteed alustavatele lastele 
„Esimesse klassi mineva lapse 
toetust“ maksimummääras 160 
eurot.

Esimesse klassi mineva lapse 
toetust saab taotleda lapseva-
nem tingimusel, et laps  ja lapse 
vanemad on Saue valla elanikud 
ning mõlemad lapse vanemad on  
Saue valla elanikud olnud lapse 
kooliminemise aastale eelneva 
aasta 31. detsembrist.

 Kui Saue valla elanik on koo-
liminemise hetkel  ja koolimine-
mise aastale eelneva aasta 31. 
detsembril ainult üks lapse va-
nematest, siis makstakse toetust 
pool toetusmäärast. Üksikvane-
mal on õigus saada toetust kogu 
toetusmäära ulatuses.

Toetus makstakse taotleja 
poolt esitatud vormikohase aval-
duse alusel, mis on saadaval val-
la kodulehel  rubriigis sotsiaal ja 
vallamajas koha peal. 

Taotlemiseks tuleb esitada 
vallavalitsusele Saue valla ko-
dulehelt väljaprinditud vormi-
kohane allkirjastatud avaldus 
paberkandjal ja isikut tõendava 
dokumendi koopia, mille saab 
tuua vallamajja sekretäri kätte 
vallavalitsuse lahtioleku aegadel 
või saata posti teel aadressil: 
Saue Vallavalitsus, Veskitammi 
4, Laagri, 76401. Võimalik on 
taotlus saata  elektrooniliselt e-
postile info@sauevald.ee digi-
allkirjastatuna. Viimase puhul ei 
ole vaja esitada isikut tõendavat 
dokumenti. Võib tulla ka vastu-
võtupäevadel s.o esmaspäeval  
8-12.00 ja 14-16.00 või kolma-
päeval  8-12.00 ja 14-18.00 sot-
siaaltöö osakonda ja kirjutada 
avaldus kohapeal,sellisel juhul 
peab kaasas olema taotleja isikut 
tõendav dokument.

Toetust on õigus taotleda ala-
tes 1.augustist kuni 30. novemb-
rini. Esimesse klassi mineva lapse 
toetuse maksmine otsustatakse 
30 kalendripäeva jooksul arvates 
taotleja poolt esitatud vormiko-
hase avalduse esitamisest, kuna 
toetuste väljamaksed saavad 
toimuma alles peale avaldustes 
esitatud andmete kontrollimist 
Pereregistrist. Lisainfo telefonil 
654 1145.
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LAAGRI KOOLI 
LÕPETAJAD

Kender Adler
Katarina Agu
Karolin Alliksaar
Frederik Annus
Kaarel Eelmere
Laura Feldt
Henri Härm
Kanta  Kanvichit
Marit Karu
Klaus Keersalu
Kren-Martin Kiukas 
Karl Aleksander Kiviväli
Kaspar Krause
Marlin Kroon
Emil Kuldsaar
Liis Kõnd
Kerttu-Liis Laane
Rait Laanemaa
Kevin Lehtla
Markus Martov
Greta Matteus
Markkus Muidre
Elizabeth Mõttus
Vladislav Otsalainen
Triin Pajanen 
Lorette Palutaja
Ainar Pent
Robert Peterson
Georg Madis Puhm
Jane-Ly Puusepp
Erik Püvi
Tanel Saareste
Aasa Saarm
Rene Tammeleht
Beatrice Trumm
Sandra Turnas
Anna-Liisa Vaikma
Sandra Vanaselja
Triinu Veeorg
Norman Vihul
Sander Överus

Poisteklassi klassi-
juhataja Maris Uppin
Tüdrukute klassijuhata-
ja Merike Terepson

Noored läksid lendu
HARIDUS Lühidalt 

Laagri Kooli asus 1. augustist juhtima 
uus direktor Viktor Juhanson

UUS TÖÖTAJA

OÜ Haridus- ja Spordikeskuse juhatuse ettepanekul moodustatud komisjon 
valis Laagri Kooli järgmiseks direktoriks pikaajalise kogemusega koolijuhi 
Viktor Juhansoni. 

ÄÄSMÄE 
PÕHIKOOLI 
LÕPETAJAD

Vasakult 1. rida: 
Karolin Horn, 
Eliisabet Sinimeri, 
Stella Tau, Kärolin 
Pikkpõld, 
Katarina Oja

2. rida: 
Henri Niinepuu, 
Tanel Kasenurm, 
Kevin Tõnso

3. rida: 
Karl Gustav Kask, 
Janar Laaneste

Ääsmäe Põhikool pakub osalise 
koormusega tööd (6 õppetundi) 

FÜÜSIKA! JA 
LOODUSÕPETUSE 

ÕPETAJALE " 7.!9. KLASS#

Avaldus, CV ja haridust tõendavad 
dokumendid saata 15.augustiks 
2012 aadressil Ääsmäe Põhikool, 
Kasesalu 16, Saue vald 76402 või 

e-postiga jaanus.kallion@aasmaepk.
edu.ee.

 Info telefonil 534 91082  
Jaanus Kallion
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EES - JA PEREKONNANIMI Toomas Artma Lauri Vahtre Ahto Oja Aavo Sõrmus Risto Kiilberg

AMETIKOHT Volikogu liige Avalike suhete osa-
konna nõunik

Koosseisuväline projektijuht Juhataja Volikogu liige

ASUTUS (TÖÖANDJA) Saue Vallavolikogu Kaitseministeerium Tallinna Keskkonnaamet AS Bioexpert Saue Vallavolikogu

AMETIPALGA ASTE JA 
AMETIPALK

Ei ole 11. palgaaste 1650 
EUR

A13, 1329 EUR Ei ole Ei ole

KINNISVARA Eluruum Saue vallas Maja ja maa Raplamaal 
(2 maaüksust), Ri-
daelamu boks Laagris, 
! korteriomandist 
Tartus

Korter Tartu linnas,
Eramaja Saue vallas

Eramu Tõrva linnas
Eramu Laagris

Elamumaa Saue vallas

AUTOD, VEE- JA 
ÕHUSÕIDUKID

Sõiduauto Ford (2004) Sõiduauto Chrysler 
Grand Voyager (2001), 
Sõiduauto Opel (1995)

Sõiduauto Peugeot 306 Break (1999) Mootorratas Yamaha FZ 
6-S (2004)

Mootorratas YAMAHA RN06 FZS 1000 
(2003)

AKTSIAD, OSAD JA MUUD 
VÄÄRTPABERID

Swedbank Kesk-Aasia Aktsiafond 130 
tk, nimiväärtus 4,5541 EUR, koguväärtus 
592,03 EUR, Swedbank Pensionifond V3 
osak, 1626,593 tk, nimiväärtus 1,0007 
EUR, koguväärtus 1627,73 EUR, Kohus-
tuslik Pensionifond Sampo Pension 50, 
4670,489 tk, nimiväärtus 1,05580 EUR, 
koguväärtus 4931,10 EUR

50% Haigur OÜ-s, osa, 
nimiväärtus 1278,23 
EUR

Osaühing Mõnus Minek, 1 osak, 
nimiväärtus 2557 EUR, koguväärtus 
2557 EUR, 
Osaühing Balti Biometaan, 3 tk, 
nimiväärtus 500 EUR, koguväärtus 1500 
EUR

AS Luterma aktsia, 30 tk, 
nimiväärtus 10 EEK, AS 
Tallink, aktsia, 1088 tk, 
nimiväärtus 0,639 EUR, 
AS Bioexpert, aktsia, 
832 tk, nimiväärtus 100 
EEK, koguväärtus 83200 
krooni, OÜ A.S. Invest, 
osak, nimiväärtus 2556 
EUR, koguväärtus 2556 
EUR

Alcoa Inc., aktisa, 40 tk, nimiväärtus 16,28 
USD, koguväärtus 651,20 USD, Allos 
Therapeutics Inc., aktsia, 150 tk, nimiväär-
tus 4,08 USD, koguväärtus 612,00 USD,  
Arco Vara AS, aktsia, 180 tk, nimiväärtus 
5,74 EUR, koguväärtus 1033,20 EUR, Cell 
Therapeutics Inc., aktsia, 416 tk, nimiväär-
tus 1,42 USD, koguväärtus 590,72 USD, 
Citygroup Inc., aktsia, 15 tk, nimiväärtus 
48,78 USD, koguväärtus 731,70 USD*

PANGAARVED (PANK, ARVE 
LIIK JA NENDE ARV)

Swedbank arvelduskonto (2)
Swedbank väärtpaberikonto
Swedbank laenukonto
SEB arvelduskonto
SEB hoiuse konto
Sampo Pank pensionikonto

Swedbank arveldu-
sarve (2)
Swedbank deposiitarve

Swedbank arveldusarve (2)
SEB arveldusarve
Sampo Pank arveldusarve

Swedbank arvelduskonto
SEB arvelduskonto

Danske pank arvelduskonto,
Danske pank krediidikonto (2),
Danske pank kogumispensionikonto, 
Swedbank arvelduskonto,
Swedbank krediidikonto, LHV pank inves-
teerimiskonto, LHV pank arvelduskonto

VÕLAD PANKADELE JA 
ERAÕIGUSLIKELE 
ISIKUTELE

Swedbank (35350,21 EUR) Swedbank (25357,37 
EUR)

Swedbank (jääk 3851,1 EUR) Ei ole Sampo Pank (55072 EUR)

MUUD VARALISED 
KOHUSTUSED

Swedbank hüpoteek Swedbank hüpoteek 
(47933,74 EUR)

Ei ole Ei ole Nordea Finance Estonia AS (jääk 19776 
EUR), Sampo Pank hüpoteek

MUUD REGULAARSED TULUD 2011 OÜ Laagri Haridus- ja Spordikeskus 
palk, 2011 OÜ Laagri Haridus- ja 
Spordikeskus käsunduslepingu alusel 
makstud tasu, volikogu liikme hüvitis

Eesti Loto nõukogu 
liikme tasu, volikogu 
liikme hüvitis, Ebar-
egulaarsed autoritasud 
kirjanduslike, õppeot-
starbeliste ja ajakirjan-
duslike tekstide eest

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus palk, 
Eesti Kunstiakadeemia palk, Tallinna 
Keskkonnaamet palk,  Sihtasu-
tus KredEx palk, volikogu liikme hüvitis, 
Sihtasutus Kutsekoda töövõtu-, käsun-
dus- või muu lepingu alusel makstud 
tasu, OÜ Mõnus Minek juhtimis- või 
kontrollorgani liikme tasu, Tallinna 
Tehnikakõrgkool palk, Tartu Ülikool 
töövõtu-, käsundus- või muu lepingu 
alusel makstud tasu

AS Bioexpert juhataja 
palk,
AS Toidu- ja Fermen-
tatsioonitehnoloogia 
Arenduskeskus teaduri 
palk,
volikogu liikme hüvitis,
Tallinna Tehnikaülikool 
juhendaja tasu

Töötasu Net Group OÜ,
Juhatuse liikme tasu DataSec OÜ,
volikogu liikme hüvitis

EES- JA PEREKONNANIMI Indrek Tiidemann Lennart Steinberg Aleksandr Peu"a Mati Tartu Eero Kaljuste

AMETIKOHT Volikogu liige Juhatuse liige Volikogu liige Pensionär Juhataja

ASUTUS (TÖÖANDJA) Saue Vallavolikogu Steinberg & Brauer OÜ Saue Vallavolikogu Ei ole Kalsep OÜ

AMETIPALGA ASTE JA 
AMETIPALK

Ei ole Ei ole Baltic Restaurants Estonia AS Ei ole Ei ole

KINNISVARA Elamumaa Muhu vallas, Korter Saue vallas, 
Kinnistu Harku vallas, Garaa#iboks Saue 
vallas

Elumaja Risti vallas Ei ole Maatulundusmaa Muhu 
vallas, Kaks kaasomandit 
Tallinnas (1/5 ja 1/8)

