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Abivallavanem Priidu Kalbre:

Üldine valitsemissektor 9,7% ehk
12,3 mln krooni
Siia kululõikesse kuuluvad vallavolikogu liikmete ja komisjonide liikmete töötasud, vallavalitsuse töötajate
töötasud, Saue valla poolt võetud laenu
teenindamiseks vahendid, erinevate
organisatsioonide liikmemaksud ja
administreerimiskulud ning kohustuslik
reservfond.

Saue valla 2008. aasta
eelarvekuludest moodustavad
ca 58% hariduskulud,
investeeringute ehk uute
objektide ja rajatiste ehituseks
ning rekonstrueerimiseks on
eelarveprojektis ette nähtud
1,6 % ehk 2 mln krooni.

Avalik kord ja julgeolek 0,4 % ehk
0,53 mln krooni
Hõlmab päästeteenuste ja kriiskomisjoniga seonduvaid kulusid, alaealiste
asjade komisjoni tegevusega seotud
väljaminekuid, ülevallalise korravalve
lepingujärgsed tasud turvafirmale AS
G4S.

“Investeeringute osatähtsus
2008. a. eelarves on minimaalne”

Vallavolikogus lugemisel oleva 2008.
aasta eelarve maht kulude poolel on
127,3 mln krooni. Kasvu prognoositakse
võrreldes käesoleva aastaga 25%. Abivallavanem Priidu Kalbre sõnul jäävad kulude proportsioonid peaasjalikult samaks,
kasvutendentsi näitavad vaid hariduskulud, suund kahanemisele on majanduskuludel sh investeeringutel. “Koolide ja
lasteaedade tegevuse finantseerimine on
kohustuslik, mingit kulude kokkuhoidu
selles valdkonnas lihtsalt tulla ei saa,”
kinnitas Kalbre.
Prognoositakse tulumaksu laekumise
kasvu
Vallaeelarve tulubaasi peamiseks allikaks on üksikisiku tulumaks. Aasta
aastalt on see tänu elanikkonna kasvule
ja üldise palgataseme tõusule suurenenud. Kui 2007. aastaks prognoositi 80
mln, siis loodetav laekumine on 88 mln.
Järgmisel aastal planeeritakse eelarvesse
tulumaksu osa 101 mln krooni ulatuses,
mis moodustab 80% kogu eelarvest.
Eelarve tuludesse arvestatakse lisaks
veel maa- ja reklaamimaksu laekumised,
toetused riigilt ja kaupade-teenuste müügist. Kokku on eelarve tulude poole maht
ca 124 mln

Haridus 56,2 % ehk 71,5 mln krooni
Hariduskulude struktuuris moodustub
suurima osa koolide ja lasteaedade rahastamine, teistelt omavalitsustelt kooli- ja
lasteaia teenuse ostmine, koolibussi
käigus hoidmine.
Sotsiaalvaldkond 11,3% ehk 14,4
mln krooni
Sotsiaalse kaitse valdkonnas on 28%
Harku hooldekodu ja Nõlvaku päevakeskuse üleval pidamise kulud, ülejäänud osa kulub erinevate sotsiaaltoetuste
maksmisele.
Majanduskulud 9% ehk 11,4 mln
krooni
Majanduskulud hõlmavad kõike infrastruktuuriga seotut. Ligi pool sellest summast läheb kohalike teede korrashoiule,
(jooksev remont ja hooldus, teeservade
hooldus, tolmutõrje) ja investeeringutest
on lülitatud eelarvesse 4 küla ja Laagri
asula teede rekonstrueerimistööd.
Siia alla kuuluvad ka maa munitsipaliseerimisele tehtavad kulutused.
Liikluskorralduses on kavas paigaldada liiklusmärke ja külasilte. Transpordikorraldus hõlmab Tallinna mõnede
linnaliinide osaline kompenseerimine ja
vallapoolne dotatsioon Vatsla küla teenindaval bussiliinil.
Kultuur ja vaba aeg 9,2 % ehk 11,6
mln krooni
Suurimaiks kuluallikaiks on Laagri
Haridus-ja Spordikeskuse ehk Laagri
kooli juures asuva spordikompleksi doteerimine ja Veskitammi Kultuurikeskuse
rahastamine. Siia alla kuulub ka valla
kolme raamatukogu tegevuse finantseeri

Saue Vallavalitsus andis 13.11.2007
alljärgneva korralduse :
Seoses kõnnitee rajamisega Vanasilla teele muuta Vanasilla tee
liiklemiseks ühesuunaliseks suunaga Pärnu mnt poole,
lõigul Vanasilla tee ja Nõlvaku tn riste kuni Pärnu mnt,
Nõlvaku tn ja Vanasilla tee riste.
Liikluskorraldusmuudatus jõustub alates 1.detsember 2007.a

2008. a investeeringud
Valingu küla teedele 436 000 krooni
sh
Puiestee tänava alguses tolmuvaba kate
ja laiendada teed
Valla osalus kaasfinantseerimisel arendajaga Puiestee tn ülekatte uuendamisel
Tolmuvaba kate Ööbiku tn lõpus kahekordse pindamisega
Ääsmäe asulasse 250 000 krooni sh
Ääsmäe tee nr.7270403 teekatte ehitus
400 m ulatuses
Hüüru küla teedele 100 000 krooni sh
Aiandi tee remont kuni Tamme teeni
Vanamõisa küla teedele 100 000
krooni sh
Rõika tn remont
Laagri asula teedele ja tänavatele
1 100 000 sh
Rahnu tänava pikenduse väljaehitamine
(osalustasu )
Vae tänava ehitamine ja teealuse maa
ostmine
Nõlvaku tänava kergliiklustee.
mine. Lisaks kuulub sellest kuluartiklist
tasumine vallalaste osalemine teiste omavalitsuste huviringides.
Ca 2 mln on eelarve projektis ette nähtud valla mittetulundusühingutele, mis
on mõeldud kohalike ürituste läbiviimise
katteks.

Keskkonnakaitse 1,5 % ehk 1,9 mln
krooni
See valdkond hõlmab jäätmekäitluse ja
heitveekäitlusega seonduvaid kulutusi,
maastikukaitse ja haljastuse heakorrastamise ning mänguväljakute korrastamise
ja rajamisega haaratud kulusid.
Elamu ja kommunaalmajandus
2,6 % ehk 3,36 mln krooni
Hõlmab hulkuvate loomadega seotud
kulusid, sotsiaalkorterite remondi ja
kommunaalkulusid, tänavavalgustuse
elektrikulu ja jooksvat remonti.
2008 aasta kulude ülejääk võrreldes
tuludega kaetakse 2007. aasta planeeritud tulumaksu ülelaekumisest saadavate
vahenditega, mis suunatakse uue aasta
eelarvesse. Priidu Kalbre sõnul leevendab see 2008 aasta eelarve puudujääki,
aga tulevikku vaatavalt on abivallavanem pessimistlikumal arvamusel: “2008.
aastal enam sellist palgakasvu kindlasti
ei tule, seega saab ülejärgmise aasta
eelarve koostamine olema päris huvitav
protsess,” resümeeris Kalbre.
Koduvald
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Numbrid on ümardatud
Eelarveprojekti koos põhjaliku seletuskirjaga leiab www.sauevald.ee

TEATA PRÜGIST
Saue Vallavalitsus kaardistab valla omavolilisi
prügimäegesid ning prahistatud teedeääri.
Palume kõikidel vallaelanikel valla puhtamaks saamisele
kaasa aidata ja teatada oma tähelepanekutest
telefonidel 654 1158, 654 1130
või e-posti aadressil mikk.lohmus@sauevald.ee
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Ametnik annab nõu:
Kontrollige oma isikuandmete
vastavust sotsiaalosakonnas
Et kõik õigustatud isikud
saaksid õigeaegselt ja
probleemideta kätte valla
poolt ette nähtud jõulutoetuse,
soovitab valla poolt
sotsiaalnõunik Mare Jallai üle
kontrollida oma isikuandmete
vastavuse ja olemasolu
sotsiaalosakonnas.

