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Veskitammi Lasteaed Laagris avas uksed

3. septembril avati
traditsioonilise lindi
läbilõikamise ja rõõmsate
tervituskõnede saatel Laagris
uue Veskitammi Lasteaia
uksed.
Uut lasteaeda on Saue vallas oodatud
pikisilmi ja sel aastal saavad oma lasteaia teed uhiuutes ruumides alustada
120 pisikest vallakodanikku.
“Situatsioonis, kus lasteaiakohtade
puudus on teravaks probleemiks
paljudes omavalitsustes, on uue lasteaia valmimine Saue valla jaoks tõeline
suursündmus,” nentis valla haridus- ja
kultuurinõunik Liivi Prink. Tema sõnul
ei lahenda uus lasteasutus küll probleemi
tervikuna, lasteaia kohtade järjekorras on
veel 323 last, aga Prink usub, et nende
120 lapse ja nende vanemate ees on kohalik omavalitus oma kohuse täitnud.
Ka Saue Vallavolikogu esimees Indrek
Tiidemann tõdes oma tervituskõnes, et
üks helesinine unistus on nüüd täitunud
ning pisikeste areng ja heaolu on emaisa tööloleku ajaks tagatud. Tiidemann
avaldas lootust, et lapsukesed vastses
majas end igati õnneliku ja rahulolevana
tunnevad.
Tervitama tulnud regionaalminister
Urve Palo, kes oma lühikese ametiaja
jooksul on mitmetel esinemistel südant
valutanud just alushariduse olukorra
pärast Eesti Vabariigis, ühines heade
soovidega. Ta tuletas ka meelde, et
lapsepõlve ja lasteaia-aastate juurde kuulub alati natuke vallatust ja et usutavasti
saab olema oma koht pisikestel krutskitel

jam juba teiste omaealistega sõprust sobitamas. Suurte inimeste kõned ei läinud
pisiperele aga pooltki nii palju korda, kui
taevasse lennutatud 120st värvilisest õhupallist valmistatud tüdruku ja -poisikuju,
mille õhulendu saatsid rõõmsad kilked.
Ametlik osa kulmineerus puu istutamisega lasteaia hoovi ja punase lindi
ühise läbilõikamise järel said külalised
ja päeva kõige tähtsamad tegelased lapsed, loa minna uudistama maja.
Mõni hetk hiljem olid rühmatoad
sagimist täis. Uhiuute leludega mänguasjariiulid pälvisid tunnustava heakskiidu
ja väikesed kätepaarid hakkasid tegema
kõige tähtsamat tööd - mängima.
Pidulikkus ja avamine said selleks korraks läbi.
Algab päris lasteaia elu.
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VESKITAMMI LASTEAED

AVAMISHETK: Traditsiooniline lindilõikamise tseremoonia viidi
läbi üheskoos. Oma osa andsid Saue Vallavolikogu esimees
Indrek Tiidemann (vasakult), rahvastikuminister Urve Palo,
lasteaia juhataja Rita Klein, Saue abivallavanem-arendusnõunik
Priidu Kalbre ja Harju Maavalitsuse esindaja Enn Kasemaa
ka Veskitammi Lasteaias.
Kõnelejaid-tervitamatulnuid oli veelgi,
nii hoone ehitanud AS Remet, Harju
Maavalitsus, kui ka Laagri Lasteaia
esindajad andsid oma südamlikud soovid
ja kingitused uuele asutusele kaasa.

“MIS SINU NIMI ON?”, küsib pisike preili paremalt.
"Minu nimi on Carmel," teatab blond printsess viisakalt
vastu. Esimene sõber legolaua juures leitud ja kohe
läheb mänguks.

Avamispäev oli esimene ametlik lasteaia päev ka kõikidele uutele kasvandikele. Hoov oli täis ootusärevaid pilke,
väikesed pihud astreid ning roosikimpe
täis. Mõni tagasihoidlikum pisike kiivalt
ema kaelast kinni hoidmas, mõni hakka-

KASPAR ON NÜÜD
LASTEAIALAPS:
3-aastase Kaspari panid
tema vanemad lasteaia
järjekorda kohe peale
sündimist. Kevadel saadi
teada, et koht on lõpuks
olemas.
Isa Rainer Kruusement
tunneb heameelt, et
Laagri Kool on kohe
uue lasteaia kõrval. Seal
õpib Kaspari vanem
õde ja seetõttu on ka
hommikused üheskoos
kooli-aeda minekud
laste jaoks rõõmsamad,
vanematele kergemad.

Saue Vallavalitsuse omanduses oleva
Veskitammi Lasteaia nurgakivi pandi
paika 2006. aasta septembris, ehituse
peatöövõtjaks oli AS Remet.
Hoone kogumaksumuseks ca 34
miljonit eesti krooni, ehitise finantseerimiseks võttis vallavalitsus laenu.
Kuues - lastekirjandusest nime saanud Mõmmi, Poku, Lotte, Pipi, Muumi
ja Puhhi rühmas, hakkab alusharidust
omandama ühtekokku 122 last.
Lastega töötab 16 pedagoogi ja 6
õpetaja abi: igas rühmas kaks rühmaõpetajat, õpetaja abi, liikumisõpetaja ja
muusikaõpetaja.
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Valla arengukava muutmisel
Saue valla arengukava muutused töötas välja vallavalitsuse Arengukomisjon.
Aluseks on vallavalitsuse ja volikogu
nõupidamisel ja ka teisenenud keskkonna
vajadustest tingitud muutused. Näiteks toob
Arengukomisjoni esimees abivallavanemarendusnõunik Priidu Kalbre, et kui varem
oli Arengukavas Vanamõisa lasteaia ehitamine, siis nüüd muudetakse see algkoolilasteaiaks, samuti ei olnud varasemas versioonis kirja pandud Jõgisoo külla lasteaia
loomise vajadust.
Arengukava ülevaatamist kord aastas
värskema pilguga nõuab ka seadus.
Kalbre sõnul on muutused arengukavas
aluseks ka tulevaste perioodide eelarve
kujunemisel ja samuti annab see eelduse
erinevaid Euroopa Liidu abiprogramme
rakendada, kuna taotlemise kriteeriumiks
on muuhulgas justnimelt rajatavate-rekonstrueeritavate objektide olemasolu arengukavas.
Saue Vallavolikogu 10. oktoobri 2005
määrusega nr 008 kinnitatud “Saue valla
arengukava aastani 2015 (2024)” muudetakse järgmiselt:
1) V peatüki alapeatüki “Üldine” alapunkti “Strateegilised eesmärgid 2015 ja
tegevused” täiendatakse lausega järgmises
sõnastuses:
“Saue valla ja Saue linna ühinemine
eesmärgiga välja arendada ühine sotsiaalmajandus, teedevõrk ja veemajandus.”;
2) V peatüki alapeatüki “Elukeskkond”
alapunkti “Tervikliku elukeskkonna säilitamine” täiendatakse kahe lausega järgmises
sõnastuses:
“Rohevõrgustiku võimalikult maksimaalne säilitamine.
Tiheasustusaladel jõgede äärsete maade
munitsipaalomandisse saamine ja nende
korrasoleku tagamine.”;
3) V peatüki alapeatüki “Sotsiaalne
keskkond” alapunkti “Haridus on kättesaadav, kvaliteetne ja efektiivne” täiendatakse
viie lausetega järgmises sõnastuses:
“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.”;
4) V peatüki alapeatüki “Sotsiaalne
keskkond” alapunkti “Elanikud tulevad
iseseisvalt toime oma eluga, vajadusel
saavad tuge nõustamise ja sotsiaalteenuste
näol” täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:
“Hooldekodu ehituseks vajaliku maa-ala
leidmine ja hooldekodu ehitamine.”;
5) V peatüki alapeatüki “Sotsiaalne
keskkond” alapunkti “Arstiabi on efektiivne
ja kättesaadav” täiendatakse kahe lausega
järgmises sõnastuses:
”Perearstide ruumide laiendamine.
Taastusravi keskuse ruumide leidmine.”;
6) V peatüki alapeatüki “Tehiskeskkond”
alapunkti “Teed ja tänavad vastavad elanike
vajadustele ja valla võimalustele” täiendatakse kolme lausega järgmises sõnastuses:
“Veskitammi tänava rekonstrueerimine.
Padula rongipeatuse projekteerimine ja
ehitus.
Laagri aleviku ja selle lähiümbruse teede
projekteerimine ja ehitus.”
Arengukava täistekst on kättesaadav ka
http://www.sauevald.ee/juhtimine/alusdokumendid/arengukavad
Arengukava muutmise eelnõu esitatakse
volikogule kinnitamiseks septembrikuisel
volikogu istungil 27.septembril
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23. augustil vallavolikogus
Kinnitati Saue valla kriisireguleerimise
plaan.
Toimus 2007. aasta lisaeelarve vastuvõtmise esimene lugemine
Toimus Saue Vallavolikogu 10. oktoobri 2005 aasta määrusega nr 008
kinnitatud “Saue valla arengukava
aastani 2015 (2024)” muutmise esimene
lugemine
Kehtestati alkoholimüügi ajapiirang