Elamumaa (2) Saue vallas

AUTOD, VEE- JA 
ÕHUSÕIDUKID

Ei ole BMW 520 (1996) Ei ole Sõiduauto SAAB 9-5 
(2001), Sõiduauto VAZ 
2106 (1982)

Sõiduauto VAZ 2106 (1989), Sõiduauto 
VAZ 2108 (1987)

AKTSIAD Swedbank pensionifond K2, 8254,834 tk, 
nimiväärtus 0,80756 EUR, koguväärtus 
6666,27 EUR, Ergo pensionifond 2P2, 
6900,04 tk, nimiväärtus 1,00343, kogu-
väärtus 6923,71 EUR**

Ei ole Ei ole Ei ole AS Alliku OS A-aktsia, 1 tk, nimiväärtus 
6,39 EUR, koguväärtus 6,39 EUR, AS 
Alliku OS B-aktsia, 311 tk, nimiväärtus 
6,39 EUR, koguväärtus 1987,65 EUR, 
OÜ Kalsep, osalus 100%, koguväärtus 
2684,29 EUR, ***

PANGAARVED: PANK, 
ARVE LIIK

Swedbank arvelduskonto
Swedbank pensionikonto
Swedbank väärtpaberikonto

Nordea SEB arvelduskonto, Swedbank arvel-
duskonto, LHV pank arvelduskonto

SEB arveldusarve, 
Sampo Pank arveldu-
sarve

Swedbank arveldusarve, Swedbank 
krediidiarve

VÕLAD PANKADELE JA 
ERAÕIGUSLIKELE ISIKUTELE

Ei ole Nordea (54000 EUR) Ei ole Ei ole Swedbank (jääk 41200 EUR)

MUUD VARALISED 
KOHUSTUSED

Swedbank hüpoteek (7190 EUR, kõrval-
nõuete suurus 3595 EUR)

Ei ole Ei ole Ei ole Ei ole

MUUD REGULAARSED 
TULUD

Volikogu liikme hüvitis, AS Terts juhtimis- 
või kontrollorgani liikme tasu, Junior 
Achivement nõukogu liikme tasu (tasu ei 
ole saanud), OÜ Biogaas juhatuse liikme 
tasu (tasu ei ole saanud), OÜ Väätsa 
Prügilagaas juhatuse liikme tasu (tasu 
ei ole saanud), Tallinna Prügilagaas OÜ 
nõukogu liikme tasu (tasu ei ole saanud)

Ei ole Volikogu liikme hüvitis, Baltic Restau-
rants Estonia AS ametipalk, Eesti 
Korvpalliliit stipendium

Pension, OÜ KL-Project 
palk, volikogu liikme 
hüvitis, Harjumaa OVL 
juht- või kontrollorgani 
liikme tasu

OÜ Kalsep töötasu, volikogu liikme 
hüvitis

Vallavolinike ja vallavalitsuse liikmete majanduslike 
huvide deklaratsioonide avalikustamine
Lehekülgedel 6-7 on avalikustatud Saue Vallavolikogu ja Vallavalitsuse liikmete majanduslike 
huvide deklaratsioonide andmed.
Majanduslike huvide deklaratsioon (MHD) on dokument, millega korruptsioonivastase seaduse paragrahvis 4 nimetatud ametiisik deklareerib andmed temale kuuluva vara, varaliste kohus-
tuste ja muude asjaolude kohta, mis võimaldavad kindlaks määrata ametiisiku majanduslikud huvid ja varalise seisu. Ametiisik on korruptsioonivastase seaduse mõistes riigi- või omavalitsuse 
ametnik või tema ülesandeid täitev koosseisuväline teenistuja, kellel on õiguspädevus vastu võtta teistele isikutele kohustuslikke otsuseid, teha toiminguid, osaleda riigi- või munitsipaalvara 
erastamise, võõrandamise või kaustusse andmise otsuste tegemisel.
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EES - JA PEREKONNANIMI Indrek Lindsalu Lauri Saar Olav Kruus Kalle Reiter Ville Pak

AMETIKOHT Volikogu liige Volikogu liige Volikogu liige Volikogu liige Tootmisjuht, Kadarbiku Köögivili 
OÜ - osanik

ASUTUS (TÖÖANDJA) Saue Vallavolikogu Saue Vallavolikogu Saue Vallavolikogu Ei ole Kadarbiku Köögivili OÜ, FIE Ants 
Pak Kadarbiku Talu

AMETIPALGA ASTE JA 
AMETIPALK

Ei ole Ei ole Ei ole Ei ole Ei ole

KINNISVARA Elamumaa Saue vallas Ei ole Väikeelamumaa Saue vallas, Väi-
keelamumaa Ridala vallas

Elamu Harjumaal (ühisomandis abi-
kaasaga), Talu Raplamaal (ühisomandis 
abikaasaga)

Ei ole

AUTOD, VEE- JA 
ÕHUSÕIDUKID

Ei ole Ei ole Ei ole Ei ole Ei ole

AKTSIAD OÜ Infomaan osak, 1 tk, 
nimiväärtus 2556 EUR, 
koguväärtus 2556 EUR, 
Swedbank Pensionifond 
osak, 14988 tk, nimiväärtus 
0,84 EUR, koguväärtus 
12563,06 EUR

Oppidum Invest OÜ, osak, 
40 tk, nimiväärtus 64 EUR, 
koguväärtus 2560 EUR

Ei ole Sagro AS aktsiad, 1132 tk, nimiväärtus 
1000 EEK, koguväärtus 1132000 EEK, 
Koruka OÜ osad, 375 tk, nimiväärtus 100 
EEK, koguväärtus 37500 EEK, Fronton 
OÜ osad, 15 tk, nimiväärtus 1000 EEK, 
koguväärtus 15000 EEK, ERGO Pensioni-
fond 2P2 osakud, 10062 tk, nimiväärtus 
16,31 EEK, koguväärtus 164 140 EEK

Kadarbiku Köögivili OÜ osad, 
koguväärtus 639 EUR

PANGAARVED: 
PANK, ARVE LIIK

Swedbank arvelduskonto, 
Swedbank laenukonto, 
Swedbank kogumispen-
sionikonto

SEB arvelduskonto, SEB 
krediidikonto

SEB arveldusarve, SEB krediidiarve, 
Sampo Pank arveldusarve, Sampo 
Pank kasvuhoius

SEB arveldusarve, SEB krediidiarve, SEB 
EVP arve, Swedbank arveldusarve

Swedbank deebet

VÕLAD PANKADELE JA 
ERAÕIGUSLIKELE 
ISIKUTELE

Swedbank (36936,05 EUR) Ei ole SEB (11620,06 EUR), 
SEB (19173,49 EUR)

Ei ole DNB Nord A/S Eesti filiaal 
(87879,54 EUR)

MUUD VARALISED 
KOHUSTUSED

Nordea Finance (jääk 7813 
EUR), Swedbank Liising 
(jääk 1318 EUR), Õppe-
laenu käendus (1917,42 
EUR), Swedbank hüpoteek 
(71879,32 EUR)

Ei ole Ei ole Ei ole Ei ole

MUUD REGULAARSED TULUD OÜ Laagri Haridus- ja 
Spordikeskus nõukogu 
liikme hüvitis, AS Kovek 
nõukogu liikme hüvitis, 
volikogu liikme hüvitis, OÜ 
Infomaan juhatuse liikme 
tasu

Oppidum Invest OÜ 
põhipalk, volikogu liikme 
hüvitis

Volikogu liikme hüvitis, Tallinna Tee-
ninduskool palk põhitöökohal

AS Sagro põhitöökoha palk, volikogu 
liikme hüvitis, MTÜ Nelja Valla Kogu 
hüvitis

Kadarbiku Köögivili OÜ palk, FIE 
Ants Paki Kadarbiku Talu palk, 
volikogu liikme hüvitis

EES- JA PEREKONNANIMI Ole Michael Rasmussen Mikk Lõhmus Jaanus Kahk Tiia Allas Ermo Kold

AMETIKOHT Müügijuht Valitsuse liige Valitsuse mittepalgaline liige Ei ole Valitsuse mittepalgaline liige

ASUTUS (TÖÖANDJA) Panbaltica Scandinavia OÜ Saue Vallavalitsus Saue Vallavalitsus Ei ole Ei ole

AMETIPALGA ASTE JA 
AMETIPALK

Ei ole 20. aste, 1674,49 EUR Ei ole, valitsuse liikme hüvitis Ei ole Ei ole

KINNISVARA Elukoht Laagris Korteriomand Tallinnas Ei ole Ei ole Ei ole

AUTOD, VEE- JA ÕHUSÕIDUKID Ei ole Ei ole Ei ole Honda CRV (2004) Ei ole

AKTSIAD Panbaltica OÜ, 25% osanik, 
Panbaltica Scandinavia OÜ, 
100% osanik

II pensionisammas SEB Progressiivne Pensionifond, 
osak, 3410,504 tk, nimiväärtus 
0,91710 EUR, koguväärtus 3127,77 
EUR

LHV Pensionifond, 1867,59 tk, nimiväär-
tus 1,30494 EUR, koguväärtus 2437,09 
EUR

Gold Invest OÜ osak, nimiväär-
tusega 1278,00 EUR

PANGAARVED: PANK, 
ARVE LIIK

Swedbank arveldusarve (2) SEB arvelduskonto, SEB 
kaardikonto, SEB väärt-
paberikonto, Swedbank 
arvelduskonto, Sampo Pank 
arvelduskonto, Sampo Pank 
kasvuhoius

SEB arvelduskonto, SEB kaardikon-
to, Nordea Pank arvelduskonto, 
Nordea Pank kaardikonto

Swedbank arveldusarve Swedbank arvelduskonto (2), 
Danske Bank A/S Eesti filiaal 
arvelduskonto, SEB arvel-
duskonto (2)

VÕLAD PANKADELE JA 
ERAÕIGUSLIKELE ISIKUTELE

Swedbank (48346,26 
EUR), Swedbank 
(15615,72 EUR), Swed-
bank (7280,90 EUR)

Danske Bank Eesti Filiaal 
(jääk 50105 EUR)

SEB (jääk 2224,99 EUR), SEB (jääk 
4081,01 EUR)

Ei ole Maksu- ja Tolliamet, FIE maksud

MUUD VARALISED 
KOHUSTUSED

Ei ole AS Hansaliising (2166 EUR), 
Õppelaenu käendus (3933 
EUR)

AS SEB Liising (8961,88 EUR) Ei ole Eluasemelaenu kaastaotleja

MUUD REGULAARSED TULUD SYSLAB Baltic OÜ palk, 
volikogu liikme hüvitis, Pan-
baltica Scandinavia OÜ 
palk, Panbaltica Scandi-
navia OÜ muu tasu, Eesti 
Haigekassa, AS Äripäev 
palk

Saue Vallavalitsus au-
tokompensatsioon, Tallinna 
Tehnikaülikool teadus- ja 
õppetööst saadavad tasud, 
AS Kovek nõukogu liikme 
tasu

Põhitöökoha palk Ei ole Valitava isiku tasu (Saue Val-
lavalitsus), Baltic Accounting 
Company OÜ töötasu

* DataSec OÜ, osak (100%), 100 tk, nimiväärtus 25,56 EUR, koguväärtus 2556,00 EUR, General Maritime Corp., aktsia, 200 tk, nimiväärtus 3,32 USD, koguväärtus 664,00 USD, Helicos BioSciences Corp., aktsia, 
2880 tk, nimiväärtus 0,43 USD, koguväärtus 1238,40 USD, Nokia Corp., aktsia, 120 tk, nimiväärtus 6,70 EUR, koguväärtus 804,00 EUR,  Nordecon AS, aktsia, 700 tk, nimiväärtus 1,38 EUR, koguväärtus 966,70 EUR
Olympic Entertainment Group AS, aktsia, 300 tk, nimiväärtus 1,68 EUR, koguväärtus 504,00 EUR, Quantum Corp., aktsia, 150 tk, nimiväärtus 3,91 USD, koguväärtus 586,50 USD, Sampo Pension 50, fondiosak, 
8549,64 tk, nimiväärtus 0,95 EUR, koguväärtus 8137,37 EUR, Sirius XM Radio Inc., aktsia, 400 tk, nimiväärtus 1,58 USD, koguväärtus 632,00 USD, Sprint Nextel Corp., aktsia, 150 tk, nimiväärtus 4,39 USD, kogu-
väärtus 658,50 USD, Tallink AS, aktsia, 580 tk, nimiväärtus 0,86 EUR, koguväärtus 495,90 EUR, Vantage Drilling Company, aktsia, 280 tk, nimiväärtus 2,09 USD, koguväärtus 585,20 USD