Sotsiaalnõunik peab 200 kroonist
jõulutoetust tähelepanuavalduseks, mis
ei teeni kindlasti materiaalse toimetuleku
parandamise eesmärki, vaid on pühade

puhul väike meelespidamine valla poolt.
Et see väike meelespidamine iga õigustatud isiku pangakontole või koju kätte
jõuaks, soovitab Jallai eriti 2007. aasta
jooksul valda kolinud kodanikel oma
andmete olemasolu kindlasti üle kontrollida. Neil, kes juba varasemast ajast
vallakodanikud ja kes eelmistel aastatel
oma jõulutoetuse kätte saanud, ei ole vaja
muretseda. “Oleme küll aastate jooksul
kogunud kokku korralikku andmebaasi valla eakate ja laste kohta, aga just
viimased muutused ei pruugi meile teada
olla,” selgitas Jallai.
Jallai tõi näite, et ei ole harvad olukor-

Ametnik annab nõu:
Mida peaks vallakodanik
teadma talvisest teehooldusest?
Valla majandus- ja
kommunaalspetsialist Indrek
Brandmeister selgitab
lumetõrjega seonduvaid
probleeme ja vastutuse
jaotumisest erinevatel teedel.
Valla teede hooldusest
Saue Vallavalitsus korraldas sel suvel
talihoolduse riigihanke, mille tulemusel
kuulutati võitjaks ja sõlmiti lumetõrje
leping Kalsep OÜ-ga kogu valla territooriumil talihoolduse teostamiseks
kaheks talveperioodiks. Lepingujärgselt
peab lükkaja tagama valla teedel ja avaliku kasutusega teedel kindla seisunditaseme järgse seisukorra.
Asulavälistel teedel tähendab see
lumetõrjet teedel ja vajadusel ka libedusetõrjet. Laagri aleviku lumetõrje

seisunditase on kõrgem, mis tähendab, et
tänavad peavad olema puhtaks lükatud ja
ristmike vahetus läheduses libedusetõrje
tagatud. Samuti peab olema lumetõrje ja
libedustõrje tagatud Laagri aleviku kõnniteedel.
Probleemid üksikkrundi omanikega
On üldlevinud väär arusaam, et vallapoolne lumetõrjet tegev lepingupartner,
peab lumetõrjet teostama iga maja hooviväravani. Igal hommikul, kui traktor
aia taga ümber keerab, tullakse õue peale
ja käsutatakse töö tegijat puhtaks lükkama ka garaaži- ja trepiesine. Kui rääkida
nendest elamutest, mis on lubatud rajada
üksikelamuna teistest eraldi põldude või
metsa vahele, siis sinna peale lumesaju
lõppu operatiivselt lihtsalt ei jõuta.
Tiheasustusalal peab iga kinnistu
omanik vastavalt Saue vallas korra taga-

rad, kus peres on lapsed erineva nimega
ja nende kokku viimine vanemate nimedega on sotsiaalosakonnale üsna keerukas ülesanne. Oodatakse ka infot võimalike nimemuutuste kohta.
Samuti on osakonnal soov viia jõulutoetuse maksmine maksimaalselt
arvelduste peale, sest kümnete tuhandete
kroonidega käekotis, on sotsiaaltöötajal
üsna ebaturvaline mööda valda ukselt
uksele sõita. Jallai palub inimestel, kellel
õigus saada jõulutoetust, anda teada ka
oma arveldusarve numbrite muutusest
samuti sellest, kui mõnel inimesel, kel
eelmisel aastal veel pangas kontot polnud, aga nüüd juba on.
Infot oodatakse e-postil ene.robam@
sauevald.ee või telefonil 654 11 45
koduvald

mise eeskirja osa 4 punkt 11 lõige 2
järgi teostama lume ja libedustõrjet
kinnistuga külgneval alal. Seega ei tasu
pahandada lükkaja peale, kes lükkab
puhtaks vaid tänava, jättes aiavärava
taha lumevalli, kuna see on otsene kinnistu omaniku kohustus.
Probleemid uusarendustes
Vallavalitsusel on palju probleeme
ka uus elamurajooni arendajatega, kes
enamasti on uute rajatud teede omanikud. Teed on paljudel juhtudel lõpuni
välja ehitamata ja seepärast ei ole vald
neid tänavaid enda omandisse võtnud.
Sellise juhtumi korral lasub arendajal
tee hooldamise kohustus. Teeseaduse
põhiolemus rajaneb otseselt omandisuhtele, kus tee omanik vastutab otseselt ohutu liiklemise ning kõige muu
teel ja teekaitsevööndis toimuva eest.
Niikaua, kuni arendaja ei ole detailplaneeringus ette nähtud infrastruktuure
nõuetekohaselt välja ehitanud, peab ta
suutma tagada oma klientide heaolu
ja seda on ka inimestel õigus nõuda.
Niisiis peaks elanik, kes on asunud
uus-elamurajooni elama, pöörduma

Saue vald maksab 200 kroonilist jõulutoetust järgmistele Saue valla elanike
registrisse kantud inimestele:
· vanaduspensionäridele
· töövõimetuspensionäridele
· lastele kuni 16-aastaseks saamiseni
· orbudele
· Tšernobõli AEJ katastroofi
likvideerijatele
· eestkostelastele
· lastekodulastele

2006. aastal
maksti Saue vallas jõulutoetust
kokku 550 000 krooni
2750 inimesele
neist 48% pensionärid
52% lapsed

teehoolduse sh ka tänavavalgustuse
probleemide korral arendaja poole.
Kokkuvõtvalt, et ei jääks vale muljet,
siis tuleks märkida, et valla eesmärk
ei ole lumetõrje pealt kokku hoida,
vaid pigem tagada kohtades, kus lund
lükatakse, operatiivsus ja kvaliteet.
Lükatakse kõikjalt, kus teadaolevalt
elavad vallakodanikud ja on väljastatud
elamute kasutusload. Suuri probleeme
ei ole eelnevatel aastatel olnud ja ettetulevad puudused lahendatakse töö
käigus.

Lumetõrje eest vastutab
OÜ Kalsep
kontakt Tõnis Saar,
Tel: 53429420
Vallapoolne järelvalve
majandus- ja kommunaalspetsialist
Indrek Brandmeister,
Tel: 53407008

Uued töötajad Saue Vallavalitsuses:
Spetsialist-projektikirjutaja Alar Ojalo		

Abivallavanem-arendusnõunik Mikk Lõhmus

Vabariigi Presidendi Kantselei teenistuses töötas aastatel 2001-2007 humanitaaralade nõunikuna. Teenistus 2007. aastal lühikest aega EV Välisministeeriumis.
Kõrgharidus Ed.Vilde nim.Tallinna
Pedagoogilisest Instituudist 1972 a. laulmise ja muusikaõpetaja erialal.

Tööalane tegevus
J. Kreuksi nim Noorsoo Kultuuripalee
kunstiline juht alates 1973. aastast ning
1982. aastast Rahvakultuuri Arendus- ja
Koolituskeskuse direktori asetäitja, kust
edutati tööle Kultuuriministeeriumisse.
Aastatel 1982-2001 töö Kultuuriministeeriumis nõunikuna, juhtis töögruppi
kus töötati välja rahvakultuurialane
kultuuripoliitika ning juurutas mitmed
tänaseni edukalt eksisteerivad rahvakultuuri riiklikud tugiprogrammid.

Ühiskondlik tegevus
Estonia Seltsi liige, Nõmme Heakorra Seltsi liige, Eesti Folkloori Seltsi
juhatuse liige, Eesti Kooriühingu liige,
Rahvusvahelise Folklooriassotsiatsiooni
”Baltica” juhatuse liige, ülemaailmse
heategevusliku Tallinna Y-Meeste Klubi
president.
Osalenud paljude komisjonide, nõukogude, töögruppide, juhatuste jt. töös
Valdkond Saue vallas
Valla kõigi kultuuriilmingute uuring ja
dokumenteerimine, mis on osa üleriigilisest pikaajalisest rahvakultuuri arhiveerimisest/jäädvustamisest; valla sümboolika
ametliku staatuse kindlustamine.

valitsuste arengukavade väljatöötamisel
ja rakendusuuringute koostamisel.

Alates 29. oktoobrist 2007 Saue valla
abivallavanem-arendusnõunik.
Olen lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli haldusjuhtimise eriala, saanud
samal alal magistrikraadi. Õpingud
Tehnikaülikooli haldusjuhtimise doktoriõppes jätkuvad ka praegu, minu
teadustöö valdkonnaks on kohaliku
omavalitsuse juhtimismudelid. Samuti
olen osalenud erinevate kohalike oma-

Saue vallas hakkan tegelema arengu
planeerimisega ehk arengukavadega ja
projektitaotlustega ning samuti kõigega
mis puudutab heakorda ja keskkonda:
teede- ja tänavatega, jäätmemajandusega,
haljastusega ning infrastruktuuridega.
Praktiline töö kohalikus omavalitsuses ei
ole võõras, sest töötasin kaheksa aastat
peaspetsialistina Saue valla naaberomavalitsuses- Nõmme Linnaosa Valitsuses.
Ka siis olid põhilised tööülesanded seotud heakorra ja haljastusega.
Saue vald on mulle väga huvitavaks
väljakutseks ning soovin rakendada kogu
oma jõu, et Saue muutuks kõige parema
elukeskkonnaga ja hooldatumaks vallaks Tallinna lähiümbruses. Kõik, kes
soovivad sellele kaasa aidata, võivad
oma tähelepanekud ja ettepanekud saata
aadressil mikk.lohmus@sauevald.ee
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Detailplaneeringu
avalik väljapanek
Saue Vallavalitsus teatab, et
14. novembrist kuni 28. novembrini
2007. aastal kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni ja reedeti
kella 14.00-ni) toimub Saue vallamajas, Veskitammi tee 4 Laagri aleviku
Uus-Pilliroo 12 kinnistu (katastritunnus 72701:005:0459) detailplaneeringu avalik väljapanek.
Planeeritud on kaks elamukrunti
1069m² ja 1201m².
Olemasolev elamu lammutatakse ja
kummalegi krundile on ette nähtud
ehitusõiguse seadmine ühekorterilise
väikeelamu ehituseks. Ehitusaluseks
pinnaks 250m² ja kõrguseks 10m,
abihoonel 5m.
Detailplaneeingu koostajaks OÜ
Maaplaneeringud, töö nr 271-07.