Algatati peremehetute ehitiste hõivamine
Otsustati maa munitsipaalomandisse
taotlemine
Muudeti Peila-Aru 3 katastriüksuse
sihtotstarve
Toimus vallavalitsusele hankelepinguks
loa andmise esimene lugemine
Võeti vastu 2007. aasta lisaeelarve

Saue vald on õnnetuste seisukohalt
õnnelikus olukorras
Vallavolikogus päevakorrapunkti
- Saue valla kriisireguleerimise
plaani kinnitamine, kohta andsid
volinike küsimustele selgitusi ka
dokumendi koostanud spetsialistid,
kelle hinnangul on kõrgendatud
ohuga suurõnnetuste riskid
suhteliselt madalad.
Lembit Linnupõld konsultatsioonifirmast E-Konsult selgitas, et kriisireguleerimise plaani näol tegemist kohustusliku
dokumendiga, millega pannakse paika
reeglid suurõnnetuse ohu korral tegutsemiseks. Kriisireguleerimise plaani
aluseks on Saue valla riskianalüüs, mille
autoriks on firma E-Konsult koos Eesti
Vabariigi juhtivate päästeala spetsialistidega. Riskianalüüsis on kajastatud erinevaid ohuallikaid ja kriisireguleerimise
plaan sätestab omavalitsuse kohustused
kriisi tekkimisel, eeskätt seda,. kuidas
edastatakse teavet, kuidas korraldatakse
päästetöid ning tervishoiu ja korrakaitseküsimusi, mil moel toimub koostöö
naabervaldadega, kaitseväe ja Kaitseliiduga jne.
“Saue vald on suhteliselt õnnelikus
olukorras vald, territooriumil ei tegutse ühtegi suurõnnetuse ohuga firmat,”
kommenteeris Linnupõld. Tema sõnul on
riskianalüüsi kohaselt ohtlikud ettevõtted
vaid mõned bensiinijaamad, aga needki ei
kvalifitseeru seaduse järgi suurõnnetuse
riski alla.
Suurimaks riskiallikaks on Tallinnast
Paldiski sadama poole suunduvad raudteeveod, samuti ohtlikke kemikaale, sh
naftasaadusi vedavad paakautod.
Metsade ja rabade tulekahjude osas

vald otseselt ohus ei ole, märksa suuremat
ohtu võivad kujutada näiteks naabervallas
Sakus linnalähedasema raba põlengud.
Võimalik õnnetus AS-is Steri ja sealt
lähtuv radioaktiivse kiirgus on õnnetuse
toimumise korral ümbruskonnale küll
olulise mõjuga, kuid sellise õnnetuse
toimumise tõenäosus on rakendatud
ohutusmeetmete tõttu äärmiselt väike. AS
Steri teostab ööpäevaringselt automaatset seiret radiatsioonitaseme üle tehases.
Radiatnitaseme tõusmisel üle lubatud piiri
hakkab automaatselt tööle häiresireen ja
tootmishoone katusel hakkab vilkuma
punane ohutuli, mis on märguandeks, et
500 m raadiuses elavad inimesed peavad
ohutsoonist lahkuma võimalikult kiiresti.
Ka annab paigaldatud telefonirobot teate
radiatsioonitaseme ohtlikust tõusust kolmele valla kriisikomisjoni liikmele.
Ainsaks arvestatavaks suurõnnetuse
põhjuseks Steriga seonduvalt võib olla
ainult E-klassi lennuki (kõige raskemad
õhusõidukid) kukkumine betoonpunkrile.
Lennundusstatistika andmete analüüsist
aga järeldub, et Tallinna lennujaamast üle
AS Steri minevas lennukoridoris õhku
tõusvate E-klassi lennukitega toimuda
võiva lennuõnnetuse tõenäosus on
üliväike. Isegi lennuki või kosmilise keha
tabamus kelle tahes elamule on palju
suurema tõenäosusega, kui AS Steri poolt
kasutatavate radiaktiivsete ainete sattumine keskkonda lennuõnnetuse tagajärjel.
Nii kriisireguleerimise plaani, kui
mahuka riskianalüüsi dokumentidega ning
kriisikomisjoni koosseisuga saab soovija
tutvuda Saue valla kodulehel.
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Saue valla riskihinnangute kokkuvõte
1. Saue valla hädaolukorra ohuga
õnnetused ohustavad esmajoones
elutähtsate valdkondade tegevust,
keskkonda ja vara. Elanike elu ja tervis
on Harjumaa selles osas suhteliselt
vähem ohustatud, kuna valdav osa
Saue valla territooriumist jääb ohtlike
ettevõtete ohualadest välja ning ohtlike
kemikaalide autoveod ja raudteeveod
kulgevad põhiliselt väljaspool tihehoonestusega alasid.
2. Kõige suuremaks ohuks on Saue
vallas võimalikud sotsiaalvaldkonna
riskid, mis võivad tekkida tasakaalustamata planeerimisest intensiivse valglinnastumise olukorras.
3. Teisel kohal riskimaatriksis on
suurtulekahjud valla asumites, samuti
metsatulekahjud.
4. Valla elanike elu tervist ja vara
ohustavad ohtlike kemikaalide auto- ja
raudteeveod, samuti õnnetused valla
territooriumil tegutsevad tanklates.
5. Ohtlikud raudteeveod ohustavad
Laagri aleviku raudteeäärset asumit ja

Pärnu mnt äärset piirkonda. Põhilisteks
raudteevedude riskiobjektideks on
raudtee ülesõidukohad ja raudtee
vahetus läheduses kuni 300 m kaugusel
asuvad hooned.
6. Ohtlike kemikaalide autoveod
ohustavad veoteede vahetus läheduses
paiknevates hoonetes elavaid Saue valla
elanikke. Põhilisteks ohtlike kemikaalide autovedude riskiobjektideks on
raudtee ülesõidukohad ja asumite tee
kaitsetsoonis või selle vahetus läheduses paiknevad elamud ja hooned.
7. Saue valla elutähtsate valdkondade tegevust võivad ohustada pikaajalised elektri-, veevarustuse ja
gaasitarne pikaajalised häired. Kõik
kolm põhjustavad omakorda soojusvarustuse häireid.
8. Saue valla elu- ja looduskeskkonda ohustavad põhiliselt maatee- ja raudteeõnnetuste tagajärjel
mahavoolavad kemikaalid, põhiliselt
naftaproduktid.