** Swedbank Kesk-Aasia aktsiafond, 691,513 tk, nimiväärtus 3,9187 EUR, koguväärtus 2709,83 EUR, AS Terts lihtaktsia, 45 tk, nimiväärtus 63,9116 EUR, koguväärtus 2876,02 EUR, Pensionikindlustus III sammas, kogu-
väärtus 6089,06 EUR, Compensa Life Vienna Insurance Group SE, koguväärtus 12097 EUR, OÜ Biogaas, osak, koguväärtus 700 EUR, OÜ Väätsa Prügilagaas osak, koguväärtus 511,29 EUR, OÜ Tallinna Prügilagaas osak, 
koguväärtus 4792,50 EUR

*** OÜ Roadservice, osalus 50%, koguväärtus 1278,23 EUR, OÜ Roadservice Ehitus, osalus 50%, koguväärtus 1278,23 EUR, OÜ Roadservice Grupp, osalus 50%, koguväärtus 12782,33 EUR, LHV Pensionifond L, 
1538,041 tk, nimiväärtus 1,19844 EUR, koguväärtus 1843,25 EUR

LISAINFO: volikogu esimees REIN RIGA deklaratsioon esitatud siseministrile, vallavanem ANDRES LAISK  deklaratsioon esitatud siseministrile
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Stseenid ühest suvest
FOTOREPORTAAZ

Puhkus. Vabadus kellaajakohustustest. Nurrumine koduterassil. Kukkuvate tähtede ootus. Grilli-
kulinaaria ja oma inimesed. Sääskedega miksitud suveteatrid. Hommikune kaste. Helgemate 
aegade tunne. Maasikatoormoosimekk. Kõike seda manustada pisikeste dooside kaupa, lootu-
ses, et otsa ei saa. Aga lisaks sellele on suvi täispikitud mitmeid sündmusi, ka Saue vallas toi-
mus pea igal nädalal kusagil midagi. 

Kultuurikeskuse saal oli 14. juunil täis noorusele omast pauerit. 
Toimus traditsiooniline iga-aastane abiturientide tervitustund. 
Tuult tiibadesse ja kõik teed on lahti meelestatus. Nii öeldi 
nendevanustele ilmselt juba ka paarkümmend aastat tagasi. Ja 
ilmselt on see pädev tänagi. Kuigi tollal viisid need teed valdavalt 
Tartusse ja Tallinna, on nüüd haare laiem. Aga soovituse igal juhul 
tagasi tulla, said selleaastased koolilõpetajad vallavanemalt kaa-
sa. Kokku oli abituriente üle valla 62, neist kolmel on ette näidata 
kuldne medal, kahel hõbedane.

1

Juuni alguses toimunud laste tänavakultuurilaagris olid viis päeva täis tihedat sebimist  - disko ja vahupidu, moekool ja trikid jalgrat-
tal, nipet-näpet käsitööd ja kaljuronimise imitatsiooni. Kui tänaseks on osalejatel meeles ilmselt vaid mõnus emotsioon, siis tegelikult 
oli laagril ka paar silmaga nähtavat ja püsivamat tulemust. Nimelt kinkisid noored alevikurahvale kaks vaatamisväärsust. Poe ja kultuu-
rikeskuse vahele rajati lapike peenart oma kujundatud kivikesed lilletupse palistamas. Sealsamas kõrval - endine räämas pirukaputka, 
kus armastas päikse- ja vihmavarjus koguneda mitte just kõige soliidsem seltskond, sai värvilise võõpe ja on nüüd silmale tunduvalt 
ilusam vaadata. Oli plaan seesama objekt suisa kinni ehitada, et kutsumata külalised seal all end liiga mugavalt sisse sättida ei saaks, 
aga ehk hoiab kohendatud välimus ja maha keevitatud istumisalus nüüd koha kultuursemana.

2

Pisemaid tulesid süüdati jaanipäeval usutavasti paljudes 
koduaedadeski, aga suuremat sorti lõkkeid leidus üle vallagi 
hulganisti. Ilmaõnne oli näiteks  Vanamõisa, Maidla, Ääsmäe jaa-
nipidustustel, kus päev enne „päris jaaniõhtut“ suve oodatumat 
sündmust tähistati – päike siras, muru lõhnas  - see ju 50% õnnes-
tunud peost. Nii hästi ei läinud Tuula rahval, kes aastaid ikka õigel 
õhtul, 23. juunil, külajaanikule koguneb. Aga vissis vihmailmast 
ei lastud end sealgi heidutada – tulele anti vunki juurde süüteve-
delikuga, taevamärg ei seganud kummikuloopimist, jõutõsteid ja 
ilunumbreid ning hilisöist tantsupidu. “Vanakooli” korralik jaanik.
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Comarket on toonud Laagrisse suuremagi kauplemispotent-
siaali, kui vaid poemajaga piirnev. Juuli alguses sätiti kaupluse 
kõrvale püsti kaks värske aia- ja metsakraamiga kauplevat katu-
sealust. Valik on üsna lai – alates kurgist ja kartulist kuni tomati 
ja tillini. Hinnad on kohati soodsamadki, kui seni kõige lähemal 
asunud Nõmme turul. Kui Nõmmel maksid kukekad kaheksa, siis 
Laagris küsiti vaid neli kohalikku. Müüjad lubavad ikka vähemalt 
sügiseni ostlemisrõõmu pakkuda.
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14. juulil said tõsimeelsed kantrimuusika fännid totaalse 
nostalgialaksu. Veerandsaja aasta möödumist esimesest Harku 
kantripeost tähistati Vanamõisas. Püünel jämmisid omaaeg-
sed saurused Kukerpillid, Ivo Linna, Apelsin, Kapell, Beergrass, 
Wallavanem, Puhas Vuuk, Justament. Oma versioone folgist tõid 
kuulajate ette ka need, kes tollaste tegijate hiilgehetkedel seda 
!anri pissipotil istudes kaasa ümisesid (vanuse mõttes siis) Luisa 
Värk, Leemet Onno, Triin Niitoja, Jaanus Saago, Ly Lumiste. Kau-
boikaabudes ja ruudupluusides publik ulatus paarituhande peani 
ning puus ja põlv nõksus nii pensionäril kui pubekal.

Ja üldse on Vanamõisa Vabaõhukeskuse vinged väliürituste 
võimalused sel suvel väärilist kasutust leidnud. Lisaks kantripeole 
toimus seal meeleolukas suvesimman Apelsiniga, august toob 
Vanamõisa lavalaudadele veel ka Meie Mehe tuuri. „Kas kusagil 
mujal üldse midagi toimub? No hea küll, Red Hot Chili Peppers oli 
Lauluväljakul, aga kõik ülejäänud suveüritused tunduvad justkui 
Vanamõisas toimuvat. Lööd lehe lahti – Vanamõisa reklaam, 
raadios – Vanamõisa, ristmiku ülene plagu – jälle Vanamõisa,“ 
iseloomustab vabaõhukeskuse intensiivset sündmusteplaani üks 
naabervalla kodanik.
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Juba teist aastat korraldab kohalik kalakaupmees Mati Ve-
tevool  koos Eesti Grilliliiduga Hüüru külas suurejoonelist suvist 
kalapidu, mille käigus kümme tiimi söegrillil täpselt doseeritud 
maitseainete ja kujutlusvõime kombinatsioonis hõrke roogasid 
meisterdavad. Kokkamiskonkurentsis saavutas esikoha Ariga-
to cateringi nimeline punt, nende lähenemine uimelistele oli 
aasiapärane, kokku miksiti nii Eesti kui Jaapani aktsenti. Arigato 
tiimi kapten Erlis Schönberg annab pildil parajasti aru treenitud 
maitsemeelega !üriile: „Esimeses käigus grillisime tiigerkrevetti 
ja serveerisime seda mulgipudrul maitsevõiga. Teises voorus 
küpsetasime Eesti rahvuskala – vabaveelise eluviisiga räimefileed, 
seda miksisime Jaapanist pärist macha-teega, mille olime teinud 
!eleeks ja mis grillitud räime all muutus kastmeks. Kolmandas 
voorus grillisime merelõhe filee peapoolset osa hapukoore-
wasabi emulsiooni ja mustsõstra lumega“. 

5

Kunstilis-funktsioonaalse installatsiooniprojekti käigus ilmus 
24. juulil Laagrisse kultuurikeskuse parki kaheksa värvilist võrkkii-
ke annetuseks ilmataadile, et ta suvel paista laseks. Rippsohvad 
leidsid juba samal õhtul õhinas õõtsujaid ja kuigi kahe öö pärast 
üks kaheksast kiigest küll kõige kaduva teed läks, hõljuvad  üle-
jäänud kenasti. Suvi kestab veel.
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KUTT NIINEPUU/ EESTI GRILLIPORTAAL

Ütleme nii, et midagi ei ole muutunud. Kolm lahedat karakterit 
Muhv, Kingpool ja Sammalhabe lummasid  juba eelmise põlvkon-
na lapsi ja ka tänast nooremat generatsiooni ei jäta naksitrallid 
külmaks. Vanamaõisa Vabaõhukeskus oli 2. augustil üle puistatud 
tohutu suure seltskonna põnnide ja nende emadega. No papse 
viskas ka sekka. Nooruslik ja ilusate inimeste vald. Rahvast oli 
rohkem kui mõnel „suurte“ üritusel ja etenduse lõpp meenutas 
kangesti laulupeo rongkäiku, kui kõik see ligi poolsada külastajat 
ühekorraga äraminekuteel kulges.
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Augustist 2012 kuulutatak-
se välja aastane kampaania, 
mille raames Securitas Ees-

ti toetab valda rahaliste annetuste-
ga avalike rajatiste ehitamisel. An-
netuse suuruseks on 20% Saue valla 
territooriumil asuvate eluruumide 
turvateenuse püsitasust. Prognoo-
sitav kogutava summa suurusjärk 
oleks turva!rma ennustuse kohaselt 
ca 2000 eurot.

„Andes väikse panuse iseenda 
kodu või äri turvalisuse tõstmiseks 
on võimalik anda panus terve ko-
gukonna ning piirkonna turvali-
suse tõstmiseks,“ toob Securitase 
tehnilise valve osakonna juhataja 
Madis Sõnajalg välja koduuksest 
kaugemale ulatuva mõõtme. Koos-
töökampaania Saue vallaga tooks 
mehe hinnangul klientidele veelgi 
lisaväärtust, sest läbi selle on igal 
inimesel kaudselt võimalik inves-
teerida ka kodukeskkonda laiemalt. 
„Usume, et kogukonna abiga pai-
galdatud rajatisi oskavad piirkonna 
elanikud enam hinnata ning seeläbi 

suureneb ka nn. naabrivalve efekt,“ 
ütles Sõnajalg. 

„Oleme alati valmis tegema 
koostööd kohalike ja koha peal 
tegutsevate ettevõtetega. Meil on 
mitmeid !rmasid, kes aastate jook-
sul on toetanud erinevaid kultuuri-
üritusi  ja haridusasutusi ning rõõm 
on olnud mõlemapoolne. Loode-
tavasti saavutame ka selle koostöö-
projekti käigus nö “win-win” tule-
muse, turva!rma leiab uusi kliente 
ja teiselt poolt saab kogukonna elu 
turvalisemaks ja meelelahutusliku-
maks,“ usub kultuurinõunik Ena 

Soodla.
Esia lgsete 

ideedena on 
välja pakutud, 
et kogutava 
raha eest pai-
g a l d a t a k s e 
kultuurimaja 
juures asuvasse 
parki välitingi-
mustesse sobiv 
suur malelaud 
või lauaten-
niselaud. Ju-
tuks on olnud 
ka külakiige 
ehitamine jõe 

äärde. „Eks lõplikud otsused sõltu-
vad siiski ka kampaania edukusest, 
kui palju kliente juurde võidame,“ 
arvab Sõnajalg. Fookus noortele 
võeti seetõttu, et just järeltuleval 
põlvkonnal napib hetkel erinevaid 
vabaaja veetmise võimalusi. 