Saue valla lisaeelarve läheb kinnitamiseks volikogule
Novembrikuu volikogusse kinnitamisele mineva 2007. aasta II
lisaeelarve maht on 2 068933 krooni.
Saue valla eelarve muudatus on
tingitud täiendavate tulude eelarvesse
lülitamisest ja täiendavate kulude
vajadustest.
Täiendavad tulud:
Haridusministeeriumi eraldised
MTÜ Puuetega Lastekeskus Lootusele, Laagri Kooli õpilaste arvu
suurenemisega seotud eraldised
riigieelarvest, Veskitammi Kultuurikeskuse ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse vahelise lepinguga
seotud rahalised eraldised ja Laagri
Lasteaia poolt kirjutatud projekti
alusel eraldised Maavalitsuselt.
Ettepanekud kulude osas:
Hariduse valdkonnas suurendada
kulusid seoses bensiinihinna tõusuga
õpilasveoliinidele, MTÜ Puuetega
Lastekeskus Lootus maja jooksvale
remondile ja õpilaskodule.
Suurendada Veskitammi Lasteaia
majanduskulusid. Suurendada Laagri
Lasteaia majanduskulusid seoses
projektiga “Terve pealaest jalatallani”.
Vaba-aja ja kultuuri valdkonnas
suurendada Veskitammi Kultuurikeskuse põranda remondikulusid ja vähendada personalikulusid.
Eraldati reservfondist täiendavad
vahendid seoses Hüüru mõisa rekonstrueerimisprojekti kallinemisega.
Suurendada kulutusi MTÜ-le
Vanamõisa küla, milles sisalduvad
seltsimaja juhataja personalikulud,
valla poolt liisitud auto ja laohoone
ostu kulud ning eraldati reservfondist
vahendid kohtukulude ja suvelõpu
peo kulude katteks katteks.
Elamu-ja kommunaalvaldkonnas
Vanasilla tee 45-71 tänavavalgustuse
ehituse kulude katteks.
Majanduse valdkonnas suurendada kinnistute majandamiskulusid.
(Veskitammi 6 olevate ruumide
valvekulud)
Üldised valitsussektori kulutuste
osas suurendada info – ja tehnoloogiakulutusi (vallavalitsuse uue
serveri ost ja uutele töötajatele arvutite ost), kulutusi uue mööbli ostuks
ning vähendada põhivara soetamise
kulusid.
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Tõusis Saue valla maamaksu määr
37,5%-line maamaksu määra tõus on
abivallavanem Priidu
Kalbre sõnul tingitud
sellest, et Saue valla
maamaksu määr, mis
on püsinud 5 aastat
muutumatuna, jäi
kõvasti alla Eesti
keskmisele.
“Kogu vabariigis on keskmiseks
maamaksu määraks
1,4 %. Seega jääb
meie vallas ka peale
maksumäära tõstmist
tase madalamaks, “
selgitas Kalbre.
Põllumajandusmaa
maksumäär jäi endisele 0,5% tasemele.
Maamaksu määruse
muutmisega tõsteti
ka pensionäridele
ja represseeritutele
laienevat maamaksu
soodustust, mis
seniselt 200 kroonilt
tõusis 300 kroonile.

25. oktoobril
vallavolikogus
Toimus arutelu Tallinna ringtee ja
Paldiski mnt trassivaliku üle koos projekteerijate ja Maanteeameti esindajatega.
Algatati Alliku küla Koru 6A detailplaneering.
Algatati Püha küla Tänavaotsa kinnistu detailplaneering
Lõpetati Saue valla 2008. aasta
eel- arve esimene lugemine.Muudeti
Saue Vallavolikogu 10. oktoobri 2005
määrusega nr 008 kinnitatud “Saue
valla arengukava aastani 2015 (2024)”
Muudeti Saue Vallavolikogu 24.
augusti 2006 määruse nr 012 “Lapsehoiutoetuse maksmise kord”.
Muudeti Saue Vallavolikogu 28.
detsembri 2006 määruse nr 019 “Maamaksu määr ja maamaksu vabastuse
andmine Saue vallas”.
Seati isiklik kasutusõigus OÜ Jaotusvõrk kasuks Haraka kinnistule.
Anti seisukoht kinnisasja omandamise taotlusele.
Muudeti Saue Vallavolikogu majanduskomisjoni isikuline koosseis.

Loe detsembrikuu “Koduvallast” pikemat artiklit maamaksuga seonduvatest
küsimustest.

Volikogu kinnitas arengukava muutused
25. oktoobri vallavolikogus
kinnitati Saue valla arengukava
muudatused, millega lisati
komisjonide ettepanekul
dokumenti mitmed uued
objektid ja rajatised.
Abivallavanem Priidu Kalbre sõnul
said uude versiooni kirja kõik volikogu
komisjonide poolt tehtud ettepanekud.
“Kuidas suudetakse kõiki neid rahastama hakata, on omaette teema, aga
soovitud arendusettepanekud on muudatustega arengukavasse lisatud,” ütles
Kalbre
Arengukavasse lisatud objektide
nimistus on peale valla arenduste näiteks
ka riigiteede arendus, mittetulundusühingute poolt arendatavad teenused ja
eraettevõtluse objektid. See ei tähenda,
et kõikide nende finantseerimise peab
vald enda peale võtma. Kalbre tõi
põhjenduseks asjaolu, et erinevatest abifondidest saadava toetuse primaarseks
tingimuseks on objektide ära näitamine
kohaliku omavalitsuse arengukavas.
“Näiteks mänguväljakute ehitamine
ei pea olema seotud ühegi konkreetse
külaga, aga kui arengukavas on see sees,
on ühel hetkel toetust taotlema hakates
võimalik sellele viidata. Kui arengudokumendis seda käsitlust ei ole, ei saa
ka abifinantseerimist juurde küsida,”
selgitas abivallavanem.
Ka ei tähenda arengukavasse lisamine
seda, et investeeringutega kohe algust
tegema hakatakse. Kalbre tõi näite, et
lisatud Jõgisoo lasteaed ei ole tänasel
päeval isegi oluline, sest kriitilist massi
lasteaiaealiseid ses piirkonnas veel ei
ole. Küll aga on planeeringutest ette
näha, et Jõgisoole kavandatakse ehitada
suur hulk korterelamuid, seega võib olla
lasteaed 5 aasta pärast täiesti aktuaalne.
“Arengukava kehtib ju aastani 2024,
seega tuleb dokumenti muudatusi sisse
viies osata vaadata juba nii kaugele
ette,” nentis Kalbre.
Koduvald

Lisandunud objektid
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•
•
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Saue valla ja Saue linna ühinemine
eesmärgiga välja arendada ühine
sotsiaalmajandus, teedevõrk ja
veemajandus.
Rohevõrgustiku võimalikult
maksimaalne säilitamine.
Tiheasustusaladel jõgede äärsete
maade munitsipaalomandisse
saamine ja nende korrasoleku
tagamine.
Vanamõisa küla lasteaed-kooli
ehitus.
Jõgisoo külas lasteaia ehitus.
Lasteaia ehitus Laagri alevikku.
Puuetega inimeste elu- ja
õpikeskuse rajamine Maidla külla.
Puuetega laste kooli ehitus
Ääsmäe külla.
Vabaõhuürituste toimumiskoha
väljaarendamine Vanamõisa külla.
Laste mänguväljaku rajamine
Nõlvaku elamupiirkonda.
Hooldekodu (kodutute varjupaiga)
ehituseks vajaliku maa-ala leidmine ja ehitamine.
Noorte vabaajakeskuse rajamine
Nõlvaku-Tänassilma piirkonda
koostöös Saku vallaga.
Perearstide ruumide laiendamine.
Taastusravi keskuse ruumide
leidmine.
Veskitammi tänava rekonstrueerimine.
Padula ja Urda rongipeatuste projekteerimine ja ehitus.
Laagri aleviku ja selle lähiümbruse teede projekteerimine ja
ehitus.
Saue valla põhiteede ja tänavate
mustkatte alla viimine.
Pärnu mnt ja Jälgimäe tee ristmiku
lahendus koos jalakäijate teega.
Laagri aleviku ja Saue linna vahelise kergliiklustee projekteerimine
ja ehitus.
Lülitada tegevuskavast välja “Jõe
tee ehitus”.