Volikogu kinnitas 2007.
aasta lisaeelarve
Lisaeelarve 9 778 735 kroonist suurima
kulukoha hõivas Veskitammi tänava
rekonstrueerimisprojekti kaasfinantseerimine. Tee rekonstrueerimise raames on
ette nähtud kergliiklusteede, välisvalgustuse, sadevee ja soojatrasside ehitamine.
Lisaeelarves oli nimetatud projekti tarvis
eraldatud 5 178 735 krooni.
Veidi väiksem summa- 4 4000 000
krooni lisati uuele Veskitammi Lasteaiale. Summa kulub õppevahendite ja
inventari ostuks, majandamis-ja administreerimiskuludeks, personali ja toitlustuskuludeks.
Suurendati ka heitvee käitluse kulusid
200 000 krooni võrra, mille aluseks on
Saue Vallavalitsuse ja OÜ Europolise
vaheline leping Vääna Valgala projekti
juhtimiseks.

Kehtestati tähtajatu
alkoholimüügi piirang
Alates 3. septembrist 2007.a kehtib
Saue valla territooriumil alkohoolsete
jookide müügipiirang kauplustes ja
müügikohtades kella 20-st õhtul 9-ni
hommikul.
Volikogus oli hääletuse all ka piirangu
kellaaeg 20-st kella 8-ni hommikul ja
ettepaneku kehtestada piirang 22-st kell
9-ni hommikul.
Otsust pooldas 9 volikogu liiget, eelnõu vastu hääletasid Kalle Reiter, Rein
Riga, Olav Kruus ja Jüri Esinurm.

Peremehetute ehitiste
hõivamise teade
Vallavolikogu otsustas nelja peremehetu ehitise hõivamise algatamise
ja seoses sellega teatab Saue Vallavalitsus, et Saue vallas on peremehetute ehitistena arvele võetud järgmised ehitised:
1.Saue valla Maidla külas asuv Töökoja
hoone, mille viimane teadaolev omanik
oli Pärinurme Põllumajandusühistu
(likvideeritud).
2.Saue vallas Tuula külas asuv Tuula
prügila kõrval asuv prügila abihoone
ja puurkaev koos pumbamaja hoonega,
mille viimane omanik ei ole teada.
3.Saue vallas Vanamõisa külas asuv
puurkaev koos pumbamaja hoonega,
mille viimane teadaolev omanik oli Saue
Agrofirma (likvideeritud).
4.Saue vallas Maidla külas asuv Orava
elamu ja abihoone, mille viimane omanik
on teadmata.
Abivallavanem Priidu Kalbre sõnul
tingis peremehetute ehitiste arvele
hõivamise ja arvele võtmise asjaolu, et
nende olemasolevate, aga kasutust mitteleidvate objektide vastu on tuntud huvi,
et neid taas rakendusse võtta.
Näiteks Tuula prügila abihoone ja
puurkaevu koos pumbajaama hoonega
tahaks oma kasutusse ja tegemistesse
haarata MTÜ Tuula tutulus. Ka Vanamõisa puurkaevule on huvi olemas.
Vallavalitsus kutsub üles kodanikke,
kellel on vastuväiteid ehitise peremehetuse kohta, esitada need kirjalikult kahe
kuu jooksul arvates teate avaldamisest
Saue Vallavalitsusele aadressil Veskitammi 4, Laagri alevik, Harjumaa.,
76401

uudised
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Kaardistati heakorra
probleeme
4. septembril toimus vallaametnike ja
heakorrakomisjoni liikmete ühine väljasõit,
mille eesmärgiks oli kaardistada heakorra
seisukord vallas.
Külastati Vanamõisa, Ääsmäe ja Hüüru
külade ja Laagri aleviku rajatisi. Kohapeal toimusid ka kohtumised piirkondade
esindajatega, kes arutelu käigus kohalikest
heakorra probleemidest ja vajakajäämistest
rääkisid .
Kommunaal- ja majandusspetsialisti
Indrek Brandmeistri sõnul tulid ülevaatuse käigus välja mõned kohe lahendamist
vajavad probleemid ja täienes ka taotluste
nimekiri 2008. aasta eelarvesse lülitamiseks.
Brandmeistri sõnul ilmnes ringkäigul
näiteks vajadus Kuuse tänavalt Laagri bussipeatusesse kulgevale jalgteele ja Maksimarketi jalakäijate tunnelisse paigaldada
piirded, mis takistavad mootorsõidukite
liiklemist ja muudavad ja-lakäija liiklemise
ohutumaks; Koru silla juures parandada
katkine sillapiire ning aidata parandada
Vanamõisas Suurevälja 39 territooriumil
asuva mänguväljakut ja paigaldada istepink
Paljud teised külade esindajatelt tulnud
ettepanekud suunatakse 2008. aasta eelarve
arutelule.

Tallinna ringtee
rekonstrueerimisprojekti
avalik arutelu
On valminud keskkonnamõju hindamise
(KMH) aruanded projekti “Tehniline abi
Tallinna ringtee ja Tallinn-Paldiski maantee
rekonstrueerimiseks” Saue valda läbivatele
lõikudele:
Lõik 3-4 – T11 km 29,0-38,4 ja T8 km
24,0-29,3 (Tallinna ringtee Sauest Keilani
ning Tallinn-Paldiski maantee Keila kõrval)
Lõik 5 – T8 km 11,4-24,0 (Tallinn-Paldiski maantee Tallinnast Keilani).
Projekti eesmärkideks on T11 Tallinna
ringtee ja T8 Tallinn-Paldiski maantee
ümberehituse ettevalmistamine arvestades
perspektiivset liiklussagedust ja arenguvajadusi ning teede vastavusse viimiseks EL-i
standardite ja normidega; liiklusohutuse
ja teekeskkonna parandamine; ummikute
ja teekasutajate kulude vähendamine; ning
EÜ poliitika teostamine, eriti transpordi
ja üleeuroopaliste võrkude arendamisel.
Projektiga nähakse ette maantee laiendamine neljarealiseks ning eritasandiliste
liiklussõlmede, kogujateede ja samuti kergliiklusteede (jalgratturitele ja jalakäijatele)
rajamine. Projekti juures arendajaks ja
otsustajaks on Maanteeamet (projektijuht:
Andres Brakmann, tel 611 9357, e-mail
Andres.Brakmann@mnt.ee).
Lõigu 5 KMH aruande avalik arutelu
toimub 3. oktoobril kell 17.30 Laagri
koolis (Veskitammi 22, Laagri).
Lõigu 3-4 KMH aruande avalik
arutelu toimub 9. oktoobril kell 18.00
Saue gümnaasiumis (Nurmesalu 9, Saue
linn).
KMH aruannetega saab tutvuda kahe
nädala jooksul enne vastava avaliku arutelu
toimumist Hendrikson & Ko veebilehel
www.hendrikson.ee alajaotuses „Avalikud dokumendid” ja Hendrikson & Ko
kontoris, aadressil Pärnu mnt 30, Tallinn.
Aruannete kohta ettepanekuid saab esitada
aadressile Hendrikson & Ko, Pärnu mnt 30,
10141 Tallinn ja e-posti aadressile jaak@
hendrikson.ee. Keskkonnamõju hindamise
kohta lisainformatsiooni on võimalik küsida kontaktisikult Jaak Järvekülg (55 674
693). Lisainformatsiooni projekti kohta
ning projektlahenduse kaardimaterjaliga
saab tutvuda projekti kodulehel http://road.
estdan.ee/.
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Kõik lapsed on head-