Raha kogumise eest vastutab 
Securitas, andes igakuiselt raporti 
“fondi” hetkeseisu kohta. „Seelä-
bi on valla elanikud konkreetselt 
ja täpselt kursis, kui palju on raha 
atraktsiooni ehitamiseks kogutud 
ja kui palju on veel vaja,“ kinnitab 
Sõnajalg. 

Saue valla kultuuri-, spordi-, 
noorsootöö ja vabaaja tegevu-
se korraldamiseks eraldatakse 

mittetulundusühingutele, siht-
asutustele ja   seltsingutele toetust 
2013. aasta eelarve lähteseisukohta-
de järgi  kuni 4% 2013. aasta valla 
eelarvesse planeeritavast tulumaksu 
laekumisest, mis 2013. aastal on 
283 890 eurot.

Võimalikud taotletava toetuse 
liigid on:
1) tegevustoetus – kultuuri-, spor-
di-, noorsootöö ja vabaaja tegevuse 
igapäevaseks korraldamiseks, tut-
vustamiseks ning jätkusuutlikkuse 

tagamiseks eraldatav toetus, mille 
tegevused on suunatud avalikkuse-
le ning Saue Vallavalitsusega kokku 
lepitud. Rahaliste vahendite eralda-
mine toimub vastavalt tõmbekesku-
se suurusele;
2) projektitoetus – kultuuri-, spor-
di-, noorsootöö ja vabaaja tegevuse 
korraldamiseks eraldatav ühekord-
ne projektipõhine toetus (ülempiir 
on 3200 eurot) sihtotstarbelise 
tegevuse ellu viimiseks ning seda 
makstakse aasta jooksul ühele taot-
lejale üks kord;
3) ühekordne toetus – kultuuri-, 
spordi-, noorsootöö ja vabaaja üri-
tuse ühekordseks korraldamiseks, 
uue idee algatamiseks või mõnest 
fondist rahastatava projekti kaas-
!nantseerimiseks eraldatav toetus 
sihtotstarbelise tegevuse ellu viimi-
seks (ühekordset toetust saab taot-

leda ka eelarve aasta siseselt). Ühe-
kordse toetuse ülempiir on 1600 
eurot

Saue vallas on juba nii mõned-
ki väljakujunenud traditsioonidega 
üritused, mille korraldamisel vald 
kohalikke mittetulundusühinguid 
toetab, aga väga oodatud on ka 
uued ideed, mis ei oleks ühekord-
se sündmuse iseloomuga, vaid jät-
kusuutlikumad ja laiemad. 

Toetuse eraldamisel arvestatakse 
taotluse vastavust valla ja küla aren-
gukavas sätestatud põhimõtetele, 
eelarve kulude põhjendatust, taot-
leja võimekust tegevuste elluviimi-
sel ja edasist jätkusuutlikkust ning 
taotleja oma!nantseeringu olemas-
olu.

Taotlejal oleks kasulik läbi luge-
da ka toetuse andmist reguleeriv 

määrus, mis on kättesaadav valla 
veebilehel www.sauevald.ee kultuu-
ri ja hariduse rubriigis. Saue valla 
kodulehelt on leitavad ka taotlus-
vormid. Tähelepanu tuleb pöörata 
ka aruandlusele. Toetuse sihipärast 
kasutamist tõendab toetuse saaja ra-

haliste vahendite kasutamise aruan-
dega (aruande vorm on leitav Saue 
valla kodulehelt rubriigi alt haridus 
ja kultuur – avalduste vormid).

Lisainfo: kultuurinõunik Ena 
Soodla, ena.soodla@sauevald.ee
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SAUE VALLAVALITSUS KUTSUB MTÜ-DE ÜMARLAUALE!
14.08.12 kell 18.00 Saue valla Kultuurikeskuses 
Laagris Veskitammi 8 

TEEMAD:
 MTÜ-dele mõeldud erinevad rahastamise võimalused – Harju 

Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (MTÜ-de konsultant Lianne Ristikivi)
 Saue valla toetused MTÜ-dele – Saue Vallavalitsus  (kultuurinõu-

nik Ena Soodla)
 Eelarve koostamise põhitõed – Saue Vallavalitsus (finantsist Mar-

gus Randma)
 Taotluste esitamisel tehtavad vead ja aruandlus – Saue Vallavalit-

sus  (kultuurinõunik Ena Soodla)

Kultuuriprojektidele toetuse taotlemise tähtaeg on 31. august
2013. aastasse kavandatavad ja vallaeelarvest !nantseerimist eeldavad kultuuriprojektid tuleb 
mittetulundusühingutel, sihtasutustel ja seltsingutel esitada vallavalitsusele juba suve lõpuks.

KULTUUR

KODUVALD
annely.sumre
@sauevald.ee.9

KODUVALD

Kasu kodule, kasu kogukonnale! 
Sõlmides koduvalvelepingu, 
investeeritakse viiendik teenustasust 
Laagri aleviku noortetegevusse
Saue Vallavalitsus sõlmis aastase koostöölepingu ASiga 
Securitas Eesti, mille tulemusena panustab turvaettevõtte 
20% ulatuses piirkonnas sõlmitavate lepingute teenus-
tasudest  kohaliku kogukonna heaks tagasi. Esialgu on 
plaan täiendada kultuurimaja parki või jõekallast mõne 
põneva väliatraktsiooniga.

KOOSTÖÖ

KODUVALD
annely.sumre
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INFO

SECURITAS EESTI AS POOLT ERAKLIENDILE 
PAKUTAVAD TEENUSEID:

Tehnilise valve täisteenus - 
sobib nõudlikule ja teadlikule kliendile, kes soovib omada täit 
ülevaadet objektil toimuvast ning professionaalset reageerimist 
saabunud häiretele. Valvatavatesse ruumidesse paigaldatud val-
veseadmed ühendatakse telefoni ja/või raadioside teel Securitase 
juhtimiskeskusesse. Securitase patrullteenistus reageerib viivi-
tamatult igale valveobjektilt saabunud häiresignaalile. Kohapeal 
vaadatakse objekt üle ja antakse olukorrast teada kliendi kontak-
tisikule, vajadusel politseile, päästeteenistusele või mõlemale. 
Võimalikud häiretele väljasõidud on arvestatud kuuhinna sisse ning 
neid eraldi ei tasustata (v.a. valehäired). Juhusliku valehäire korral 
on kliendil võimalik varem kokku lepitud tunnussõna abil väljakutse 
tühistada. 

Hinnad:
Liitumistasu 0, Väljasõidutasu sisaldub teenustasus, valeväljakutse 
15, Teenustasu alates 23,20 �/ kuus*
*Hinnas sisaldub raadiosaatja.

Tehnilise valve kombineeritud teenus - 
sobib hinnatundlikule, kuid nõudlikule kliendile, kes soovib omada 
täit ülevaadet objektil toimuvast ning samal ajal omada võimalust 
patrullekipaa!i kaasamiseks mõistlike kulutustega. Valvatavatesse 
ruumidesse paigaldatud valveseadmed ühendatakse telefoni ja/
või raadioside teel Securitase juhtimiskeskusesse. Häiresignaali 
saabudes võetakse kliendi poolt määratud kontaktisiku(te)ga 
ühendust, kes otsustab, kas soovib patrullekipaa!i valveobjektile 
saata või mitte. Juhul, kui klient soovib, et Securitas Eesti AS pat-
rullekipaa! sõidaks häiret ka reaalselt kontrollima, reageerib sellele 
viivitamatult lähim ekipaa!. Kohapeal vaadatakse objekt üle ja 
antakse olukorrast teada kliendi kontaktisikule, vajadusel politsei-
le, päästeteenistusele või mõlemale. Kui häireinfo saabudes kliendi 
kontaktisikutega telefoni vahendusel ühendust ei saada, saade-
takse samuti sündmuskohale Securitase patrullekipaa!. Kliendi 
eksimuse korral saab häiresignaali salasõnaga tühistada. Igakuine 
teenustasu on väiksem kui täisteenuse korral ning klient tasub iga 
patrullekipaa!i väljasõidu eest eraldi.

Hinnad: 
Liitumistasu 0, Väljasõidutasu 15, Teenustasu alates 14,20 �/ kuus*, 
*Hinnas sisaldub raadiosaatja

Selline ilmastikukindel malelaud võib vallaelanike ja 
turvafirma tõhusa ühistöö tulemusena rõõmustada juba 
järgmisel suvel kohalikke mõttemängude huvilisi kultuurikes-
kuse pargis



Alliku küla kohalikul ettevõt-
jal Raivo Kokseril, kellel heina 
kasvavamas ligi 80 hektaril, on 

ööuni sel suvel alailma häiritud. „See 
on kõige nutusem suvi minu 19 aastase 
tegevuse jooksul,“ tõdeb Kokser. Et hei-
na teha on tema sõnul tarvis vähemalt 
kolme kuiva järjestikust päeva, aga seda 
tänavune suvi naljalt pakkunud ei ole. 
Heina kvaliteedi määrab suuremas osas 
just selle kuivus – niiskuse sisaldus ei tohi 
olla üle 12%, muidu läheb kokku kogu-
tud hein hallitama, aga näiteks hobuste 
(Kokser varustab suksusöödaga paljusid 
Eestimaa talle) seedimisele on kuiv ja 
kvaliteetne hein ülioluline. 

Ja teha ei ole midagi. Kõikvõimalikud 
ilmaennustusportaalid on põllumehe pa-
rimad sõbrad, aga needki panevad tema 
hinnangul kõvasti mööda. „Elu käib 
tõesti selles rütmis, et carpe diem – püüa 
päeva. Iga hommik võib tuua uue stse-
naariumi,“ kirjeldab Kokser. Kohalikud 
tallid ootavad toodangut, samuti Soome 
partnerid.  „Eesti  Energia ilmselt rõõ-
mustab. Järgmise elektriarve pean vist 
igaks juhuks istudes avama,“ viskab Kok-
ser tõsise olukorras juures väikest nalja. 
Nimelt huugavad heina järelkuivatuses 

puhurid pea 24/7. „Nii hullu aastat pole 
tõesti olnud, aga eks lootus sureb viima-
sena,“ hoiab mees siiski optimistlikku 
joont.

„Euroopa ägab põua käes, meil siin-
pool on jälle jama niiskusega. Ka naab-
ritel Soomes olla hektarite kaupa põllud 
vee all. Viljakasvatajatel võib olla siiski 
hea aasta, kui nüüd korjamise ajal kuiva 
peab. Aga maailma olukorda arvestades 
ilmselt vilja hind tõuseb, siis liha jne. Toi-
duainete hinnatõus paistab olevat välti-
matu,“ ennustab Kokser.

Köögiviljakasvatuseski tagasilöögid
„Eks need neli aastaaega on põllumehe 
põlised vaenlased olnud kogu aeg,“ vas-
tab ASi Sagro tootmisjuht Madis Kahu 
küsimusele, et kas vihm on kurja teinud 
ka selle kohaliku köögiviljahiiu impee-
riumis. Sagrol on ligi 150 hektaril ava-
maal maha pandud kartulit, punapeeti ja 
kapsast, lisaks veel katmikaladel kurgid-
tomatid. Kuigi Kahu sõnul oli sel aastal 
tõsiselt õnne põldude valikul – need on 
kõrgematel kohtadel ja mitte väga savi-
sed, siis liigniiskuse tõttu olukord keeru-
line ka Sagro põldudel.