Lapsehoiutoetust saab
taotleda alates lapse
esimesest eluaastast
Vanemahüvitise lõppedes saab lapsevanem taotleda vallalt lapsehoiutoetust.
Seda juhul, kui järeltulija ei ole ühegi
munitsipaal- ega eralasteaia nimekirjas.
Kui senine määrus sätestas toetuse
maksmise alates lapse kolmandast
eluaastast, siis vallavolikogu poolt kinnitatud ja 1. jaanuarist jõustuv määrusemuutus võimaldab saada toetust juba
pärast lapse aastaseks saamist, aga mitte
ajal, mil vanemale makstakse vanemahüvitist.
Valla kultuuri- ja haridusnõuniku Liivi
Prink´i sõnul on 2000 kroonise lapsehoiutoetuse eesmärk leevendada olukorda, kus vallas ei ole piisavalt sõimekohti.
“Omavalitsuse kohus on tagada sõime- ja
lasteaiakohad alates lapse esimeset eluaastast, paraku on meie vallas kokku vaid
14 sõimekohta Ääsmäe lasteaias, sinna
kõik soovijad ei mahu,” selgitas Prink.
Kelle on õigus toetusele?
Õigus taotleda lapsehoiutoetust on
vanematel või eestkostjatel, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht Saue vallas
on olnud vähemalt 6 kuud ja kui ka
laps on rahvastikuregistris kantud Saue
valla elanikuks. Laps ei tohi olla ühegi
munitsipaal- või eralasteaia nimekirjas.
Toetuse saamine ei ole sõltuv palgasissetulekutest. Lapsehoiu toetuse maksmine
lõpetatakse, kui toetuse saaja ja/või laps
registeerivad ennast elama teise omavalitsusüksusesse või hakkab laps käima
koolieelses või üldhariduskoolis.
Kuidas taotleda?
Toetuse saamiseks tuleb esitada
1) kirjalik vormikohane avaldus (saadaval vallavalitsuses ja valla kodulehel
www.sauevald.ee);
2) isikut ning eestkostjaks või hooldajaks olemist tõendav dokument;
3) lapse sünnitunnistus
koduvald
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Palju õnne eakatele

LAAGRI		
Maret Puu		
04.11
Valve Kivi		
24.11
Ilse Tähepõld		
26.11
Vassili Fomtšenkov
27.11
Õie-Irene Meres
09.11
Liide Getreu		
08.11
Aime Kütt		
11.11
Valentina Shergina
01.11
Jekaterina Podozjorova 07.11
Asta Romandi		
16.11
Zinaida Org		
09.11
August Kivilo		
18.11
Ilmar Saia		
13.11
		
VANAMÕISA KÜLA		
Hilda Viht		
21.11
Aino Tamm		
09.11
Voldemar Juhganson 02.11
		
VATSLA KÜLA		
Anna Bukaškina
19.11
JÕGISOO KÜLA		
Alise Migur		
03.11
HÜÜRU KÜLA		
Meida Jamštšinski
03.11
Ferdinand Põdra
28.11
Viivi Nassar		
22.11
		
ÄÄSMÄE KÜLA		
Hilja Villberg		
20.11
Laine Kiilberg		
27.11
Anne Süvalep		
02.11

86
83
83
83
82
81
81
80
80
80
75
75
70
87
75
70
84
83
83
75
70
83
80
70

PÄRINURME KÜLA		
Aino Kivisilla		
20.11

80

KOPPELMAA KÜLA		
Stepan Luga		
27.11
Vaike Lampmann
04.11

80
75

MAIDLA KÜLA		
Helvi Saarepera
23.11

70

ja kõige pisematele
vallakodanikele
ALLIKU KÜLA
Brita Krittel Kruusandi 21.09.2007
Kätriin Emily Luik
02.10.2007
Markus Kaarma
10.10.2007
Epp Helene Hansen
17.10.2007
MAIDLA KÜLA
Reeneriin Hunt

26.09.2007

LAAGRI
Maria Kruglov
Johanna Vassiljev
Martin Alan Rõuk
Kevin-Markus Argus
Gabriel Parker
Rünno Sisas		

28.09.2007
09.10.2007
09.10.2007
10.10.2007
19.10.2007
19.10.2007

PÄLLU KÜLA
Andra Aug		

12.10.2007

ÄÄSMÄE KÜLA
Cristel Tahk		

01.10.2007

Valla kriisikomisjon kohtus Steri esindajatega
Vanamõisa seltsimajas aset
leidnud ühisnõupidamisel
arutas valla kriisikomisjon
koos As-i Steri esindajatega
ja spetsialistidega
Kiirguskeskusest ning
Põhja-Eesti Päästekeskusest
steriliseerimiskeskuse
kiirgusohutuse ja võimaliku
ohukorra puhul käitumise
teemadel.

Kuigi nii valla kui AS-i Steri riskianalüüsid ning viimase keskkonnamõjude hindamine on kinnitanud, et
hädaolukorra tekkimine on ebatõenäoline, oldi nõupidamisel ühte meelt, et
inimeste huvi regulaarse tehase tööd
puudutava info vastu ja mure käitumise
osas hädaolukorra puhul, vajavad kindlasti vastuseid ja selgitustööd.
Punane ja roheline indikaatorlamp
Ralf Klasen Sterist kinnitas, et elanikkonna informeerimiseks on AS-i Steri
poolt paigaldatud tootmishoone välisseinale indikaatorlambid, mis võimaldavad hinnata doosikiiruse taset hoone
ümbruses. “Doosikiiruse looduslikule
foonile vastava (normaalse) taseme korral põleb roheline lamp. Kui doosikiiruse
tase ületab taseme 1,2 μSv/h, süttib aga
punane lamp,” selgitas Klasen. Samas ei
tähenda ka punase lambi süttimine veel
hädaolukorda ega kiirgusohtu elanikele,
süsteem seirab seda, kas püsib looduslik
foon 1,2 μSv/h või on see pisut ületatud.
Võrdluseks doosikiiruse kohta toodi
Klaseni poolt fakt, et näiteks 10 km kõrgusel maapinnast, mis on reisilennukite
tavapärane lendamiskõrgus, on looduslik
kiirgusfoon suurusjärgus 6 μSv/h“.
Kõrgendatud kiirgusfooni seire
Steri on lisaks eraldi üles seadnud

Kriisikomisjoni koosseis
Komisjoni esimees Mati Tartu
(vallavanem);
Komisjoni esimene aseesimees Tiit
Talvi (abivallavanem);
Komisjoni teine aseesimees Eero
Kaljuste (volikogu liige);
Komisjoni sekretär Siret Tammik
(sekretär-asjaajaja)
Teabekorraldaja Priidu Kalbre
(abivallavanem);
Päästetööde toetuse korraldaja Marek
Säde (AS Kovek juhatuse esimees);
Tehnilise toetuse korraldaja Avo Mitt
(volikogu liige);
Tehnilise toetuse korraldaja Rein Riga
(volikogu liige);
Evakuatsioonikorraldaja Mare Jallai
(sotsiaalnõunik);
Transpordikorraldaja Arnold Õispuu
(volikogu liige);
Majutuskorraldaja Tiia Soosalu
(Veskitammi Kultuurikeskuse juhataja);
Varustuskorraldaja Indrek Brandmeister
(majandus- ja kommunaalspetsialist)

ka nn kõrgendatud kiirgusfooni seire.
“Kiirgusfooni 1 mSv/h (1000 korda
suurem kui 1μSv/h) ületamisel lülitub
sisse nii helialarm (üle 100 detsibelli) kui
ka vilkuv valgusalarm,” selgitas Klasen.
Kuigi taolist olukorda reaalselt mitte
kunagi ei teki, saaks tema sõnul alles
siis hakata rääkima hädaolukorrast. Kui
kiirgusfooni tase 1 mSv/h on ületatud,
saadetaks automaatselt sellekohane teade
Saue valla kriisikomisjonile, Päästeametile ning Kiirguskeskusele. Ka lõppeks samaaegselt tootmistegevus.
Kui valgus- ning helialarm hakkavad
tööle, on see Põhja-Eesti Päästekeskuse
spetsialisti Arvo Sireli sõnul signaaliks,
et inimestel tuleks sisse lülitada televiisor või raadio, kuhu päästekeskuse kaudu
operatiivselt inimeste teavitamiseks info
edastatakse. Päästemeeskond jõuab Sireli