Järelevalvemenetlus
steriliseerimiskeskuse
osas lõppenud

pedagoogide seminaril leiti ühine
lähtekoht haridustöö arendamisel
22. augustil kogunesid Saue
valla pedagoogid vallavalitsuse
eestvõttel Ääsmäe kooli, et
koos mõelda uuel õppeaastal
eesootavatele ülesannetele.
Valla haridus-ja kultuurinõuniku
Liivi Prinki sõnul oli koolituse korraldamise eesmärk ühtlustada väärtusi kogu
õpetajaskonna seas. “Ka oli mõte kokku
tuua Saue valla kõik pedagoogid, et nad
vähemalt üksteist ära tunneksid. Kergem
kolleegilt nõu ja abi küsida, kui seda
peaks vaja minema,” põhjendab Prink
ühisõppe vajalikkust.
Ka Laagri kooli direktori Marje Eelmaa
sõnul on tähtis, et kuna kõik õpetajad,
lasteaiaõpetajast kooliõpetajani, on teel
ühise eesmärgi poole, siis ka laiemapõhjalised koolitused on ühised. “Oluline
on ühiste arusaamade ja hoiakute kujundamine õpetajaskonna seas,” selgitab
Eelmaa.
Direktor tõdes koolituse järelkajana, et
eelkõige saadigi kinnitust, et oma meeskonnaga ollakse asetanud rõhud õigetele
protsessidele.
Mis on haridus?
Just see oli peamine teema, mille
üle vahetasid 70 kooli- ja lasteaiaõpetajat tuntud professori Ülo Vooglaidi
juhendamisel mõtteid.
Kas haridus on see, mida koolis antakse, mille olemasolu aeg-ajalt kontrollitakse, mille olemasolu tõendavad hinded
ja tunnistused?
Või on haridus arengu eeldus, kultuurifunktsioon ja efektiivsuse põhitegur?
Ilmneb haridus argielus, õpingutes, loomises, uurimises? Või hoopis inimsuhetes
ja suhtlemises?
Ühiselt jõuti arvamusele, et omavalitsuse hariduspoliitika suunamisel on vaja
keskenduda sellele, et igas eas inimesed
saaksid olla elukestvas õppes. Ja see
eeldab mitte ainult raha ja ruume; vaja
on ka inimlikku tähelepanu, transporti,
juhendajaid jpm.
Tõdeti, et õpe saab edeneda ja olla
tõhus, kui selles taotletakse ühtsust: väärtuste ja normide, teadmiste ja oskuste,

kogemuste ja harjumuste, maalimavaate
ja maailmapildi ühtsust.
Kinnitust leidis arvamus, et koolil ja
lasteaial on haritud inimeseks kujunemises oma osa, aga ei maksa arvata, et just
see osa on määrav.
Oluline roll on ka ühiskonna kõikidel
teistel institutsioonidel, eeskätt perekonnal, kogukonnal ja kirikul.
Perekonnal suur roll
Ülo Vooglaid rõhutas seda, et lapsevanemal on oluline teada, uskuda ja igal
eluhetkel meeles pidada, et kõik lapsed
on head lapsed ja ehkki eriti hea on oma
laps, ei ole mõistlik pidada teda teistest
paremaks. Et kõik lapsed on andekad,
arukad, ausad, töökad ja tahavad olla
targad, puhtad, täpsed, imetlusväärsed. Et
kõik lapsed vajavad tähelepanu, tunnustust ja imetlust.
Lapsevanem peaks kujutama ette, mida
peaks laps teadma ja oskama, milline ta
peaks olema ja millest peaks aru saama,
kuidas käituma ja suhtlema.
Vooglaidi sõnul on hea lapsevanem oma
lapsele partner: küllalt sõbralik, kannatlik, nõudlik ja leplik..., mitte ülemus,
kelle käsku peab täitma viivitamatult ja
mõtlemata.
Ja et nii haridusasutuses, kui kodus
trooniks sunduse asemel huvi ja võimaluste paljusus, südamlikkus ja imestamine iga suure saavutuse üle. Korraldades
suunamisprotsessi nii, et lapsel kujunevad
ideaalid, mille saavutamiseks tal on vaja
järjekestvalt pingutada, ka keskenduda ja
pühenduda, siis just sellega võib kaasneda
isiksuse areng.
Õppida saab teadmisi, sellele lisaks on
vaja ka oskusi ja kogemusi, arusaamist ja
mõistmist, Ja seda ei saa laps õppida, vaid
kogedes, kui tema vanemad ja õpetajad on
eeskujuks, kaitseks, toeks ja innustajaks.
Kõlama jäi sõnum, et igas kodus ja
lasteaias, koolis ja asutuses-ettevõttes,
oleks vaja leida aega selleks, et aeg-ajalt
koos mõelda, milline peaks olema väga
hea lapsevanem.
koduvald

AS-le Steri kasutusloa andmise otsus
tuleb tõenäoliselt oktoobri keskpaigas
Keskkonnaminister ole
veel otsustanud, kas ASSteri kiirgustegevusluba
allkirjastada, soovides
arvestada ka kohtu
seisukohtadega.
Steriga seoses on Keskkonnaministeeriumil käsil kaks kohtuasja.
Steri omanikud nõudsid kohtu kaudu,
et Keskkonnaministeeriumi toimingud
kiirgustegevusloa muutmise taotluse menetlemisel tunnistataks õigusvastaseks.
Selles kohtuasjas tegi 31. augustil
kohtunik otsuse Steri kasuks, ehk tunnistas õigusvastaseks ministeeriumi nõutud
keskkonnamõju hindamise ja üldse avatud
menetluse protsessi.
Praegu ei ole Keskkonnaministeerium
teatanud edasikaebamisest, kuid selleks

on aega septembri lõpuni. Kui edasi
ei kaevata, tuleb otsus loa kohta teha
kohtuotsuse järgi 15 päeva jooksul pärast
edasikaebamise võimaluse lõppemist, ehk
oktoobri keskpaigaks.
Teisalt on Saue valla elanikud vaidlustanud selle, et keskkonnaminister kiitis
heaks Sterile seoses kiirgustegevusloa
muutmise taotluse menetlemisega tehtud
keskkonnamõjude hindamise aruande.
Selle kaebuse osas peaks kohus otsuse
tegema 14. septembril.
Praegu ootab keskkonnaminister ära
ka kohtu seisukoha külaelanike kaebuse
suhtes, enne AS-le Steri kiirgustegevusloa
andmise või mitteandmise kohta otsust ei
tule.
koduvald

Harju maavanem algatas järelevalve Saue Vallavalitsuse 31.08.2004
korralduse nr 771, Saue Vallavalitsuse
14.09.2004 korralduse nr 824 ja Saue
Vallavalitsuse 10.01.2006 korralduse nr
42 seaduslikkuse üle keskkonnaministri
ettepanekul.
Harju maavanem Värner Lootsmann
leidis järelevalvementluse käigus, et
Saue Vallavalitsusel ei olnud kohustust
algatada steriliseerimiskeskuse püstitamiseks detailplaneeringut ning keskusele
väljastatud ehitus- ja kasutusluba olid
õiguspärased.
Avalikkuse teravdatud huvi steriliseerimistehase rajamise temaatika vastu
tekkis alles 2006. aasta veebruaris.
Saue Vallavalitsuse 31. augustil aastal
2004 välja antud korraldusega määrati
Steri AS-i taotlusel projekteerimistingimused steriliseerimiskeskuse ehitamiseks. Kui kavandatav ehitis ei asu
detailplaneeringu kohustusega maa-alal,
võib projekteerimistingimuste väljastamine olla ehitusprojekti koostamise
aluseks. Planeerimisseadus ei kohusta
kohaliku omavalitsuse volikogu algatama detailplaneeringu koostamist aladel
ja juhtudel, millele ei ole sätestatud
detailplaneeringu koostamise kohustust.
Seetõttu leiab maavanem, et Saue Vallavalitsuse poolt projekteerimistingimuste
väljastamine oli õiguspärane.
Saue Vallavalitsuse 14. septembril
aastal 2004 välja antud korraldusega
otsustati väljastada steriliseerimiskeskuse ehitamiseks ehitusluba. Ehitusloa saamiseks esitati ka ehitusprojekt,
mille lähteandmeteks olid Saue Vallavalitsuse poolt väljastatud projekteerimistingimused. Kuivõrd ehitusprojekt
vastas projekteerimistingimustele ning
vallavalitsuse esitatud nõuetele, oli ehitusloa väljastamine õiguspärane.
Saue Vallavalitsuse 10. jaanuaril aastal
2006 välja antud korraldusega otsustati väljastada steriliseerimiskeskuse
kasutuselevõtmiseks kasutusluba. Saue
Vallavalitsuse poolt enne kasutusloa väljastamist läbi viidud ehitise ülevaatusel
ei tuvastatud kasutusloa väljastamisest
keeldumise aluseid. Kasutusloa väljastamisel ei olnud Saue Vallavalitsusel alust
ega kohustust algatada keskkonnamõju
hindamist, sest kiirgustegevusluba, mille
andmisel keskkonnamõju hinnata tuleb,
väljastatakse pärast ehitisele kasutusloa
andmist, analüüsides muuhulgas ehitise
vastavust kiirgustegevuseks vajalikele
nõuetele. Seetõttu oli kasutusloa väljastamine õiguspärane.