„Kõik tööd nihkuvad, kogu aeg tu-
leb ümber planeerida. Ei saanud õigel 
ajal teha vaheltharimist, hilinevad taime-
kaitse tööd. Päris hukka pole poole põllu 
kaupa siiski saaki läinud, aga näiteks pee-
ti tuli oluliselt vähem üles, kuna  vihm 

tampis maa kõvasti kinni. „Näed siinsa-
maski on ühel põlluserval täiesti korralik 
tugev kartulitaim ja teises otsas, kus on 
madalam ja savisem, pole praktiliselt mi-
dagi tulnud. Kui nädal aega on vesi peal 
ja ära ei lähe, on mugul tuksis,“ selgitab 
Kahu. Kui maapind on vesine ja pehme, 
ei saa ka traktor peale minna, vajub liht-
salt sisse. „Vaja oli masinaga lehemädani-
ku tõrjet teha, aga näed ei saanud õigel 
ajal. Ja selline ilm, et on niiske ja päeval 
on korralik päike, see on igat sorti mä-
danikele kõige parem keskkond,“ teab 
tootmisjuht.

Lisaks liigniiskusele pani Sagro toot-
misjuhi kannatuse proovile ka külm su-
vealgus. Suvi algas tema jaoks alles 12. 
juulil, kui öine temperatuur ei langenud 
enam alla 10 kraadi. „Kui ööd on kül-
mad, hoiavad taimed kasvult tagasi, saak 
jääb hiljemaks. Aga see ei ole vee surma-
mats. On sorte, mis ei kannata lihtsalt nii 
madalat temperatuuri. Meil on katmik-
aladel, kus on tundlikumad kultuurid 
nagu tomat ja kurk, sel aastal rekord küt-
tekulu. Tavaliselt lõpetame kütmise juuni 
keskel, tänavu kuu aega hiljem. Samas on 
gaasi hind tõusnud 38% ja elektrienergia 
20%,“ kirjeldab Kahu tagasilööke.

„Põllumehed omakeskis ikka rää-
givad, et aktsiabörsidel kauplemine on 
lapsemäng võrreldes põllupidamisega,“ 
iseloomustab Kahu põllumajanduse et-
tearvamatuid mängureegleid.
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Vihmarohke suvi teeb 
põllumehe meeleolu 
üsna nukraks

PÕLLUMAJANDUS

Pidevalt allasadav taevamärg ja külmavõitu suvealgus 
ohustavad nii köögivilja- kui heinasaaki ja panevad põllumehe 
kannatuse tõsiselt proovile.

Hoolimata vihma rohkusest tingitud tagasilöökidest, on Sagro tootmisjuhi Madis Kahu sõnul enamus põldudel suudetud kartulitaim 
siiski ilusa ja tugevana hoida.

KRISTA MERILO
Natuke mõtlemisainet! Saue vald on väga 
tublisti ette võtnud pinkide paigaldamise 
kergliiklustee äärde. Loodetavasti need pin-

gid ei kujune selliseks seltsielukohaks, nagu praegusel 
hetkel on alevis jõe ääres asuv istumiskoht. Liigun iga 
päev sealt erinevatel kellaaegadel mööda. Ja väga har-
va õnnestub näha pinki nii, et selle juures ei istuks mõni 
pundunud näoga tegelane, õlletoop kõval. Teine selt-
sielu koht on Comarketi taga. 
Palun leidke keegi, kes neid inimesi natuke ohjeldaks! 
Esiteks ei tohiks ju alkoholi tarbimine avalikus kohas 
sellisel kujul lubatud olla. Teiseks - väga halb tunne on 
neist mööda kõndida, kuulda joobnud inimeste arusaa-
matut podisemist ning tunda seda hirmsat haisu.

Annika Vilu Täiesti nõus. Lisaks sorteerivad 
need kodanikud Comarketi taga olevaid prü-
gikaste ja prügikastide kõrvale jäetud hun-
nikuid. Külma ilmaga kogunevad nad taara 

vastuvõtupunkti, nii et tavainimesel sinna oma pudelitega 
enam asja pole.
 

Andres Laisk Valla eestvõttel eemaldati va-
nast bussijaamast (pirukaputka) istekoht, see 
oli kõige kriitilisem. Oleme seda teemat aruta-
nud ka konstaabliga, kelle töömaale see jääb. 

Väidetavalt on ka trahve tehtud (mille järel avalik alkoho-
li tarbimine oluliselt vähenenud) ning ta monitoorib silla 
juures olevat kohta eriti tähelepanelikult ja regulaarselt. 
Istumist ei saa, ega peagi keelama, aga alkoholi tarbimine 
ja muu avaliku korra rikkumine leiab konstaabli poolt mär-
kamisel igal juhul reageerimist. Alati muidugi ei jõua kohe 
jaole, teisi tegemisi on ilmselt ka. Aga kui on teada, et seal 
jälgitakse, eks see ka mõjub. Ega me enamat suurt teha 
saa. Pinke ja teisi tarvilisi keskkonnaelemente me selle pä-
rast panemata ei jäta. Kindlasti ei pea kartma, et keskusest 
kaugemal asuvad pingid leiaks hõivamist samade koda-
nike poolt. Kodanikud on üks, küll väga väike osa, meie 
elanikkonnast ja kui nad juba olemas on, on neil õigus ek-
sistentsile. Kujutada ette, et paneme meie tavanormidega 
päriselt mitte ühilduva subkultuuri lihtsalt kuhugi “ära” 
pole ilmselt võimalik, nende ühiskonda täisväärtuslikuks 
assimileerimiseks või veelgi enam - profülaktikaks, tundub 
kahjuks olema juba õige aeg möödas. Olen ka ise seal silla 
otsas korduval käinud ja mis ma oskan kosta - kõigil ei lähe 
elus hästi. Hoiame silma peal ja pöörame ka koristamisele 
viidatud piirkondades rohkem tähelepanu.

Krista Merilo No siis on vähemasti midagi 
ikka tehtud - see on tore. Eks elutempole jalgu 
jäänud inimesed tahavad ka elada, arusaadav. 
Lihtsalt väga kole on lastega lasteaiast tulles 

ALATI tee peal neid kohata.

Sauevallakas 
sotsiaalmeedias

SAUE LINNA SÜNNIPÄEV JA SAVIPÄEV
25. augustil kell 12-23.30 Keskuse pargis, Kaitseliidu Saue kompanii 
kodus, noortekeskuses, raamatukogus, kiriku juures ja jaanituleplatsil

MIS TOIMUB?
Harrastuskeraamikud põletavad keraamikat / Treime savist taldrikut ja silindrit, 
voolime lindude jooginõusid, lindude ja loomade kujusid, teeme vitstest 
punutisi, lööme kaasa sünnipäevatordi valmistamisel / Kauplejad müüvad 
käsitööd ja talukaupa / Kaitseliidu Saue kompanii kutsub linnarahvast endale 
külla, naiskodukaitsjad pakuvad pargis teed ja suppi / Näitus raamatukogus ja 
kontsert kiriku juures / Tants ja tordisöömine jaanituleplatsil.

AJAKAVA
Kell 12 päeva avamine Keskuse pargis, esineb Politsei- ja Piirivalveorkester, 
solist Airi Allvee
Kell 12-15 savipäeva tegevused, Kaitseliidu Saue kompanii on huvilistele avatud 
Kell 13.30 kergliiklustee avamine
Kell 14 Saue Segakoori ja Saue Kägara rahvamuusikaansambli kontsert
Kell 15 linna sünnipäevatordi valmistamine noortekeskuses
Kell 15-18 Saue Kodu-uurimise Seltsingu näitus „Kella viie tee“ raamatukogus, 
Kell 16 teejoomine
Kell 17 kirik kutsub kontserdile
Kell 19.30 sünnipäevatordi söömine ja tantsupidu-disko jaanituleplatsil - 
DJ Heiko Merikan
Päeva juhib Madis Milling. Võimalikud on igasugused üllatused! Jälgi reklaami! 
www.saue.ee 
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Osalejaid oli üle terve Ees-
ti ja külla tuli ka Soome 
velide esindus. Ilm oli, 

nagu sel suvel Eestimaal harjunud 
oleme, ehk siis nii päikest kui vih-
ma, kuid vahvas seltskonnas saab 
ju nautida iga ilma. 

Paari päeva sisse oli korralda-
jaklubi, milleks oli eelmise aasta 
kuberneri Olev Saluveeri Ülenur-
me LC, mahutanud hulga vahvaid 
üritusi. Reede õhtu algas laulu-
konkursiga, kus saatuse tahtel jär-
jekordselt Laagri klubi esimesena 
üles astus. Õhtu päädis meeleolu-
ka videodiskoga. Järgmisel päeval 

toimus hulga sportlikke võistlusi, 
milles Laagri klubi võitis ühe ka-
vas olnud ala – rahvastepalli ja sai 
kena karika omanikuks. Lisaks 
saavutasid nii Laagri leod kui ka 
klubi liikmed ja leedid hulga tub-
lisid auhinnalisi kohti, mida jäävad 
meenutama asjakohased diplomid. 

Üldkokkuvõttes platseerus LC 
Laagri 21 osalenud klubi hulgast 
märkimisväärselt kõrgele 4. ko-
hale. Parimaks osutus järgmise 

aasta uue kuberne-
ri Andres Lukini 
Saku LC. Lisarõõ-
mu meie leeri tõi 
Laagri Leo klubi 
7. koht. Laupäeva 
õhtu lõpetas an-
sambel Justament 
ning peale sedagi 

jätkus klubide telkimiskohtades 
juttu kauemaks. Pühapäeval oli 
aeg asjad pakkida ja jätta hüvasti 
uute ja vanade tuttavatega, et taas-
kohtuda järgmistel üritustel. 

Üks väike mõttetera, mis on 
oluline Lionsitele: Me ei saa ela-
da ainult iseendale. Meie elud on 
ühendatud läbi tuhandete nähta-
matute niitide ja seetõttu põhjus-
tavad meie teod tagajärgi meile 
enestele.

Lõviklubid üle Eesti võtsid perepäevadel 
mõõtu nii laululaval kui palliväljakul
20.-22. juulini toimusid Toosikannul järjekordsed Eesti 
lionsliikumise perepäevad.

LIONS LIIKUMINE

RAIVO 
KOKSER
1. regiooni esimees
LC Laagri

Nõmme linnaosa sõlmis Tallinna 
Lastehaiglaga koostööleppe
Nõmme linnaosa vanem Erki Korp ja SA Tallinna Lastehaigla juhatuse 
esimees Mall-Anne Riikjärv allkirjastasid koostööleppe, mille kohaselt on 
võimalik kõigil 2012. aastal sündinud lastel, kelle elukoht asub rahvasti-
kuregistri andmetel Nõmme linnaosas, pääseda tasuta füsioterapeudi 
konsultatsioonile. Nõmme linnaosa vanema Erki Korpi sõnul on konsultat-
sioon mõeldud lastele alates 5. elukuust ning selle eest tasub linnaosava-
litsus. „Teenust hakatakse pakkuma alates septembrist. Konsultatsiooni 
käigus annab spetsialist hinnangu lapse füüsilise ja motoorse arengu koh-
ta. Vajadusel saab lapsevanem kaasa soovitused ja nõuanded edasisteks 
tegelusteks,” lisas linnaosavanem. Doktor Mall-Anne Riikjärve kinnitusel 
on see lastehaiglal esimene koostöökogemus ühe omavalitsusüksusega. 