kinnitusel kohale vähemalt 20 minutiga
ja nende funktsiooniks on hädaolukorras piirata ala ja tegeleda vajadusel
päästetöödega. Kiirguskeskus teostab
vajalikud mõõdistused ja seejärel saab
tulemuste alusel kavandada edasised
tegevused. “Kui kiirgusfoon on näiteks
1,1 mSv/h, siis reaalne ohutsoon on 30
meetrit kiirgusallikast (st tootmishoonest) ja inimesed kodudest lahkuma ei
peagi,” toob Sirel näite ühest võimalikust
stsenaariumist
Kiirgusfooni seire läbi kodulehe
Võimaldamaks elanikel saada ülevaadet Steri ümbruse kiirgusfoonist reaalajas
on Klaseni sõnul ettevõtte poolt paigaldamisel numbriline seiresüsteem, mille
näitu on võimalik jälgida aadressil www.
steri.ee, valides kasutatavaks keeleks
eesti keele (vasakul ülanurgas ikoon est).
Kõnealune süsteem peab rakenduma
hiljemalt 31. detsembriks 2007. “Sellist
toodet ei ole võimalik poest osta, süsteemi tarkvara arendus võtab veidi aega,”
põhjendas Jaanus Pikani Sterist viitaega.
Et anda inimestele, kellel ühendus internetiga igapäevaselt puudub, võimalus
jälgida nimetatud seiresüsteemi, pakuti
kriisikomisjoni poolt välja mõte paigaldada Vanamõisa seltsimajja ekraaniga
akna poole kuvar. Selle abil on Steri
veebilehe ekraanipilt numbrilise näiduga
igapäevaselt nähtav kõikidele möödujatele. Kuvar paigaldatakse kahe nädala
jooksul peale süsteemi rakendumist Steri
kodulehel
Kriisiolukorras käitumise juhend
Lisaks ülalloetletud abinõudele asub
kriisikomisjon välja töötama ka hädaolukorras käitumise juhendit, mis küll ei
keskendu ainult Sterile, vaid arvestab ka
teiste Saue valla riskianalüüsis nimetatud
võimalike ohuolukordadega. Bukleti
juhendiga saab iga pere omale postkasti.
koduvald

Halloweeni pidu
Ääsmäe noortekeskuses
Sisseelamine halloweenipeole sai alguse juba nädal varem, kui noorte abiga
said kaunistatud noortekeskuse ruumide
seinad temaatiliste piltidega, mustad
kassid, kõrvitsad, luukere, ämblikud,
nahkhiired ning ei puudunud ämblikuvõrgudki. Eks ikka sellepärast nädal
varem, et dekoratsioonide valmistamine
võttis omajagu aega. Eesmärk omaette
oli reklaamida eelseisvat üritust.
Oodatud päeval olid noored varakult
kohal, kes muusikat kuulamas, seltsi
otsimas või lihtsalt ootusärevusest. Oli
ju väljakuulutatud ürituse raames noorematele klubiliikmetele õudustetuba ning
kannatlikke ootajaid õudustoa ukse taga
jätkus. Kui argipäevadel saavad klubis
tulede kustutajad noomida, siis halloweeni õhtul oli pimedus lausa kohustuslik, pääsevad ju õudusjutud pimedas
ruumis paremini mõjule. Tõeliseks

püsivuse prooviks
oli nuputamislaua ääres puust
söögipulkadega
klaaskuulikeste
tõstmine ühest
anumast teise.
Omal kohal olid
võistlusmängud,
nagu aja peale
tualettpaberitega
ühe võistkonnaliikme maskeerimine muumiaks, sõnamõistatused,
õhupallide lõhkipuhumine, disko ja
loomulikult limbo, milleta ei möödu
Ääsmäe noortekeskuses peaaegu ükski
pidu.
Tore oli, et kaasa lõid nii nooremad
kui vanemad klubiliikmed.

Kutse peole!
23. novembril kell 12.00 on kõik valla eakad ja erivajadustega
inimesed oodatud Veskitammi Kultuurikeskusesse

Kavas
Vallajuhtide tervitus, muusikaline meelelahtust Rein Laaneorg´ilt ja
ansamblilt President, käsitöö näitusmüük,
külalised Maalehest koos raamatute ja kalendrite müügiga, kohvilaud
lisainfo telefonil 654 1136

Ääsmäe Noortekeskuse Exit tänab
noori, kes aitasid üritust korraldada:
Kerttu Vetema, Triin Roosimäe, Kersti
Valk, Rauno Varik, Gert Švaiko, Taavi
Reemann, Eliisabeth Sinimeri, Siim Sinimeri, Simone Sui, Helina Neem.
Noora Keskmäe
Buss väljub 23.11 küladest Laagrisse
Maidla seltsimaja juurest
10.00
mõisa juurest
10.05
Ääsmäelt Kasesalu 6
10.20
Uku bussipeatusest Pärnu mnt 10.35
Ailast (vana koolimaja juurest) 10.50
Valingult (mõisa juurest)
11.00
Vanamõisast Rõika tn ots
11.15
Alliku seltsimaja juurest
11.20
Peale võetakse kõik tee ääres hääletajad!
Koju saab samuti bussiga
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Loodi kultuuriselts Teemant

Selts tahab elu vallas rõõmsamaks ja targemaks muuta
21. septembril tähistas Saue
vald riigimees Jaan Teemanti
135. sünniaastapäeva. Selleks
päevaks ilmus ka esimene
süstematiseeritud trükis
endisest riigivanemast,
autoriks kodu-uurija Kaire
Veerand.
Sõjaeelses Eesti Vabariigis, kuni vaikiva ajastuni, juhtisid riigivanematena
oma riiki kümme erinevat meest. Mitmed
neist olid riigivanema rollis mitu korda.
Ometi teab lai avalikkus neist suhteliselt
vähe. Jaan Tõnissoni ja Konstantin Pätsi
kõrval pole paljud kuulnudki, et Eesti
riigijuhi rollis on olnud ka sellised mehed nagu August Rei, Ants Piip, Juhan
Kukk, Friedrich Akel, Jüri Jaakson, Jaan
Teemant, Otto Strandman ning Karl
August Einbund. Üks värvikamatest
persoonidest selles auväärses reas on
juristist riigimees JaanTeemant.
Aastatel 1925-1927 juhtis Teemant
riigivanemana järjestikku kolme valitsust
ning 1932. aastal astus ta viieks kuuks
juba neljandat korda valitsusjuhi rolli.
Peale selle oli ta valitud Asutavasse
Kogusse ning oli Eesti iseseisvumist
ettevalmistanud Maapäeva liige. Alates
Riigikogu II koosseisust kuni vaikiva
ajastuni oli ta kõikide parlamendikoosseisude liige. Lisaks sellele oli Jaan
Teemant Eesti Vabariigi esimene
prokurör, olles tänapäevases mõistes
peaprokuröri rollis. Suuresti tema
ülesehitatud ongi Eesti prokuratuuri ning
advokatuurisüsteem.
Nii, et teeneid Eesti riigi ees on Jaan
Teemantil kuhjaga. Ometi ei teata tema
saavutustest palju. Ka tema kodutanuma
maadel olevast mälestuskivist käivad
nooremad inimesed mööda, küsides: „kes
see mees oli?”
Valla moraalne kohus
Jaan Teemanti poolt 20-ndatel aastatel
Jälgimäe mõisalt ostetud Veskimöldre
talu maad laiusid Laagris. Taluõu asus
praeguse vallamaja läheduses. Ajad on
läinud ja elu teinud muutusi. Omandisuhted on viimase sajandi jooksul
muutunud mitmeid kordi ning täit selgust
on neis raske saavutada. Jaan Teemanti
kunagise talu maad on täna suuresti
avalikus kasutuses, ent tema kunagistel
talumaadel laiuvad ka tänased uusasumid. Sestap arvan, et Saue vallal lasub moraalne kohustus jäädvustada Jaan
Teemanti mälestust ning populariseerida
tema intellektuaalset pärandit.
Eks sellest kohustusest lähtuvalt oligi

Kultuuri ja Haridusselts
Teemant asutajaliikmed on:
(Asutamiskoosolek 17. septembril 2007;
Harju Maakohtu registriosakonnas registreeritud 1. oktoobril 2007, registrikood
80256660)
Hele-Mall Kink - liikumise Kodukant
konsultant, MTÜ Jõgisoo Vaba-ajakeskus
juhatuse liige
Valter Lang - arheoloog, Tartu Ülikooli
professor, TÜ Ajalooteaduskonna dekaan
Ruth Piile - ettevõtja, tõlk, Saue Vallavolikogu liige
Mihkel Rebane - Kiili Gümnaasiumi
direktor, Kiili Vallavolikogu liige
Mati Tartu - Saue vallavanem
Olav Kruus - kommunikatsiooniekspert,
Tallinna Teeninduskooli projektijuht, Saue
Vallavolikogu liige