HEA VALLAKODANIK,
kui mõtled kaasa ja tunned
end osana Eesti rahva
minevikust, olevikust
ja tulevikust,
siis oled oodatud
21. septembril kell 17.00
Jaan Teemanti
135. sünniaastapäeva
tähistamisele
Saue vallas Laagris
Veskimöldre talu
mälestuskivi juures,
et üheskoos meenutada
riigivanem Jaan Teemanti
elu ja tegevust ning
Eesti Vabariigi algusaegu
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Kaameraga sündmuskohal - Saue valla Suur suvelõpu pidu
KÄSITÖÖ LAAT : Laadal oli kaupa seinast seina- alates raamatutest, mänguasjadest puunikerduste ja toidukaubani välja. Sekka
ka masaaźipadjad, lambavilla vaibad, muruniidukid ja kudumid. Kõige populaarsem paistis olevat söödav kraam, viie vürtsiga
hapukurgid, sibulavanikud ja suitsukala, isetehtud leib. Enne ostu sai asja headuses oma hamba ja maitsemeeltega veenduda

KUNDE MEKIB MANDLEID: Pärnus valmistatavaid magusaid
mandleid ja kukekomme pakkusid müüjatüdrukud kõigile möödujatele.
Kõige popim müügiartikkel oli siiski kukekomm. Just KUKE -kujuga.

PEREGA PANNILABIDAID VALIMAS: Perekond Niinepuu Laagrist
on pikalt peatuma jäänud Saku käsitöömüüjaVello Kõheliku juures.
Perenaine on ligi võtnud puidust pannilabidad .

PEREPIDU: Peoplats oli täis väikeseid vallakodanikke, batuudi juures oli pidevalt järjekord, metsiku härja seljast pudenes pisikesi
peolisi kilgates matile, elusad loomad Kuristu miniloomaaiast ja talunik Rein Riga vasikad said ohtrate kallide ja paide osaliseks.

NAUDIB PEOMELU: Birgiti arvates oli suvelõpupeol tore. “Ema
ostis saia ja leiba ja tomatit ja õuna ja sibulat,” loetleb tüdruk. Laadameeleolu meeldibki talle kõige rohkem. Ja pisike pai ootav poni ka.

KÕIGE PAREM PÄEV: Ansambel Illustraatori samanimelise laulu
ajal rokkisid pisikesed piduliselt ennastunustavalt lava ees.
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sündmused
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IGAÜHELE MIDAGI: Suur suvelõpu pidu pakkus võimalusi nii rahulikumale kui adrenaliini otsivale natuurile. Sai uudistada külade
tegevusi tutvustavaid telke, kuulata turvalisusnõuandeid päästeala spetsialistide käest, aga ka sooritada 60 meetri kõrguselt õhulend
benjihüppe tornist. Viimasele atraktsioonile oli pidev järjekord ja alalhoidlikumad said kiljatuste saatel vaatemängu eemalt kaeda.

KOHALIKUD KÄSITÖÖMEISTRID: Maidla-Jõgisoo Savikojast Eve
ja Anu on üritusel näitamas kohalike naiste savist taieseid. Müük just kõige
paremini ei lähe, aga see polevatki eesmärk. Kruuse-pokaale tehakse ju siiski
pigem enda tarbeks ja suurest huvist asja vastu.

SUUR MEES JA PISIKE RATAS: Väljareklaamitud benjihüpe ratta seljast
täitsa toimus. Hüüru külvanem Arnold Õispuu laskub pilvepiirilt alla, õhkamist ja kilkeid oli maa peal rohkelt, aga trikki järele proovima ei kippunud
keegi.

VÕISTLUSED: Külapidude kohustuslik osa on ajast aega olnud naaberküladega rammu katsumine. Grillivõistlusel said külad oma
maitsestamis-küpsetamisoskusi proovile panna, õhtul seadsid mehed vankriratta joonele.

TUNNUSTATUD GRILLMEISTER: Alliku küla tiim pälvis ametlikult
küll grillivõistlusel II koha, aga zürii tunnistas, et nende liha oli parim, kuigi
serveerimine jättis soovida. Peakokk Toomas tunnistas, et kõige alus on marinaad. “Kui marinaad on hea, saab ka kehvast lihast asja,” usub mees.

MEISTRIVÕISTLUSED: Vankriratas visati veerema, suured mehed
mässasid nahad märjaks, aga ega see rõngas napilt üle 20 meetri piiri ei
jõudnudki.

Esimesel koolinädalal oli rõhk liiklusohutusel
Et sisseelamine kooliellu oleks
turvalisem nii esimese klassi
uustulnukatel, kui ka vanadel
olijatel, toimus avanädalal mitmeid
liiklusohutuse temaatikast kantud
üritusi.
Laagri Kooli huvijuhi Taigur Toomingu
kinnitusel räägitakse koolis liikluskasvatusest
aastaringselt, aga just septembrikuu alguses
korratakse vanad tõed süvitsi üle.
“Sellel aastal on ju liikluses väga halb
olukord, kuna juhtub palju õnnetusi ja arvan,
et koolinädala alguses on väga oluline liiklusteemat lastele meelde tuletada ja praktiliselt ka
uuesti läbiproovida,” nentis Tooming.
Just praktilist liiklussituatsioonide läbimängimist peab Taigur teadmiste kinnitamisel
oluliseks. Laagri Kooli 1-4 klassi lapsed käisid
proovimas nii tähistamata kui ka valgusfooridega tähistatud ülekäiguraja ületamist.
Vanemad - 4 - 8. klassi õpilased praktiseerisid lisaks jalgrattaga sõitmist ja arutlesid
sellega seotud turvalisusküsimuste üle.
“Kõikidele klassidele korraldasime klas-

sijuhataja tunni raames ülekoolilise liiklusviktoriini, kus kõik osalesid aktiivselt kaasa.
Parim klass oli 4. poiste klass ja loomulikult
olid väga tublid ka esimesed klassid. Autasustasime klasse liiklusteemaliste materjalidega
ja magusa nänniga,“ rääkis Tooming ja kiitis
head koostööd Maanteeametiga ja politseiga.
Politseiameti enda poolt läbiviidud liiklustunnis said lapsed vaadata õppefilme ja jagada
oma kogemusi liikluses. Mõni vastne koolijüts
teada, et jalgratta seljas üle raudtee ei tohigi
tegelikult sõita ja sebra tee peal ei tähenda
seda, et vasakule-paremale vaatama ei peaks.
Ka aabitsapeol, mida vallavalitsus traditsiooniliselt 1. septembril esimesse klassi
minejatele ja nende vanematele korraldab, oli
liiklusohutusel oma koht. Peol olid päästekoer
Nublu ja politseimaskott Lõvi Leo, kes mängulises vormis liiklustõdesid õpetasid.
Esimesel nädalal aitasid hommikuse koolijõudmise saginas Laagri Kooli juures Veskitammi teel liiklusohutust tagada ka Falcki
turvateenistus ja kohalik konstaabel.
koduvald

LIIKLUSÕPETUSE TUND: Laagri kooli 1 tüdrukute
klassi tüdrukud said koduseks lugemisvaraks kaasa
Liiklusaabitsa ja helkurid, mille õige kasutamine
kohapeal ka järgi prooviti..
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Veskitammi Kultuurikeskuses
BEEBI KOOL
Kadri Selke 56 48 3235
Neljapäev 10.00-10.30 3-9 kuud
10.45-11.15 9k-1,8a.
11.30-12.00 1.8-3a.
MUUSIKASTUUDIO
Tiina Selke 56 98 92 89
Naisansambel “Pihlamari”
Teisipäev 16.30-20.00
Neljapäev 15.00-18.00
MUUSIKASTUUDIO
		