Nõmme Sõnumid 21. juuni 2012 

Saue linna koolihoone saab juurdeehituse
Aastatel 2006–2011 on Sauel sündinud 90–105 last aastas. See tähendab, 
et juba sellel sügisel alustab Sauel  kooliteed viis esimest klassi ja kooli-
maja on jäänud kitsaks. Pikalt on olnud plaanis ehitada Sauele algklasside 
maja, et lahendada Saue Muusikakooli ja Saue Huvikeskuse ruumiprob-
leemid. Nüüd, mil on selge Saue linna eelarve tegelik seis, on reaalsus, et 
linn ei ole suuteline rahastama algkoolimaja ehitamist, sest selle maksu-
mus võib olla kuni 4 miljonit eurot. Saue linna võimekus investeerida kooli 
ehitusse 2012. ja 2013. aastal on oluliselt väiksem. Samas, lapsed tulevad 
kooli ja lisaklasside ehitamine on hädavajalik, tuleb leida teisi, madala-
ma hinnaga lahendusi. Tänaseks on koalitsioon heaks kiitnud koolihoone 
juurdeehituse lahenduse, kus esmajärjekorras laiendatakse sööklat nii, 
et õpilasi mahuks kaks korda rohkem sööma ehk 312 last korraga. Koo-
li läänetiiva juurdeehitus (soklikorrus + 4 korrust) lahendab gümnaasiumi 
ruumivajadused 2013.–2014. õppeaastaks ning Saue Huvikeskuse ja Saue 
Muusikakooli osalise ruumivajaduse. Garderoobi pealeehitus annab güm-
naasiumile juurde kuus klassi ja õpetajate toa. Sellega lahendatakse güm-
naasiumi ruumivajadus. Juhul, kui ehitushankel selgub, et kõike ei suuda 
2013. aastal ehitada, lükkub garderoobi pealisehitus 2014. aastasse, aga 
kooli ruumivajadus saab lahendatud.

Saue Sõnumid 29. juuni 2012

Noppeid naabritelt

Transpordikulude kompenseerimine 
Saue valla õpilastele

Saue valla õpilastel, kelle kooliteed tasuta koolibuss ei kata ja kellel vä-
hemalt ühe vanema elukohaks on Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue 
vald, on tasuta sõidu õigus kooli ning koolist koju bussiliinidel, elektri-
raudteel või õpilasveoliinidel. Soodustus kehtib lastele, kes õpivad üld-
hariduskooli päevases õppevormis või omandavad põhihariduse baasil 
kutsekeskharidust. Nii Harju maakonnaliinide busside kui rongi sõidu-
kaartide taotlemiseks tuleb lapsevanemal esitada avaldus, mille alusel 
sotsiaalosakond esitab tellimuse Harjumaa Ühistranspordikeskusele või 
Elektriraudteele. Sõidukaardi taotlemiseks tuleb esitada lapsevanemal 
avaldus 1. septembriks ja 1. jaanuariks. Avaldusele tuleb lisada ka lapse 
õpilaspilet või koolitõend. Kui ülalmainitud transpordiliigid ei sobi, siis 
on võimalik taotleda sõidupiletite kompenseerimist teiste Saue valda lä-
bivate bussiliinide osas, välja arvatud Tallinna Ühistranspordi bussiliinid. 
Maaliinide sõidukulude kompenseerimiseks esitab lapsevanem avaldu-
se, lapse õpilaspileti või koolitõendi ja kuludokumendid iga kvartali vii-
maseks päevaks.

NÕUDED BUSSIPILETITE ESITAMISELE:
1. mitte rohkem kui kaks piletit päeva kohta (üks kooli ja teine koju);
2. pileti peal peab olema loetav kuupäev, marsruut, summa;
3. kompenseerimisele kuuluvad ainult tööpäevade kuupäevadega sõidu-
piletid (koolivaheajale langevaid ei kompenseerita);
4. esitamisel peavad piletid olema kinnitatud paberilehele õiges järjestu-
ses vastavalt kuupäevadele.

SÕIDUKOMPENSATSIOON PUUETEGA LASTELE - Sügava ja raske 
puudega õpilaste vanematele kompenseeritakse lapse kooli ja koolist 
koju sõitmise kulud kuni 64 eurot kuus. Eelduseks on asjaolu, et puue ei 
võimalda kasutada ühistranspordiliine. Avaldus koos õpilaspileti või koo-
litõendiga tuleb esitada 1. septembriks ja 1. jaanuariks.
SOODUSTUS PALJULAPSELISTELE PEREDELE - Eraldi tasub välja tuua 
paljulapselistele peredele suunatud soodustused. Kolme- ja enamalap-
selisse peresse kuuluvale Saue valla õpilasele, kes õpib Tallinna linnas 
koolis, kompenseeritakse Tallinna linna transpordi kasutamine kooli ja 
koolist koju sõiduks summas 64 eurot aastas. Kompensatsioon makstak-
se välja kaks korda aastas kahes võrdses osas (oktoobris ja veebruaris) 
lapsevanema avalduse alusel. Avaldus tuleb esitada 1. oktoobriks ja 1. 
veebruariks, lisades lapse õpilaspileti koopia või koolitõendi. 
Avalduste blanketid on kättesaadavad nii valla kodulehel: www.saue-
vald.ee, kui sotsiaalosakonnas kohapeal. Tekkivate küsimustega palume 
pöörduda Saue valla sotsiaalosakonda telefonil 654 1144 või sirli.sostar@
sauevald.ee

Pilet eelmüügist 8€ / 10€. 

Samal päeval pilet kallim! Algus 21.00 

www.meiemees.ee  www.piletilevi.ee 
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Karjalas, täpsemalt Liperi vallas, 
käidi õppereisil ammutamas ja 
vahetamas kogemusi ning häid 

toimivaid praktikaid. Täpsemalt oli 
eesmärgiks jagada kogemusi külaasjade 
edendamisel ning uurida, kuidas koos-
töös kohalike aktiivsetega arendatakse 
kohalikku elu ning kuidas toimib Soo-
mes koostöö kohaliku omavalitsusega. 
Nelja valla esindajad andsid ülevaate 
enda kogemustest kolmandal päeval 
toimunud seminaril, kus tehti ülevaade 
Nelja Valla Leader - piirkonna toime-
tamistest, projektidest ning koostööst 
kohaliku omavalitsusega. 

Tegemist oli projektiga „Külade õp-
pereis sõprusomavalitsusse“. Suurema 
osa seltskonnast (24) moodustasid Saku 
valla külade esindajad, ülejäänud 15 ko-
gunesid teistest valdadest. Õppereis väl-
tas neli päeva, mille käigus sai nähtud 
ka Karjala kaunist loodust, sinetavaid 
järvi ning kogetud Karjala heasoovlik-
ku vastuvõttu. Sõideti ringi Liperi vallas 
külades ja tutvuti mittetulundusühin-
gutega. Liperi seltsi esindajad tutvusta-
sid oma 50-aastast kogemust kohaliku 
ajaloo säilitamisel  - läbi muuseumite 
arendamise, raamatute ja DVD-de kir-
jastamise, näituste ja koolituste korral-
damise. 

Liperi keskasula elanikke koondava 
Pro Liperi tegevus (luhapark ponidega, 
linnutorn, väike matkarada) andis mõt-
teainet, kas meie kogukonnad võiksid ka 
oma kodukoha keskustes hakkama saa-
da analoogsete arendustega. Pro Liperi 
eestvedaja Jutta Kurki, kohaliku lehe 
ajakirjanik ja Liperi külade esinduskogu 
kokkukutsuja, oli meile giidiks ja vastas 
kõikidele küsimustele pikalt ja põhjali-
kult. Meile tuli tervitussõnu ütlema ka 
Liperi vallavanem Hannele Mikkanen: 

„Just sellised kohtumised ja külaskäi-
gud ongi sõprusvaldade idee kandjad. 
Isiklikud kontaktid ja uued tutvused 
vallaelanike vahel on need, mida ei saa 
luua ametnike visiitide kaudu.“ 

Liperi külakeskusest liiguti edasi 
Mattisenlahti külamajja, mis oli kodune 
ja õdus ning lahke pererahvas pakkus 
meie seltskonnale imemaitsvad Karjala 
pirukaid. Samal ajal räägiti külamaja 
arendusega seotud rõõmudest ja ras-
kustest, milles oli ära võimalik tunda 
sarnaseid rõõmu ja murekohti. Imes-
tamist jätkus kõrval olevas miniteha-
ses - Kupilka toodang läheb ekspordiks 
20 maailma riiki, töötajaid on peale 
omaniku vaid 1! Leppänlahti külal oli 
pakkuda tore esitlus renoveeritavast kü-
lamajast, kõrval paiknevast jahimajast 
ja kohalikku elu edendavast soomesak-
sa segaperest, kes arendab maaturismi, 
meetootmist ja muuseumitööd, seda 
kõike ühte Leader - projekti mahutades. 

Toimus ka seminar, kus oma ette-
kanded tegid nii Soome kui Eesti pool. 
Võõrustajad andsid põhjaliku ülevaate 
piirkondliku elu arendustest ja koos-
töövormidest. Soome poolsed part-
nerid rääkisid oma külade koostööst, 
suhtetest vallavõimuga, suurematest 

sündmustest ja olulisematest projekti-
dest nt väikelaevade sadama arendus, 
Saimaa hülgekaitseprojekt, külamajade 
ehitamine või turismi arendamine. 

Eesti poole teemadeks olid kultuu-
riküla rajamine, külakeskuste arenda-
mine, suursündmuste organiseerimi-
ne jakülade koostöö käivitamine. Nii 
Liperi kui meie valdade poolt osalesid 
ka volikogude liikmed, kes ütlesid sõna 
sekka valla kui terviku arendamise osas. 
„Kui külaselts ka iga asja eest konk-
reetseid eurosid oma kontole ei saa, on 
suur osa eelarvest siiski suunatud nii, et 
kõigil oleks vallas hea elada,“ selgitasid 
vallajuhid. Saue valda esindas volikogu 
esimees Rein Riga. Hea tunde tekitas 
Liperi valla suhtumine oma kogukonna 
liikmetesse ja jätkusuutlikkusse. Liperi 
vald on nimelt võtnud eesmärgiks, et 
külade elujõud säiliks,  võimaldada uute 
inimeste elama asumist just nimelt ha-
jaasustuspiirkondadesse, tagades sealse 
taristu omavalitsuse poolt. 

Õppimine on jätkuv eluprotsess ja 
teinekord on vaja selliseid õppereise, kus 
saad jagada enda kogemusi ja veenduda, 
et Eestis on külaaktiivid esinduslikud ja 
heal tasemel, keda võetakse võrdväärse 
partnerina ka välismaal.
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Päris suvekuude alguses, 3. juu-
nil, toimus Pirita Spordikeskuses 
juba 14. Tallinna Võimlemispi-
du, mida korraldatakse rahvus-
vahelise lastekaitsepäeva auks. 
Sel korral kandis pidu pealkir-
ja „Igavene Ring“. Peol osales 
kokku üle 1500 suure ja väikese 
võimleja, nende seas ka Veski-
tammi Lasteaia 38 tubli esinda-
jat.
Peo pealavastaja Piret Torm-Kriis seletas „Igavest Rin-
gi“ nii: igavene ring sümboliseerib võimlemise kui har-
rastus- ja tervisespordi kestmajäämist. Võimlemine on 
spordiala, mis sobib igas eas ja soost inimesele. Peo 
„Igavene Ring“ eesmärgiks oli tuua võimlemise juurde 
kogu pere -  poisid ja tüdrukud, isad ja emad, vanaisad 
ja vanaemad – igavese eluringi kõik osalejad.  

Veskitammi Lasteaiast olid väljas 8 last Mudilaste 
kepp-hobuste kavas, mida juhendas Helle Suitslepp, 
11 last koos 11 isaga Maimikute ja isade kavas, mida ju-
hendas Vello Vaher ning 8 naist Prouade kavas, kus kava 
juhendaja oli Mare Paist. Kõiki suuri ja väikeseid Veski-
tammi võimlejaid aitas peoks ette valmistada meie liiku-
misõpetaja Marju Niinepuu. Veskitammi Lasteaia lapsed 
osalesid võimlemispeol juba 5. korda. Õpetajad olid  
väljas teist aastat ning isad esmakordselt.

Võimlemispidu on alati üks tore ja emotsioone tekitav 
üritus nii lastele kui ka täiskasvanutele. Kuigi proovidega 
koos kestis pidu sel aastal lausa 3 päeva (1.-3. juuni) ning 
ilm oli heitlik, andes meile nii päikest, tuult kui ka natuke 
vihma, siis tuju oli ikka kõigil hea ja südamed  rõkkasid 
rõõmust. Polnud kuulda küll ühtegi nurinat, ei vihma ega 
tuule ega millegi muu üle – oodati vaid õhinaga enda 
esinemist ning elati soojalt kaasa kõigile teistele. Tore 
oli seegi, et „Igavene Ring“ moodustus võimlejatest ka 
velotrekile – kõik väiksed ja suured said osa kogu eten-
dusest.