21. septembri mälestuspäev valla poolt
korraldatud. Hästi tehtud ning kõrvadele,
mis kuulda ja silmadele, mis näha soovisid, oli sest päevast paljugi võtta.
Et aga mälestuspäeva korraldamine ei
jääks ühekordseks ettevõtmiseks ning
selleks, et suure riigimehe pärandit
laiemalt tutvustada asutati septembris
kuue inimese eestvõttel mittetulundusühing nimetusega Kultuuri ja Haridusselts TEEMANT.
Edendada külaliikumist, populariseerida riigimeeste pärandit
Seltsi tegevuse eesmärgiks ei ole
üksnes Jaan Teemanti mälestusega
seonduvate ettevõtmiste korraldamine,
vaid ka laiem kultuuri- ja haridusalane
töö. Ühe tegevusena tahab selts populariseerida Eesti ajalugu, aga toetada ka
riigiõiguslike teemade süvauurimist ning
laiale avalikkusele tutvustamist.
Oleme eesmärgiks seadnud ka Saue
valla ajaloo uurimise ning külaliikumise edendamise, ent samuti Harjumaa
omavalitsustes elavate inimeste üldkultuuriliste teadmiste tõstmise ja vaba aja
sisustamise erinevate kultuuriürituste
korraldamise kaudu. Selts ei taha jääda
ühe küla, isegi mitte vaid vallakeskseks.
Seltsi loojate selge nägemus on, et
ühistöös peitub jõud ning seepärast soovime koostööd teha ka teiste Harjumaa

omavalitsustega, ennekõike meie lähimate naabritega.
Kuigi selts loodi äsja ning esialgu on
tegemisi koordineeritud töö käivitamisega, oleme juba kavandanud ka terve
rea üritusi uueks aastaks. Need võiks
kogu vallarahva kultuurielu mitmekesistada. Ühtaegu tahame anda oma panuse
Eesti Vabariigi 90. aastapäeva vääriliseks
tähistamiseks järgmisel aastal.
Nii on ülevallaliste üritustena kavas
läbi viia joonistusvõistlus lastele ning
kõikidele eagruppidele fotokonkurss.
Eesti riigi algusaastaid tahame meenutada ja tutvustada asjakohaste teemaõhtute
raames, kus olnud agu aitavad silme ette
tuua vanad filmikaadrid ning ajaloolaste,
kodu-uurijate ning eakate inimeste teadmised ja mälestused.
Valla ajalugu kaante vahele
Ka valla ajalugu vajab detailset läbiuurimist ning kokkukirjutamist. Seni
on mõned entusiastid (Liia Kiibus, Eda
Liiväär, Aino Lehtmets, Heino Raieste,
Julius Põldmäe) seda hindamatut tööd
teinud. Ent eesmärgist lähtuvalt on
tulemus olnud kas ühe piirkonna (näiteks Ääsmäe) või ajalooperioodi keskne.
Kogu valda haaravat, süstematiseeritud
ajalugu seni aga pole isegi mitte käsikirjalisena, rääkimata trükitud raamatust.
Ometi võiks selline trükis olemas olla,
kasvõi külalistele kinkimiseks, aga ka
selleks, et valla tähtpäevade määratlemisel ei peaks sõnasõdu pidama, nagu
see seni kohati on olnud.
Muidugi nõuab see kõik ressurssi
– nii suurt inimressurssi, rohkete tööde
tegemiseks, ent ka kõige tavapärasemat
raha. Loodame, et vallarahvas seltsi tegemisi mõistab ning hindab ja vallavalitsus
veidi ka toetab. Tegutseme selle nimel, et
kultuuri- ja seltsielu saaksid rikkamaks,
elu vallas rõõmsamaks!
Kultuuri ja Haridusselts Teemant on
avatud kõigile huvilistele, kes tahavad
ja suudavad eelnimetatud tegevustes
koostööd pakkuda või innustavad meid
heade uute ideedega erinevate kultuuriettevõtmiste korraldamiseks.
Esialgu saab seltsiga ühendust võtta
siinkirjutaja kontaktidel: olav.kruus@
gmail.com; tel: 50 45 178.
Seltsi omad kontaktandmed ja rekvisiidid on vormistamisel.
Olav Kruus
Kultuuri ja Haridusseltsi
Teemant juhatuse liige,
Saue Vallavolikogu liige

Valla märgist –
oma teaduskonverents
Ühe tegevusena tahab Kultuuri ja
Haridusselts Teemant populariseerida
Eesti riigi ajalugu ja toetada ka riigiõiguslike teemade süvauurimist ning
laiale avalikkusele tutvustamist.
Mitmetes uuringutes ning meedias
esitatud arvamustes on tõdetud, et eestimaalaste õigusalased teadmised on
suhteliselt tagasihoidlikud. Teemanti
mälestuspäeva ettevalmistamisel sai
siinkirjutaja Riigiprokuratuuri esindajatelt kuulda, et isegi prokuratuuri
ajalugu on peaaegu uurimata. Ometi
on see ju meie oma riigi sündimise
ja loomise lugu. Seepärast soovibki
Teemanti-selts koostöös ajaloolaste,
õigusloolaste ning üleriigiliste õigusalaste institutsioonidega (prokuratuur, advokatuur, Juristide Liit, justiitsministeerium, TÜ jt) aidata kaasa
Eesti õigusajaloo uurimisele ja populariseerimisele. Selle üheks väljendusvormiks võiks olla Jaan Teemanti
mälestuspäevana korraldatav teaduskonverents, mis võiks kujuneda üheks
valla sümboliks, mille kaudu valda ka
laiemalt tuntakse.
On ju kurblooline tõsiasi, et täna on
selliseks valla tuntusmärgiks kiirguskeskus Steri, mis liiga palju kirgi
kütnud ning paraku vaid negatiivse
sümbolina teadvustub. Kas me siis
soovime, et meie koduvalda tuntakse
mingi kirgi kütva probleemidepuntra
järgi? Võib-olla oleks kaasaegsem ja
innovaatilisem pakkuda vallakodanikele ning muule Eestile positiivsemat
märki – traditsioonide väärtustamisest
ja loovusest. Arvan, et Jaan Teemanti
teaduskonverentsil on kõik eeldused,
et selliseks laialt tuntud ürituseks ning
sümbolmärgiks kujuneda.
Väiksemadki omavalitsused annavad välja oma toetusstipendiume
edukatele üliõpilastele. Miks ei
võiks seda ka Saue vald teha? Näiteks üliõpilase uurimistöö ja tasemel
ettekande ettevalmistamiseks just valla
esindusüritusel, Teemanti konverentsil
esinemiseks.
… ja mine tea – võib-olla esineb
sellel teaduskonverentsil kunagi Saue
vallas elav juuratudeng, kes oma uurimuseks on Teemanti-nimelise toetusstipendiumi saanud oma koduvallalt
– juuratudeng, kellest sirgub Eesti
Vabariigi tulevane justiitsminister.
Mine tea, kõik on me endi teha!

Veskitammi lasteaia õpetajate pidupäev õnnestus tänu koostööle
Reedel, 5. oktoobril tähistasid
Veskitammi Lasteaia
pedagoogid oma ametipäeva.

Hommikupoolikul tulid lasteaiaõpetajatele appi noored „õpetajad”
- Laagri kooli 8-nda klassi õpilased.
Nad said ülevaate lasteaia töödest ja
tegemistest ning abistasid õpetajaid jalutuskäigul ja tegeluste läbiviimisel.
Valla poolt tuli lasteaia töötajaid õnnitlema valla haridus- ja kultuurinõunik
Liivi Prink, kes tähtsustas oma tervituskõnes lastega tehtavat tööd just koolieelses eas.
Peale lõunasööki andsid õpetajad oma
ametiülesanded ja juhtnöörid üle lapse-

vanematele, kes olid lõunauinaku ajaks
laste juurde palutud ja suundusid ise
Laagri Haridus– ja Spordikeskuse basseini- ja saunamõnusid nautima.
On väga kena tõdeda, et kui koostöö
lapsevanematega sujub, laabuvad kõik
olukorrad.
Soovime tänada kõiki lapsevanemaid,
kes lasteaia personalile nii vahva õpetajate päeva võimaldasid.
Tiia Hämarsalu
Juhataja asetäitja õppe- ja
kasvatusalal