VIKERKAAR
Muusikakallakuga
Sirje Liiv 6 797842
Esmaspäev:
Laste muusikastuudio Vikerkaar
pesamunad 0-3a
pillerpallid 4-6a
individuaaltunnid 7-14a
kehaline tegevus vanematele
NOORED KOTKAD/
KODUTÜTRED
Riina Uuk 56 242 151,6 79 67 85
Neljapäev 16.00-17.30
Küsige täpsemat infot!!!
KUNSTISTUUDIO
Mall Mets 58049758, 6356593
Teisipäev
MAALIMINE teraapiline akvarell,
pastell, akrüül
Kolmapäev
LASTELE MEISTERDAMINE
Neljapäev
Küsige täpsemat infot !!!
SHOW TANTS
Merle Kaare 5016070, 6566223
Esmaspäev 14.30-19.00
Neljapäev 13.30-18.00
KOROONAKLUBI
Maarika Samberg 67 47 436
Kolmapäeviti 19.00- 21.00

huvitegevus
Maidla seltsimajas

JOOGA
Ruudi Alba 51 91 08 35, 6 040715
Esmaspäev 19.00- 20.30
NAISTE VÕIMLEMINE
Truute Muruste 51 25 888
Neljapäev 12.00 - 13.30
JOOGA EAKATELE
Aina Rätsep
Esmaspäev 11.00-12.00
BÄND
Kristjan Lepik 53405 388
Pühapäev või Neljapäev 20.00 EAKATE LIIKUMINE JA
TANTS
Elju Vakkerman 5272715, 6797418
Reede 10.00-11.30
AEROOBIKA
Renaata ja Sofia
Teisipäev 19.00-20.00
Neljapäev 19.00-20.00
NÄITLEMINE
Allan Kress 5053132
Teisipäev 15.45-16.45
KARATEKLUBI KIMURA
SHUKOKA
Rene Toome 55619155
renetoome001@hot.ee
Esmaspäev 16.30-17.30
Kolmapäev 16.30-17.30
PEOTANTS
Kulno Kabral 55655099
Pühapäev 15.00-....
SEENIORITE TANTS
Reede 11.00

võimalike muudatuste kohta täpsustav info peale maja üldkoosolekut

Saue-Jõgisoo Haridusseltsi Rahvamajas
Käsitöötuba - keraamika, siidimaal, vitraaž Juhendaja Anu Pilder 53962846
Ring alustab tööd alates 22.sept. laupäeviti kell 11.00
Kaltsuvaiba kudumine - eelnev registeerimine 5012033,
Näitering - juhendaja Kaja Kaasik. Ring alustab tööd 12.sept. kolm. kell 19.00
Laste mängutuba - laste vanus alates 0-7.a.; juhendaja Sigrid Pukk 53404702
Ring alustab tööd alates 18.sept., vajalik eelnevalt registreeruda.
Inglise keel täiskasvanutele - juhendaja Anu Joon.
Info ja registreerumine 5260480
Noorte klubi- lauatennis, karoona ja muud tegevused. Info 5012033 Ülle Rondo
Rahvakoolid (jälgida kodulehte toimumisaegade osas)
Info kodulehel www.jogisoo.ee ja tel 56 577051 Kristi Alas, kultuuritöötaja
e-post jogisoo@hot.ee

SAUE-JÕGISOO MUUSIKASTUUDIO
OOTAB ALATES 05.10.2007.a. ÕPILASI JA TÄISKASVANUID ÕPPIMA
·
Väikekannelt
·
Viiulit
·
Hiiu kannelt
·
Klaverit
Avatud on ka laste inglise keele rühm (vanus 5-11).
Registreerumine ja info tel 56 577 051 ja kristi.alas@mail.ee
Muusikastuudio juht Kristi Alas
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KUNSTIRING
Õpime tegema erinevaid savist asju, meisterdama erinevatest materjalidest
ja siidisalle värvima, ning veel palju muud.
Kuu kahel laupäeval kell 12:00-15:00
15.09, 29.09, 13.10, 27.10, 10.11, 24.11, 08.12, 22. 12
Juhendaja Anu Pilder, 10.- krooni üks kord
NB! Osade materjalide eest tuleb ka natukene rohkem maksta,
seda infot saab Anu käest.
KOKANDUSRING
Teeme erinevaid piduroogasid ja igapäevaseid toite Maidla küla moodi.
Meid külastavad erinevad kokad oma külast.
Kuu ühel pühapäeval kell 12:00-15:00
16.09, 14.10, 10.11, 09.12
Juhendaja Ene Mitt, 10.- krooni üks kord.
ARVUTIRING
Õpime kasutama erinevaid MS Office programme, tutvume arvutiga üldiselt ja
loodetavasti saame ka interneti, et sellega lähemalt tutvuda.
Kuu kahel laupäeval kell 12:00-15:00
22.09, 06.10, 20.10, 03.11, 17.11, 01.12, 15.12
Juhendaja: Evelin Mitt, 10.- krooni üks kord.
Eelregistreerimine on kindlasti vajalik, kuna tuleb arvestada
palju materjali kulub ja aega vaja varuda.
Lisa informatsiooni saab telefonil 6784055 või ka Margit Mitti käest.
Oodatud on ka kõik ettepanekud, erinevate ringide kohta, mida seal teha.
Ning ka infot võimalike ringide kohta mida veel korraldada.

Vanamõisa seltsimaja alustab uue hooga!
Alates septembrist tegutseb Vanamõisa
seltsimajas uus juhataja Katrin Krause, kelle
prioriteediks on pakkuda Vanamõisa, Alliku,
Püha ja Hüüru külades aktiivset seltsi- ja kultuuritegevust kõikidele eagruppidele. Ta on
lõpetanud Tallinna Ülikooli kultuuriteaduskonna bakalaureuse õppe koreograafi erialal
ja Tallinna Muusika- ja Teatriakadeemia humanitaar- ja kultuurikorralduse magistratuuri,
töötanud kultuuriprojektide juhina Mustamäe
kultuurikeskuses Kaja ja Veskitammi kultuurikeskuses, korraldanud kultuurifestivale,
laste- ja noortelaagreid on olnud Tantsupeo
üldjuhtide assistent ja juhtinud Laine Mägi
Tantsukooli Tallinna filiaali ning tegutseb veel
rahvatantsuansambel „Pääsuke” kunstilise
juhina ning alates 2004. a. on Saue valla
alaealiste komisjoni sekretär.
04. septembril toimus kohtumine Hüüru
külaaktiiviga, et paika panna prioriteedid ja
eesmärgid järgmiseks aastaks. Hüüru küla
inimesed soovivad südamest, et Hüüru mõis
saaks uue kuue, ehk siis leitaks vahendid
ajaloolise hoone rekonstrueerimiseks, et luua
sellest oma külakeskus.
Alates sügishooajast käivitub Vanamõisa
seltsimajas mitu uut projekti, millest üheks
on noorte ürituste sari “Noortekas”, mille
eesmärk on noorte vaba aja veetmise võimaluse loomine läbi hariva programmi. Üritus
toimub iga kuu ja külla kutsutakse noortele
huvipakkuv avaliku elu tegelane, näitleja,
sportlane, asutus jne... ning toimub wokshop,
milles noored saavad ise aktiivselt kaasa lüüa.
Üritussarja avapauk toimub oktoobrikuu
teisel poolel, kus põnevat workshopi tuleb
läbi viima MTV Eesti juht koos ühe VJ (kes,
see on üllatus). Jälgige reklaami!
Kõikide laste rõõmuks tuleb 21. oktoobril
kell 12.00 lastehommik, kus tembutama ja
koos teiega mängima tuleb Pipi Pikksukk.
Samuti toimub parima Pipi ja mereröövli
kostüümi valimine, lulli löömine, silma viskamine ja koos meisterdame spungi.
Külarahva initsiatiivil jätkub täiskasvanutele 5. oktoobril ”Vanamõisa ööklubi”,
mis pakub alternatiivi pealinna ööklubidele
ning samuti jätkub ka saunaklubi.
18. septembril kell 10.00 toimub
Memme-Taadi klubi hooaja avapidu, kus
külla tuleb Hüüru „Sügiskuld” ning meeleoluks musitseerib Hüüru bänd.
22. septembril sõidavad kõik huvilised