Aitäh kõigile, kes meiega selles ringis koos olid! Suu-
red-suured tänud õpetaja Marjule, et ta ikka ja jälle on 
jaksanud meie lasteaeda (nii väikeseid kui suuri) selle-
le peole kutsuda ning ka kavad selgeks õpetada. Tänu 
sellele üritusele oleme me veelgi rohkem „üks“ ja soov 
ühiselt taas võimlemispeol osaleda muudkui kasvab. 
Kindlamast kindlam on see, et järgmisel aastal, kui toi-
mub 15. Tallinna võimlemispidu, on Veskitammi Laste-
aed taas esinemas.

Evelin Koor 
Veskitammi Lasteaia õpetaja

Veskitammi 
Lasteaia 
seltskond nautis 
võimlemispidu 

SPORT

Eesti külaaktiive võetakse 
võrdväärse partnerina ka välismaal

KOOSTÖÖ

28. juunist 1. juulini toimus Leader-piirkonna Nelja Valla Kogu 
õppereis Saku sõprusvalda Liperisse, kuhu oli kaasatud ka Saue 
valla esindajad. 

ENA 
SOODLA
kultuurinõunik

Ääsmäelt oli võistlustules 4 last: 
Dan-Markkus Pajula, Karl 
Joann Jürimaa, Rauno Miller ja 

Paul Theodor Oja. Võisteldi Kergejõus-
tikuklubi TIPP all. Isiklikke rekordeid 
või poodiumikohti saavutasid kõik mai-
nitud. 

Pajula saavutas parima koha 400 meetri 
jooksus, kui oli kuues ajaga 59,97s. Ka 

100 meetri jooksus tuli rekordiparan-
dus (12,56s), kuulitõuge ebaõnnestus. 
Miller saavutas kuulitõukes isikliku 
rekordiga 10,39m neljanda koha. Jü-
rimaa osales kolmel alal – odaviskes 8. 
koht 37,19m, kõrgushüppes 1,45m ja 
6. koht ning kuulitõukes 3. koht tule-
musega 12,39m. Parima tulemuse tegi 
Oja 1500m jooksus, kui jooksis välja 
aja 5.05,23 ja teenis sellega hõbemeda-
li. Esikolme sekka mahtunutele kingiti 
rukkililled. 

Ääsmäe noored tõid tublid tulemused 
kergejõustikumängudelt

SPORT

11.-12. juulil peeti Tallinnas Kadriorus XXIII Rukkilillemängud 
kergejõustikus. Omavahel võistlesid juunioride, A, B ja C-vanu-
seklassi noored sportlased üle Eesti. 

KRISTJAN KÜTTIS
Ääsmäe Põhikooli 
kehalise kasvatuse 
õpetaja

Paul Theodor Oja ja Karl Joann Jürimaa.
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Võistlejad ujuvad Saku vallas 
Tammemäe karjääris esmalt 
3,8 kilomeetrit. Seejärel istu-

takse ratta selga ja sõidetakse Kanama 
viaduktini. 180 kilomeetri pikkune 
rattasõit kulgebki peamiselt Tallinna-
Pärnu maanteel Kanama viadukti ja 

Ääsmäe vahelisel ringil. Pärast 8 ringi 
läbimist suunduvad triatleedid Keila 
suunas, kus toimub võistluse viimane 
osaala – maratonijooks.

Eesti Täispikk Triatlon on ainus 
ironman-distantsiga triatlonivõistlus 
Eestis. Tegemist on järjest populaarsust 
koguva kestvusala raskeima kohaliku 
jõuprooviga.

Võistluse korraldab 21CC Triatlo-
niklubi. Korraldajad kutsuvad kõiki 
huvilisi kogu perega võistlejatele kaasa 

elama. Võistluskeskused seatakse üles 
stardipaigas Tammemäe karjääris ning 
Keila tervisekeskuse juures. Kellele dis-
tants jõukohane, saavad ennast ka üksi 
või koos võistkonnaga rajal proovile 
panna.

Võistluse ajaks liiklust ei peatata, 
küll aga on teedel reguleerijad ja auto-
juhtidelt palutakse tähelepanu ja liiklus-
reeglite järgimist.

Lisainfo: www.21cc.ee/taispikk

Saue valla teedel kohtab 
peagi triatleete
 19. augustil läbib Saue valda Eesti Täispika Triatloni võistlusra-
da, just siin kulgeb raudmeeste rattasõidu etapp.

SPORT

PRIIT RUM
21CC Triatloniklubi 
esindaja

Et lauljatel oleks järelkasvu, lük-
kame uue projektina sellel sügi-
sel hoogu sisse Vanamõisa laste-

koorile. Alates 18. septembrist (toimub 
ka esimene kooriga tutvumise tund) 
ootame lastekoori 7-10. aastaseid lapsi. 
Kooritunnid hakkavad toimuma teisi-

päeviti kell 18.00-19.15 Vanamõisa selt-
simajas. Kooriga saame alustada, kui on 
koos minimaalselt 10 last. Kooritund 
sisaldab palju laululist tegevust, hääle-
seadet, hingamisharjutusi, aga kindlasti 
ka üldharivat muusikalist tegevust, kus 
on kasutusel erinevaid rütmi- ja me-
loodiapillid. Eriti hea on, kui laps peab 
viisi või on muusikast ja laulmisest huvi-
tatud, sest viisipidamist on võimalik ka 
õppida. Koori kuutasu on 8 eurot.

Esimeseks suurimaks eesmärgiks on 

osa võtta 2013. aastal toimuvast Harju-
maa Laulupeost ning juba paari aasta 
pärast on võimalus ühiselt Laulupeole 
kaare alla laulma minna. Koorilauluga 
ei ole seotud ainult laulupidu – laulda-
esineda saab aasta läbi ja igasugustel 
vahvatel üritustel nii Saue vallas kui ka 
väljaspool valla piire. 

Info koorijuht Sille Ojastu (telefon 
5276967) ja registreerimine info@ko-
dukyla.ee

Populaarsele Wannamoisa 
Segakoorile kasvab sügisest 
kõrvale lastekoor
2010. aasta kevadel alustas Vanamõisas segakoor noore ja ak-
tiivse koorijuhi Sille Ojastu juhtimisel. Täna on koor väga popu-
laarne ja lauljaid koos umbes kolmekümne ringis ning ühiselt 
esinetakse erinevatel sündmustel – alates külapidudest kuni 
etteasteteni vastuvõttudel ja suurüritustel. Huvitav ülesastumine 
saab kooril kindlasti olema 18.08 suvelõpupeol, kus lauldakse 
koos ansambliga Metsatöll. 

UUS ASI

MTÜ VANAMÕISA 
KÜLA.9

KODUVALD

UUS! LASTEKOOR 7-10 a. lapsed teisipäeviti kell 18.00-
19.15. Info koorijht Sille Ojastu (telefon 527 6967) ja regist-
reerimine info@kodukyla.ee. Kuutasu 8 eurot.

VANAMÕISA KÜLATEATER Huvilistel registreerida: 
info@kodukyla.ee või telefonil 514 0761.

PILATESE TREENINGUD  treener Enel Oja. Teisipäeviti 
kell 19.00-20.00. Info ja registreerimine: Enel Oja, telefon 
534 44800.

LASTE LAULUTUNNID õpetaja Sille Ojastu (telefon 527 
6967) ootab laululapsi kolmapäeviti 3-4 a. kell 17.15 ja 5-6 
a. kell 18.00 Kuutasu 10 eurot.  

SEGAKOOR WANNAMOISA kolmapäeviti 19.00-21.00, 
dirigent Sille Ojastu (telefon 5276967). Info: Urmel Reino-
la, urmel.reinola@gmail.com või telefonil 5214092.

SELTSKONNATANTS algajatele ja edasijõudnutele (10 
tundi). Juhendaja Käthe Kobin. Huvi korral võtta ühendust 
õpetajaga: Käthe Kobin telefon 513 3038, või Katheko-
bin887@hotmail.com.  

LASTE FLAMENCO „Chicas Bonitas” esmaspäeviti kell 
18.30-19.15, kuutasu 12.80 eurot. Info Elina 56221022. 

LATIN DANCE Juhendaja Evely Vaigur, neljapäeviti kell 
19.30-20.30 algajatele, kell 20.30-21.30 edasijõudnutele. 
Tunnitasu 5 eurot, kuutasu 17 eurot. Info ja registreerimi-
ne: info@kodukyla.ee või telefonil 514 0761. 

PESAMUNADE LOOVTUND 0-3 a. reedeti kell 10.30-
11.30. Kuutasu 14 eurot, õpetaja Sirje Liiv. Huvilistel re-
gistreerida: info@kodukyla.ee või telefonil 5140761.

KLUBID
EAKATE KLUBI „Memme-Taadi” klubi üle nädala teisi-
päeviti kell 10.00-13.00. Info Aino 53809386. 

LAAGRI LIONS KLUBI iga kuu kolmas kolmapäev 18.45. 
Info Mikk Lõhmus 511 9343.

LAAGRI LEO KLUBI iga kuu teine kolmapäev 19.00. Info: 
Taavi Ilu 555 06754.

NAISTEKLUBI põnevad kohtumised naistele, iga kuu nel-
jas kolmapäev 19.00. Info: Hele Mesila hele@nvp.ee või 
telefonil 512 6263.

Huviringid Vanamõisa 
seltsimajas alates 
17. septembrist

AS Sagro Food Laagris 
Hoiu tn. 16  vajab 

LIINITÖÖLIST 
Tel. 679 6830, 526 5823,

�
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VAID MEILT SAATE SOODSALT KVALITEETSE 

KEKKILÄ AIAMULLA 
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Kurvi tee 11, 76913 Saue vald 
Tel. 6729540   
E-mail: info@soilnet.ee  
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11.-12. augustil toimub  noortele vuti-
huvilistele Laagri staadionil jalgpalli 
linnalaager „Suvekool“.  

Oodatakse osalema lapsi sünniaastaga 2002-2007. Su-
vekooli eesmärkideks on jalgpallihuvi tekitamine ning 
sportlike eluviiside tutvustamine juba varajases nooru-
ses. Jalgpallihuvilised jagatakse vanusegruppidesse, et 
lapsed leiaksid hulgaliselt uusi sõpru ning päevad saak-
sid sisustatud sporditegevuste ning jalgpallimängudega. 
Treeninguid viivad läbi sõbralikud ja professionaalsed 
Harju Jalgpallikooli treenerid. “Suvekool”  toimub Laagri 
kunstmuruväljakul (Veskitammi 22). Üritus toimub juba 3. 
aastat järjest ning igal aastal on pakutud noortele jalgpal-
luritele palju rõõmu ja sportlikke tegevusi! Eelmisel aastal 
osales “Suvekoolis” kokku üle 150 lapse! 

Lisainfo: www.harjujk.ee, tel 56 907 970. 