Laagri kooli
8 klassi
õpilased
Puhhi
rühma
kunstitegevusi
juhendamas
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Vanamõisa seltsimajas
algas sügishooaeg
väga menukalt
Nimelt lisaks vanade üritustele
ja ringitegevustele on
edukalt käivitunud mitmed
uued projektid, mis on kõik
toonud hulgaliselt rahvast
seltsimajja liikuma. Eesmärgiks
on pakkuda heal tasemel
seltsitegevust kõikidele
eagruppidele – nii lastele,
noortele, täiskasvanutele kui ka
eakatele.
26. oktoobri õhtul kogunes Vanamõisa
seltsimajja natuke alla saja toreda noore,
kes kõik olid tulnud noorteürituste sarja
„Noortekas” avapeole, kus huvitava
workshopi viis läbi MTV Eesti VJ Martin. Väga oskuslikult sai Martin noortega
koheselt kontakti ja möödus mõni minut
kui ligikond sada noort istusid tema
ümber ning kuulasid ja jälgisid hoolega
esitlust kuidas Martinist üldse sai MTV
Eesti VJ ja mida see töö endast täpsemalt kujutab, kuidas eesmärgipärane
käitumine ja enese kokkuvõtmine teatud
situatsioonides võib sulle tulevikus edu
tuua. Muidugi pakkusid noortele erilist
põnevust ja huvi kaadrid sellest, kuidas
teletöö ja kaamerate eest seismine vahel
ka viltu veab st. kui sõnad lähevad suus
sassi, või ununeb ära tekst, mida oli vaja
öelda – need on olukorrad, kust peab
professionaalselt välja tulema. Edasi
jätkus õhtu Martini poolt korraldatud
noortemängude ja diskoga, kus ta ka ise
plaate keerutas. Ei puudunud ka noored,
kellel olid lausa küsimused külalise
jaoks välja mõeldud ja muidugi kõik
fännid said ka kauaoodatud autogrammi.
Järgmine noorteüritus „Noortekas” on
planeeritud juba jaanuari kuusse, ning
külaline siinjuures jääb veel saladuseks
ja üllatuseks.
21. oktoobril tuli Vanamõisa seltsimaja uksest sisse tedretähniliste nägudega, patsidega, lapitud kleidikestega ja
tagurpidi sukkadega Pipisid ja vuntsidega, ühesilmalisi triibuliste pluusidega
mereröövleid vööl mõõk – hetkega oli
maja paksult rahvast täis. Alanud oli
lastehommik kus lapsed olid ennast
kostümeerinud Pipideks ja mereröövliteks ning mõnusa segasumma suvila

Kultuurikeskuse
tegemised
27. oktoobril, algusega kell 12.00
toimus Veskitammi Kultuurikeskuses
info-ja käsitööpäev. Korraldajaks olid
Veskitammi KK ning Kaitseliit. Ürituse eesmärk oli tutvustada kaitseliidu
noorteorganisatsioone (noored kotkad
ja kodutütred). Lapsed arendasid üritusel eelkõige loomingulisi oskusi. Koos
tegime klaasimaali, õmblesime ja kaunistasime jõululinikuid ning tegime kaarte.
28.oktoobril olid kõik lapsed ja Saue
valla pered oodatud kultuurikeskusesse
perehommikule. Pidu algas kell 12.00,
meile oli külla tulnud tuntud lastesõber
Venno Loosaar (Kunstnik TIBU). Lapsed
said koos emade ja isadega osa võtta
erinevatest mängudest ja võistlustest. Ootame lapsi ja peresid järgmisele perehommikule juba uue külalisega.
Jälgige reklaami!

Vanamõisa seltsimajas
novembris ja detsembris
16. november kell 19.00 Vanamõisa
ööklubi „Ladys special” naistele tervitusdrink baarist ja öine üllataja. Plaate
keerutab ja teie meeli ergutab DJ MÄRT
RANNAMÄE. Pilet 150.24. november kell 18.00 KINOÕHTU
- film Klass
25. november kell 12.00 LOTTE
LASTEHOMMIK, toredat hommikupoolikut veab suur lastelemmik Lotte, esinevad
Laine Mägi Tantsukooli lapsed, Perepilet
25.-

Noored „Noorteka” üritusel kuulamas VJ Martini
workshopi

korraldas Pipi koos väänikupillide, lulli
löömise ja muude põnevate mängudega,
kus ka lapsevanemad said kaasa lüüa.
Lustakale olemisele tõi hoogu juurde
Sirje Liivi laululapsed, kes esitasid
toredaid Pipi laule. Lõpuks meisterdas
igaüks ühe vahva spungi, mis kindlasti
ehib nüüd paljude laste koduriiulit. Ning
loosi tahtel võitsid Tallinki poolt välja
pandud auhinnad kahele Stockholmi
Aleksander Ader ja Karolina Lisette
Kaarlõp Vanamõisa külast ning lohutusauhinnad Helsingisse said Ander
Lomp ja Annika Saaring. Järgmisel
lastehommikul 25. november tuleb külla
laste suur sõber Lotte.

19. oktoobril käivitusid filmimasinad
ja kõik huvilised said vaadata „Suurt
Filmi”, enamus vaatajad olid muidugi
noored, kuid asjast olid huvitatud ka
eakad. Oktoobri alguses sai ka peetud
Vanamõisa seltsimaja flamenkotrupi
„Cicas Bonitas” sünnipäevapidu, kellel täitus juba aasta tegutsemisest ning
lisaks täiskasvanutele saavad seltsimajas
seda põnevat tantsustiili õppida nüüd ka
lapsed.
6. oktoobril kogunesid Vanamõisa lõkkeplatsile küla vabatahtlikud, kes soovisid käe mullaseks teha ja istutada puid,
toimusid nimelt puudeistutustalgud,
mida korraldas MTÜ Vanamõisa Küla.
Pärast paaritunnist tööd said talgulised
kehakinnitust ja arutati Vanamõisa ja Alliku külade teede olukorda.
Siinkohal sooviks tänada kõiki talgulisi ja erilist tänu avaldada Eero Kaljustet
läbi kelle initsiatiivile sai kogu üritus
teoks.
5. oktoobril toimus ka hooaja esi-

mene Vanamõisa ööklubi üritus, mis on
mõeldud täiskasvanutele. Rahvas hakkas
vaikselt kogunema kella seitsme paiku
ning kella üheteistkümneks olid juba
kõik planeeritud kaheksakümmend kohta
hõivatud ning veel tulijatele tuli juba
leida lisavõimalusi istumiseks. Seega
maja oli rahvast täis, lauad olid kaetud,
mängis mõnus muusika, mille taktis ka
kõvasti tantsu vihuti, esinesid tantsutüdrukud ning avatud oli baar. Kokkuvõtteks oli üks hea üritus, millega olid kõik
rahul ja viimased pidutsejad lahkusid
varastel hommikutundidel. Järgmisel
ööklubil keerutab plaate DJ Märt Rannamäe, kuid juba tean öelda, kuna üritus
on nii populaarne siis 99% piletitest on
juba ette müüdud.
Eakatel toimus septembris hooaja
avapidu koos Hüüru küla eakatega ning
22. septembril väljasõit Suurele Paunvere Väljanäitusele Jõgeva maakonda.
Paunvere Väljanäitusel said meie küla
memmed-taadid osa suurest laadast,
rohkete kauplejatega, lisaks sai nautida
rahvatantsijate, tuntud lauljate etteasteid
ning mitmeid teatrietendusi.
Lisaks üritustele jätkub ka igapäevane
huviringide tegevus ning alates novembrist lisanduvad seltskonnatantsu kursused ja väikelaevajuhi koolitus. Ning
kõigil külastajatel on võimalus nautida
seltsimajas näitust „Harjumaa loodus”,
mis on valminud Harjumaa Muuseumi ja
Eesti Loodusmuuseumi koostöös aastal
2001, fotograafiks Tiit Hunt.
Vanamõisa seltsimaja juhataja
Katrin Krause

Veskitammi Kultuurikeskuses novembris ja detsembris
16.11 Lauluklubi
21.11 Filmi-salongiõhtu - Romantic moments
23.11 Eakate ja erivajadustega inimeste pidu
24.11 Ülevallaline beebipäev - õnnitleme kodanikupäeva auks uusi vallakodanikke
26.11 Vaibanäituse avamine kodanikupäevaks M. Metsalt
29.11 Filmi-salongiõhtu: mängufilm “Klass” külaliste kommentaaridega
30.11 Pihlamarja 10. aastapäevapidu (pühendatud vabariigi 90. aastapäevale)
7.12 Noortedisko
8.12 KRIS James KORNER (Üllar Vägev) tutvustamas SOULI muusikat ja
muusikuid...
13.12 Lasteaed Toome jõulupidu
13.12 O.Kruusi filmiõhtu uuem Eesti film koos külalisega
18.12 Valla pidulik JÕULUVASTUVÕTT (Glehni lossis)
23.12 Laagri rahvale-jõulukontsert
...12 Väikelaste muusika-ja meisterdamistuba
Veskitammi Kultuurikeskus teatab,et kõik huviringid on
peale põrandate remonti alates 1. novembrist
taaskäivitunud! Ootame!