Suurele Paunvere Väljanäitusele.
Koostöös Harjumaa muuseumiga saab
alates oktoobri teisest nädalast vaatama tulla
uut näitust, mis tuleb kindlasti põnev. Nüüd
on seltsimajas võimalik vaadata ka kõiki
taevakanaleid ja korraldada filmiõhtuid, sest
meile on nüüd oma väike kino, koos ekraani
ja projektoriga.
Samuti jätkuvad juba eelmisel hooajal
kü-larahva lemmikuks saanud „Külanaiste
trenn” kolmapäeviti kell 18.00-19.30
ja 19.30-21.00 õpetaja Urmel Reinola
juhendamisel. Treening põhineb “shaping”
treeningul, mida kõige sagedamini võrreldakse aeroobikaga. Põhirõhk on lihastreeningul, kus erinevate harjutustega treenitakse
lihasvastupidavust.
Flamenkotrupp „Chicas Bonitas”, kus
kõige noorem harrastaja on 13. aastane ja
vanem 70. aastane ning kes tähistab oktoobri
alguses oma aastast sünnipäeva ootab kõiki
huvilisi esmaspäeviti kell 19.00-21.00, samuti
on plaanis luua laste flamenkogrupp (vanus
5-10. a), kõigi huvilistel palun ühendust võtta
õpetaja Kerttuga telefonil 56906724.
Kõik emmed ja beebid on oodatud jätkuvalt beebikooli kolmapäeviti kell 10.30, kus
õpetajaks on Sirje Liiv.
Loodan, et iga huviline leiab midagi põnevat enda jaoks ja külastab meid ning kõik
küsimused, ettepanekud ja ideed on oodatud
aadressil katrin@kodukyla.ee ja telefonil
6780921 või 5140761
Vanamõisa seltsimaja
Katrin Krause
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REKLAAM/TEATED

Augustikuu
politseiteated

PALJU ÕNNE VALLA
EAKATELE
SEPTEMBRIKUU
HÄLLILASTELE

Vargus:
31.08.2007 varastati Saue vallas Laagri
alevikus Linamäe tänavalt ehitusobjektilt
sülearvuti. Kahju on 16 000 krooni.
31.08.2007 varastas meesterahvas
Saue vallas Laagri alevikus Pärnu mnt-l
kauplusest erinevaid esemeid. Kahju on
2295 krooni. Kahtlustatavana peeti kinni
27-aastane Ott.
26.08.2007-29.08.2007 varastati Saue
vallas Ääsmäe külas Kasemäe teel ehitusobjektilt erinevaid tööriistu. Kahju on
25 465 krooni.
21.08.2007 varastati aiandusühistu
Maidla territooriumil soojakust mööblit
ja tööriistu. Kahju on 2350 krooni.
18.08.2007 varastati Ääsmäe külas
Kasesalu tänaval maja hoovist motoroller. Kahju on selgitamisel.
16.08.2007 varastati Ääsmäe külas
Kasesalu tänaval garaažist ketaslõikur.
Kahju on 3400 krooni.
13.08.2007 varastati Laagri alevikus
Pilliroo tänaval redel. Kahju on 3500
krooni.
10.08.2007 varastati Ääsmäe külas
Haru teel veoauto järelhaagiselt ratas.
Kahju on selgitamisel.
02.08.2007 varastati Laagri alevikus
Pärnu mnt-l ettevõtte ruumidest kassast
sularaha.

LAAGRI		
Adela Udras		
Hulda-Auguste Pall
Asta Robert		
Anna Oljunina		
Aleksandr Artjomov
Hans Reinmann
Harri Lembit Sibrik
Leida Vahi		
Veera Prjadkina
Arved Tammik		
Veera Aas		
Amanda Tamm		
Hugo Veersalu		
Linda Jeeser		

Liiklus:
Kokku tabati 198 liiklusrikkujat.
Kokku registreeriti 20 liiklusõnnetust.

Hüüru bänd ootab alates
uuest hooajast uusi liikmeid,
eriti lauljaid.
Proovid toimuvad reedeti
kell 18.00-21.00
Hüüru mõisas.
Kontakt Alvar Luha
559 54928
Hüüru eakate seltsi

Sügiskuld
naisansambel
ootab oma toredasse lauluperre sopran lauljat.
Proovid toimuvad
teisipäeviti Hüüru mõisas.
Kontakt Mai Endla
512 8200

NAISANSAMBEL
PIHLAMARI
tegutseb alates 2000. aastast
Saue valla Veskitammi
Kultuurikeskuse juures.
Juhendajaks Tallinna Ülikooli
dotsent, PhD Tiina Selke.
Repertuaaris on nii rahvalaule
kui ka kerget muusikat.
Pihlamari ootab uusi lauljaid,
kes on motiveeritud käima
kord nädalas proovis
ja aeg-ajalt esinema
nii oma majas kui
lähivaldade kultuuriüritustel.
Lisainfo 569 89289

Koduvald lk 7

Huvitavad lahendused
Teie unistuste kodu
projekteerimiseks!
Arhitektuurne projekteerimine | Aarius Projekt
GSM +372 52 11 099, tonu@aarius.ee, www.aarius.ee

Veskitammi pubi nüüd avatud
R ja L kella 6-ni hommikul
Kava
14.09	Ansambel Hellad Velled 		
22.09	Ansambel Vanaviisi		
28.09	Ansambel Trahter			
05.10 mees nagu orkester		
12.10	Ansambel Vanker			
19.10	Ansambel Päris Anny		
26.10	Ansambel Hellad Velled

15.09. 	DJ
23.09		DJ
29.09		DJ
06.10		DJ
13.10		DJ
20.10		DJ

Veskitammi 3, Laagri
telefon 656 0921

18.09
20.09
12.09
17.09
01.09
11.09
16.09
17.09
17.09
18.09
20.09
29.09
17.09
16.09

93
89
87
86
84
83
82
81
81
80
80
80
75
70

HÜÜRU KÜLA		
Annette Laulik		
04.09
Dia Ränne		
16.09

97
81

VATSLA KÜLA
Hendrik-Eugen Tiido

28.09

96

PÜHA KÜLA	
Benita Kelder		

08.09

93

AILA KÜLA	
Alide Kuusk		

28.09

93

VALINGU KÜLA	
Salme Heinsalu		
Ilme Sinivesi		

08.09
19.09

87
75

VANAMÕISA KÜLA	
Floriida Kivi		
28.09
Hilja Soop		
16.09
Ariadna Aedma		
11.09

86
82
75

KOPPELMAA KÜLA	
Aleksandr Suni
12.09

84

TAGAMETSA KÜLA	
Ellen Valk		
22.09

75

ÄÄSMÄE KÜLA	
Aleksander Hartikhainen 20.09
Aili Kaadu		
27.09

70
70

PALJU ÕNNE
VÄIKESTELE
VALLAKODANIKELE
LAAGRI
Hanna-Leen Keerov 30.07.2007
Karl-Wilhem Kikas 31.07.2007
Heldi Kikas		
01.08.2007
Silver Morten Lindeberg 01.08.2007
Meribel Malva
01.08.2007
Erik Väät		
05.08.2007
Paul Holger Luhtein 14.08.2007
ALLIKU KÜLA
Kristofer Pendra
Karel Sirkel		