Harju Jalgpallikool

Jalgpalli suvekool 
Laagri staadionil

HARJUMAA 
EAKATE PÄEV 

Ääsmäe Põhikooli 
väljakul

11. augustil 
kell 12.00
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Aeg Üritus Toimumiskoht Korraldab Kontaktid

11.08. Laagri Taluturg
Saue valla 
Kultuurikeskus 
Kell 10.00-14.00

Saue valla 
Kultuurikeskus

Ingrid Novikova 
Tel 534 65917,
veskitammi@sauevald.ee

12.08. Meie Mees 15 juubelituur Vanamõisa 
Vabaõhukeskus

MTÜ 
Vanamõisa

Urmas Kohver, Tel 5140761, 
info@kodukyla.ee, 
www.vanamoisa.ee

15.-18.08. Pärimus- ja loovuslaager Koppelmaa, Endla Talu

Saue valla 
Kultuuri-
keskus, MTÜ 
Loovus ja 
Pärimus

Ingrid Novikova, 
Tel 53465917, 
veskitammi@sauevald.ee

18.08. Vanamõisa käsitöölaat koos 
suvelõpupeoga

Vanamõisa 
Vabaõhukeskus

MTÜ 
Vanamõisa

www.käsitöölaat.ee, 
www.vanamoisa.ee, 
lilian@kodukyla.ee

28.-30.08. Noortelaager Kõnelevad 
käed

Saue valla 
Kultuurikeskus

Laagri Kristlik 
Kogudus Ülle Kalvik, Tel 56653521

08.09. Hüüru sügislaat Hüüru mõisaplats, Kell 
10.00

Hüüru  
külaselts Arno Pavel, Tel 5040934

SAUE VALLA KULTUURIKALENDER AUGUST  - SEPTEMBER 

Oleme tänu ESFile ja Kiili, Saku, Saue Valla-
valitsustele alates 2011 aasta augustist tasu-
ta koolitanud töötuks jäänud inimesi, lisaks 
pakkunud nõustamist ja aidanud leida ka 
praktika ning töökohti. 
AUGUSTIS 2012 ALUSTAME UUTE KOOLITUSTE SARJADEGA:
Laooperaator-teenindaja kutseõpe sisaldab:
Laooperaatori elukutse on perspektiivikas ning nõudlus kasvava ma-
janduse ning kaubanduse tingimustes üha suurenev. Valdkonna ini-
mese töö on seotud kaupade, informatsiooni ja inimeste liikumisega, 
tihti ka seotud tegevuste planeerimise, läbiviimise ning kontrolliga 
mingi kindla süsteemi piires ning lähtudes määratletud eesmärkidest. 
Lihtsamalt öeldes peab töötaja tagama, et õige asi oleks õigel ajal 
õiges kohas õiges koguses õige hinnaga ning kokkulepitud kvalitee-
diga. Laooperaator tegeleb kaupade vastuvõtmise, väljastamise ja in-
venteerimisega. Ta peab arvestust sissetulnud, väljasaadetud ja laos 
olevate kaupade üle, tunneb laos olevaid kaupu ja tööülesannetega 
seotud dokumentatsiooni ning klientidega sõlmitud lepingute sisu. 
Laopidaja suhtleb klientide, hankijate ning transpordiettevõtete esin-
dajatega. 
Koolituse käigus õpitakse tundma laoprogramme, samuti treenitakse 
väga korralikult teenindus- ja suhtlemisoskust ja õpitakse enesekeh-
testamist, et vältida nii läbipõlemist kui ka valesti mõistmist klienti-
dega suhtlemisel. Algõppe läbinul on võimalus edasi minna õppima 
logistiku erialale. 

Keevitaja-metallitöölise kutsesertifi kaadi omandamise kursus:
keevitusõpet MIG/MAG, TIG, ja MMA keevitusseadmetel,
Keevitustehnika omandamist, 
keevitusvigade vältimise praktilist õpet, 
keevitustehnika väljaõpet,
masinaehitusjooniste lugemise õpet (keevitustähised joonistel) EN 
22553.
Keevisliidete kvaliteedi nõuete õpet, 
keevitusprotseduuride (WPS-id) õpet ja nende atesteerimist. 
Praktiline õpe sisaldab harjutustööd (nurk ja põkkliited keevitusa-
sendites PA, PB, PC, PF, PE, PD keevitatava materjali paksus 3 – 16 
mm). 

Eksamitöö edukal teostamisel omandatakse keevitajasertifi kaat EN 
287-1. 
Koolitused kestavad august - september 2012 ja lisandub praktika 
kodukohas. Kindlasti palume lähimal ajal soovijatel ühendust võtta, 
et gruppi registreeruda - ära lase tasuta õppimise võimalust käest. 
Lisainfo ja registreerumine: projektijuht: Andra Perv, tel: 5101780, 
a.perv@hot.ee. 
Rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi  poolt. Projekt nr:  1.3.0102.10-
0291 „Tegus Kiili – tööturult väljalangenud inimeste aktiviseerimine 
Kiili vallas“. 

Andra Perv
projektijuht

Õpi tasuta laooperaatoriks 
või keevitajaks

Paigaldame Teie kinnistule vee ja 
kanalisatsioonitorustiku vastavalt 

projektile ja ühendame linna 
peatrassiga.

Teeme ka maja siseseid san.teh. 
töid, veeboilerite paigaldus. 

Pakume ka kõiki keevitustöid, 
torukeevitus, 

aia- ja autoväravad, erinevad 
konstruktsioonid, katlad jne.

Kaevetööd, aia- ja kõnniteede 
kivitamine. Kasvuhoonete 

klaasimine, klaasilõikustööd.

 Tel 56 56 76 90
e-mail: worldwidebuilding@gmail.com

. . .

. . .

METALLIETTEVÕTE LAAGRIS PAKUB TÖÖD 
LUKKSEPP-KEEVITAJATELE JA METALLITÖÖLISTELE.

KONTAKT : 53427 163

ELEMENTMAJA EHITAJAID
TOOTMISTÖÖTAJAID
CNC OPERAATORIT
Töökoht asub Saku vallas, Tõdval

   CV palume saata aadressil: angelika@timbeco.ee
Lisainfo telefonil 6737700 või 5031596

Otsime oma 
töökasse kollektiivi

Ostan erinevat 
tehnikat, autoromud, traktorid, 

kombainid,veokid jne paku 
kõike. RAHA KOHE, dok 

vormistamine kohapeal. Samas 
ostan ka vanametalli, ka väiksed 
kogused, paku kõike 56 786 526
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VEO- ja KOLIMISTEENUS

KAARDID 
ENNUSTAVAD
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SAUE LOOMAKLIINIK 

Avatud: E-R 15.00-19.00

Sooja 1, Saue tel. 600 3382

www.sauekliinik.ee

UUS! JOSERA LEMMIKLOOMATOIT 

*Autode remont,
keevitus ja värvimine

*Kliima kontroll ja täitmine
* Õlivahetus

* Tehniline ülevaatus
* Transportteenus,

*Fekaali vedu
* Autoparkla

AS Sagro automajand
Vae 3, Laagri, Harju maakond
Tel. 679 6858, GSM 515 8242

e-post: raul@sagro.ee

Müük,Saetud ja lõhutud küttepuud 30; 40; 
50; 60cm (kuiv, märg). Aastaringne toot-
mine ja lai puu sortiment.Kütteklotsid ja 
30cm kask 40l võrkkottides, saepuru 200l 
kottides,tootmisjäägid.Tasuta transport 
väiksemat mõõtu kalluriga!
Kontakt.Saue Sooja 3a 
Tel:53600375 või Halupuu24@hot.ee

!  TERASKATUSED 
!  VIHMAVEESÜSTEEMID 

!  KANDVAD   PROFIILID
!  LISATARVIKUD  !  TURVATOOTED  

KEVADISELT 
SOODSAD  
HINNAD!

Tel 529 0177, 
myyk@bestroof.ee

www.bestroof.ee TRANSPORT  ÜLE  EESTI  !   JÄRELMAKSU  VÕIMALUS

„SÜSTIME SEINAD 
SOOJAKS“

THERM OÜ, KONTAKT: 
WWW.THERM.EE, 
INFO@THERM.EE,
TEL. 56606010.
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MARKET

Ära löö TÖÖLE käega,
selleks on HAAMER!

Regiooni suurim 
valik kinnitusvahendeid 
ja tööriistu igale 
meistrimehele!
Külasta meie poodi Jälgimäe tehnopargis.
Kõik vajaliku tööriistakraam kodu lähedalt 
ja hea hinnaga! Ülihõivatud meistrimehed 
saavad kõik vajaliku kohale tellida meie 
kodulehelt www.hammerjack.eu

“HJ” Fännklubiga liitujad saavad igalt ostult 5% alla. 
Kui oled meilt ostnud kokku vähemalt 1000! eest, saad 
  soodustust juba 10%. Kui Sinu ostude summa ületab 
   3000!, saad juba nii kaaluka allahindluse, et sellest 
   ei julge avalikult rääkidagi. Täpsem info kodulehel.
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Avatud:
E-R 8:30-17:00
L-P Suletud

Kontakt:
info@hammerjack.ee
Tel:+372 6 729 515

www.hammerjack.eu

Hammerjack
Tänassilma tee 15, 
Tänassilma, Saku vald Hammerjack

Kinnisvara haldus 
ja hooldus

Raamatupidamine

 Haldusteenus 

Sise- ja välikoristus

www.allikuhaldus.eu  
Tel: 5699 9160  

info@allikuhaldus.eu
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Peolt Vallamaja ette Laagri
17.30
23.50
 
Peolt Harku, Kotka, Metsavahi
17.30
23.50
 

Peolt Vatslasse
17.30
23.50
 
Peolt Hüüru Veski juurde
17.30
23.50
 
Peolt Uus - Klaokse
17.30
23.50

Laagrist Vallamaja eest peole
12.20
17.40

Harkust Rolltransi väravast peole 
(Kotka, Metsavahi)
12.25
17.50

Vatslast lauda juurest peole
12.35
18.00

Hüürust Veski juurest peole
12.45
18.10

Uus-Klaoksest peole
12.50
18.15

NB! Peale võetakse ka kõik teeääres hääletajad!

Peolt Maidlasse
16.00
23.00
 
Peolt Ääsmäele
16.00
23.00

Peolt Tuula
16.00
23.00
 
Peolt Jõgisoole
16.00
23.00
 
Peolt Aila
16.00
23.00
 
Peolt Valingule
16.00
23.00

Maidlast (vana kontor eest, kus on infostend) peole
11.20
16.25

Ääsmäelt (koolimaja esine parkla) peole
11.30
16.40

Tuulast (Tuula küla/lauda tee ristis, prügilateeots) peole
11.40
16.50

Jõgisoolt (Lõokese tn. otsast info stendi juurest või enne
Uku bussipeatust sillalt alla pööramise koha juures) peole
11.50
17.00

Ailast (vana koolimaja juurest) peole 
11.55
17.05

Valingult (Ööbiku/Puiestee tn. Ristmik) peole
12.00
17.10

VANAMÕISA VABAÕHUKESKUS, SAUE VALD

18. august 2012 
algusega kell 10.00

 ! KUKERPILLID ! TEELE VIIRA
Mikko ja Mait Maltis ! Mustkunstnik Fred Erik Johanson ! Jazzis Rockis ainult tüdrukud 

Tulegrupp Flameous ! Segakoor Wannamoisa ! Hüpik Händ ! Kuulsuse narrid
Carolina tantsustuudio

Päeva juhib Tarvo Krall

LAADAL MÜÜGIL PARIM  
EESTI TOIT JA KÄSITÖÖ
UUNIKUMIDE NÄITUS
BENJI HÜPE ! LOOMAAED
BATUUDID ! NÄOMAALIJAD
KARUSSEL ! ATV"D ! SKYJUMP
KEHRA NUKUTEATER ! ZIPLINE

PADISE PÄÄSTESELTS JA KEILA KOMANDO 
PÄÄSTE AUTO ! POLITSEI ON ESINDATUD 
PROJEKTIGA “LIIKLUSESSE ALKOHOLITA”  

Päevapilet 3" alates 18.00 7" 
Alla 120 cm pikkustele lastele tasuta 

KUUM TULEVÄRK RUFILT

NELJA VALLA KÜLADE PÄEV
TALENDIKAMA KÜLA VALIMINE

Katsutakse rammu erinevatel võistlusaladel: 
kokkamine; fotojaht; talendi-ja loovusvoor

TELK
TOIDU 
EESTI 

Busside sõiduplaan

WWW.KÄSITÖÖLAAT.EE

Toetajad:

Suursponsorid:

Meediapartnerid:

$&*�/RJLVWLFV�2h�
 

Eesti Toidu Telgi messiala päevajuht on 
Ööbiku Gastronoomiatalu 

tippkokk Ants Uustalu

Korraldaja MTÜ Vanamõisa Küla
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