30. november Liikumine Kodukant
noorteprojekti lõpupidu.
4, 11, 18, 25 november kell 19.00
Seltskonnatantsu kursused
7, 14, 21, 28 november kell 18.00-21.00
Väikepaadi juhi kursused
13, 27 november kell 10.00 Memme
–Taadi klubi
8, 22 november kell 20.00 Saunaklubi
2. detsember kell 12.00-15.00
ADVENDI ÕPIKODA Õpime viltima,
õpetaja Hilda Rütter õpetab vildist tegema
päkapikumütsi või päkapiku kommi sussi.
Kursuse tasu 100.-, pensionäridele 60.- Eelregistreerimine katrin@kodukyla.ee
16. detsember kell 12.00-15.00
ADVENDI ÕPIKODA. Õpime siidimaali,
õpetaja Aita Rõemus õpetab maalima
siidile, millest saab teha pildi, iluräti või
kaardi. Kursuse tasu 100.-, pensionäridele
60.- Eelregistreerimine katrin@kodukyla.ee
19. detsember kell 18.00
LASTE JÕULUPIDU
20.detsember kell 16.00
MEMME- TAADI JÕULUPIDU
28. detsember kell 19.00
TÄISKASVANUTE JÕULUPIDU
2, 9, 16, 30, detsember kell 19.00
Seltskonna tantsu kursused
10.detsember 2007-07. jaanuar 2008
Ülle Asuri kangastelgedel kootud tööde
jõulunäitus

16. NOVEMBRIL KELL 19.00
VESKITAMMI
KULTUURIKESKUSES

LAULUKLUBI
AVAÜRITUS
UUEL PARKETIL, MÕNUS
ÕHTUPOOLIK KOOS
TANTSU JA ÜHISLAULMISEGA
ÕHTUJUHI - MADIS LAINI
TAKTIKEPI ALL

PILET 50.-

EELMÜÜGIS VESKITAMMI
KULTUURIKESKUSES
67 96 765
ÕHTUL KA VÄIKE ÜLLATUS!
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Ääsmäe Arengu Ümarlauad jätkuvad!

Talve saabumisega mõtlevad korterite ja majade omanikud ning rentnikud üha
kasvavatele küttekuludele. Hinnad tõusevad kõikides valdkondades ning tundub,
et mõistliku hinnaga kodusoojus on juba minevik...
Pakasepoisid OÜ pakub teile soojuspumpadel põhinevaid kütte ja jahutuse
lahendusi alates paigaldusest kuni hoolduseni. Omame kogemust ning
kvalifitseeritud tööjõudu ja mis peamine – meie teenuste ja toodete hinnad pole
kasvava hinnatõusuga kaasa läinud.

maasoojuspumbad; õhksoojuspumbad; õhk-vesi
soojuspumbad; konditsioneerid; õhkkardinad

müük, paigaldus, hooldus
Täpsem info:
Pakasepoisid OÜ Tel. 687 0990 e-post info@pakasepoisid.ee http://www.pakasepoisid.ee

Järgmine Ääsmäe Ümarlaud toimub 16.11, kell 19.00-21.00 Ääsmäe põhikoolis.
Ümarlauas:
Vaatame valmis saanud Ääsmäe arengukava sisse. Kuulame, mis vahepeal juhtunud on.
Arutame, mida sel aastal teeme. Õpime kasutama Ääsmäe küla kodulehte
Oodatud on kõik, keda Ääsmäe edu erutab!
Täpsem info Ääsmäe Külakogu Ahto Oja 5082990

Ääsmäe küla Pereklubi alustab tegevust -

kokku saavad need, kes tahavad midagi koos teha!
Esimene Pereklubiõhtu toimub 30. novembril 20.00.-23.00 Ääsmäe koolis
Kaasa oma kook ja jook! Kuulame mardi ja kadrikombeid!
Vaatame kaugelkäinud külaelanike reisivideot. Lööme tantsu ja laulame!
Täpsem info Ääsmäe Külakogu Ahto Oja 5082990

08.12.2007 kell 19.00 tähistab Maidla Seltsimaja
aasta möödumist taasavamisest.
Kell 14.00 algab kokaring lastele, valmistame õhtusöögi.
23.12.2007 kell 16.00 jõulupidu
Peo paneb käima ansambel ABASOL, jõuluvana etendus,
mängud, koos laulmine, tants.

Olav Kruusi filmiõhtud

JÕGISOO RAHVAMAJAS

JÕGISOO RAHVAMAJAS

19. 11 kl 19.30 Hüüru mõisas Eesti uuem mängufilm “Klass”,
kohtumine filmi autori Ilmar Raagiga

1.detsembril 12.OO

27. detsembril 19.30

PÄKAPIKU TÖÖTUBA

AASTALÕPU PIDU
30. AASTATE STIILIS
…KILDE LÄBI AASTATE

20.11 kl. 19.30 Ääsmäe koolis
Eesti uuem mängufilm “Klass”
kohtumine filmi autori Ilmar Raagiga
24. 11 kl. 18.00 Vanamõisa seltsimaja
Eesti uuem mängufilm “Klass”,
29. 11 kl 19.30 Laagri Kultuurikeskus
Eesti uuem mängufilm “Klass”,
kohtumine külalisega
13. 12 kl.19.30 Laagri Kultuurikeskus
- Eesti uuem mängufilm koos külalisega
Lisainformatsioon plakatitel nädal enne üritusi

Valveseadmete
projekteerimine,
paigaldus ja hooldus
Valvesignalisatsioonid
Videovalvesüsteemid
Tulekahjuhäiresüsteemid (ATS)
Fonosüsteemid
Valveseadmete juhtmevabad
lahendused
Elektritööd

TEEME ISE ERINEVATES
ÕPITUBADES
JÕULUKAARTE, EHTEID,
SAVITOOTEID, SIIDIMAALI
JA PALJU MUUDKI.
Meisterdamise vahendite
ostmise võimalus koha peal.
Kel omal materjalid olemas,
võtke kaasa!
PÄKAPIKUD OOTAVAD SIND!
Info tel 50 12033
E-post jogisoo@hot.ee

Õhtul valitakse parim
kostüüm ja kübar.
Üllatusesinejad
Ansambel “PANKROT”
Ilutulestik
Eelregistreerimine
Pilet 60.- krooni
Perepilet soodustusega

Elektri- ja sidevarustuse
projekteerimine

Laagri alevikus
Kaili Tamm
56 268 258
66 84 700

21.11 kl. 09.00-13.00
Laagri Apteegis
(Veskitammi 4)

eelregistreerimine
telefonil 6796878

Rohkem infot katrin@kodukyla.ee

Vee- ja kanalisatsioonivarustuse projekteerimine

asukoht

Kasemäe tall vajab hommikuti
Luutiheduse mõõtmine
paariks tunniks abilist

Jõuluetendus Kaari Sillamaaa
Laste ja Noorte Muusikateatrilt
Tegevust kogu perele
Jõululaulude kava Saue
Muusikakoolilt

Arhitektuurne
projekteerimine

Finance ABC OÜ

tel 562 88 015

16. detsembril kell 18.00
Hüüru mõisas

Telefon 50 12033
E-post jogisoo@hot.ee

RAAMATUPIDAMISTEENUS

OÜ Manetti Tel. 56 916 054
manetti@rockcity.ee

Paikneme Saue vallas
Vanamõisas
Saue raudteejaama lähedal.
Palk kokkuleppel
Telefon 5159151
E-mail: kasemae@hot.ee

Pakume süüa, juua ja lisaks
võimalust jalga keerutada

HÜÜRU KÜLA
PEREDE JÕULUPIDU
"IMEDE PUU"

Ville Värk
51 32 422

1partner@1partner.ee www.1partner.ee

Laadur-ekskavaatori
teenused
Tempore OÜ 53676996

Helista ja küsi lisa
Tel 56 471 844
tonu@noltonest.ee
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Radionet

Wireless network systems

AARE

lINdA

KAlJu

VAlENTIN

1965-2006

1928-2006

1950-2006

1953-2006

ANTS

TAMARA

TARMo

JANIS

1961-2006

1940-2006

1982-2006

1981-2006

MARJu

ARVET

JÜRI

JAAN

1968-2006

1959-2006

1969-2006

1968-2006

GAlINA

MAIE

KATRIN

IGoR

1944-2006

1938-2006

1968-2006

1967-2006

VAlERY

dMITRI

VAMBo

MATI

1952-2006

1983-2006

1953-2006

1955-2006

VlAdIMIR

HEINAR

ANdRES

AlEKSIuS

1949-2006

1952-2006

1986-2006

1924-2006

VIIEKÜMNENdATES
NAISTERAHVAS

KuuEKÜMNENdATES
MEESTERAHVAS

TuMEdATES
RIIETES MEES

NAISTERAHVAS

Eelmisel aastal hukkus Eesti liikluses ühel ja samal põhjusel 28 jalakäijat. Neid kõiki ootas kuskil keegi –
lapsed, abikaasa, ema või hea sõber... Nad said surma, sest autojuhid ei näinud neid pimedas.
Ole nähtav – kanna helkurit! Sind oodatakse koju!

Osta helkur lähimast poest!

Uute
rehvidega
on tee
lõbusam!

Mellson:

- müüb rehve
- vahetab rehve
- võtab rehve hoiule
Mellson pakub rehvivahetust ja müüki
sõiduautodele, jeepidele, kaubikutele,
veoautodele, tõstukitele ja traktoritele.
Mellsoni rehvispetsid
teevad oma tööd kiiresti ja hästi!

MellsonRehvid
SINU REHVISPETS 679 6770 56 566 532
Vae tn 3, Laagri, Saue vald

KODUVALD Saue valla sõnumileht
Väljaandja: Saue Vallavalitsus; Toimetus: Saue Vallavalitsus, Vae 2, Laagri
e-meil: koduvald@sauevald.ee telefon 6 54 11 56