11.08.2007
19.08.2007

KOPPELMAA KÜLA
Eenok Randlepp
20.08.2007
TUULA KÜLA
Markus Meerits

24.08.2007

HÜÜRU MÕISAPARGIS
15. SEPTEMBRIL

IN MEMORIAM

ALGUSEGA KELL 11.00

Riho Lindholm 09.06.1984-05.08.2007
Silvi Kuusiku 19.09.1943-20.08.2007
Elle Roosimäe 25.01.1953-28.08.2007
Emil Saviir
06.08.1979-31.08.2007
Maria Lagunova 14.02.1920-02.09.2007

SUUR KALALAAT

lk 8 Koduvald

Arhitektuurne
projekteerimine
Vee- ja kanalisatsioonivarustuse projekteerimine
Elektri- ja sidevarustuse
projekteerimine
Helista ja küsi lisa
Tel 56 471 844
tonu@noltonest.ee

Valveseadmete
projekteerimine,
paigaldus ja hooldus
Valvesignalisatsioonid
Videovalvesüsteemid
Tulekahjuhäiresüsteemid (ATS)
Fonosüsteemid
Valveseadmete juhtmevabad
lahendused
Elektritööd
OÜ Manetti
Tel. 56 916 054
manetti@rockcity.ee
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Saue Production OÜ

Pauligi kontsern on üle 130 aastase traditsiooniga kohvi, maitseainete ning tööstusmaitseainete tootmisega tegelev pereettevõte. Oma tegevust alustati Eestis, Sauel 1992. a., kus praeguseks tegutsevad
AS Paulig Baltic, AS Santa Maria ning Saue Production OÜ –
kõik Pauligi Skandinaavias ja Ida-Euroopas olevate äridega seotud ettevõtted.
AS Paulig Baltic toodab põhiliselt Santa Maria kaubamärgi all olevaid maitseainesegusid.
Saue Production OÜ on tööstuslike maitseainesegude tootja toiduainetetööstustele.
Tehase kvaliteedi- ja toiduohutuse juhtimissüsteem on alates 2004. aastast vastavuses BRC Kvaliteedija Toiduohutuse Sertifikaadiga (BRC Quality and Food Safety Certificate).
Santa Maria AS turustab tooteid Santa Maria kaubamärgi all Baltikumis, Venemaal ning
ka Ukrainas, Valgevenes, Kasashtanis ja Aserbaidzaanis.
Ekspordi osakaal on kasvanud aastast aastasse ja moodustab üle 80 % tootmismahust.
2007. a. sügiseks valmiv tööstusmaitseainete tehase järjekordne laiendus annab võimaluse kasvada
Euroopa üheks suurimaks maitseainesegude tootjaks.
Pauligi kontserni kasv ja areng Eestis annavad võimaluse uuteks töökohtadeks neile töötajatele, kellele
on tähtsad kvaliteet, innovaatilisus, avatus, multitkultuurne keskkond, usaldus ja austus.
Seoses tehase laienduse ja tootmise kasvuga võtame tööle
maitseainete segumeistreid

mehhaanik-seadistajaid

kelle tööeesmärgiks on maitseaine
segude ettevalmistamine, sega		
mine ja ettevõtte sisene transport

kelle tööeesmärgiks on tootmis
liinide seadistamine, hooldus ja
remont

NÕUDMISED KANDIDAADILE
positiivsus ja soov töötada
rahvusvahelises ettevõttes
iseseisvus, täpsus ja vastutustunne
soov õppida ja omandada uusi 		
oskusi
hea füüsiline ettevalmistus
valmisolek töötamiseks kahes 		
vahetuses
KASUKS TULEB
töökogemus toiduainetetööstuses
tõstukiga töötamise kogemus ja
tõstukijuhiloa olemasolu

kinnisvara hooldusmeistri

AS Rigual on juhtiv puu- ja köögivilja
hulgimüügiga tegelev firma.
Otsime:

KAUBAPAIGUTAJAT
LAAGRI
MAKSIMARKETISSE
Töö kirjeldus:
kauba vastuvõtmine
kauba väljapanek
kauba pakkumine ja tutvustamine
klientide nõustamine
Nõudmised kandidaadile:
vanus alates 18 eluaastast
eesti keel suhtlustasandil
aktiivsus, ausus, täpsus
energilisus, optimistlikkus
Ettevõte pakub:
tööd arenevas ettevõttes
töötasu kokkuleppel!
Kanditeerimiseks palume saata CV
koos palgasooviga: kristi@rigual.ee
Telefon 605 6220, fax 605 6222

kelle tööeesmärgiks on ehitise ja
tehnosüsteemide korrashoid
remondi korraldamine ning kinn
istu territooriumi heakorra pla		
neerimine ja korraldus
NÕUDMISED KANDIDAADILE
eriharidus ning ehitus-, remondija/või korrashoiutööde korral		
damise kogemus
positiivsus ja soov töötada
rahvusvahelises ettevõttes
soov õppida ja omandada uusi 		
oskusi
iseseisvus, täpsus ja vastutustunne
KASUKS TULEB
elektritööde kogemus
autojuhilubade olemasolu

ostuassistent

tööeesmärgiks on ostujuhi assisteerimine, ostudega seotud info vastuvõtt,
vormistamine ja haldamine, saate-ja
ostudokumentide kontroll, sise-ja
NÕUDMISED KANDIDAADILE välisklientidega koostöö korraldamine
iseseisvus, täpsus ja vastutustunne ostudega seonduvalt, sisene aruandlus
positiivsus ja soov töötada
rahvusvahelises ettevõttes
NÕUDMISED KANDIDAADILE
soov õppida ja omandada uusi 		
positiivsus ja soov töötada
oskusi
rahvusvahelises ettevõttes
valmisolek töötamiseks kahes 		
eelnev töökogemus ostude
vahetuses
ja/või logistika valdkonnas
soov õppida ja omandada uusi 		
KASUKS TULEB
oskusi
elektritööde kogemus
arvuti kasutamise oskus (MS Office)
autojuhilubade olemasolu
hea inglise ja eesti keele oskus
(kõnes ja kirjas)
toorainelao logistiku
iseseisvus ja meeskonnatöö valmidus, initsiatiiv ja analüüsivõime
kelle tööeesmärgiks on tooraine
vastuvõtt ja ladustamise korralda
KASUKS TULEB
mine, kaupade kontroll ning nende
erialane haridus või selle
markeerimine kaupade liikumise
omandamine
kvaliteedisüsteemide tundmine
ga seonduva info arvutisse sisesta
mine
soome keele oskus kõnes
MS Axapta kasutamise oskus
NÕUDMISED KANDIDAADILE
iseseisvus, täpsus ja vastutustunne
pakendajaid
positiivsus ja soov töötada
rahvusvahelises ettevõttes
eesmärgiks on maitseainete pakensoov õppida ja omandada uusi 		
damine
oskusi
eesti keele oskus kõnes
NÕUDMISED KANDIDAADILE
meeskonnatöö valmidus
täpsus vastutustunne ja positiivsus
arvutikasutamise oskus MS Office
soov töötada rahvusvahelises 		
ettevõttes
KASUKS TULEB
soov õppida ja omandada uusi 		
töökogemus tootmises või
oskusi
laomajanduses
valmisolek töötamiseks kahes 		
tõstukiga töötamise kogemus ja
vahetuses
tõstukijuhiloa olemasolu
KASUKS TULEB
töökogemus toiduainetetööstuses

ETTEVÕTE PAKUB OMALT POOLT
konkurentsivõimelist palka ning lisatasu vastavuses töötulemustega
motiveerivat ja kaasegset töökeskkonda (töö on siseruumides)
koolitust ja arenguvõimalusi
täiendavat personalikindlustust, ühisüritusi personalile igal aastaajal
soodustusi sportimise ja toitlustamise osas
olla ainulaadsete ametite esindajaks Eestis
CV palume saata aadressil:
AS Paulig Baltic, Tule 24 A Saue 76505 või e-mail aadressil: peeter.kodar@paulig.ee
Täiendav informatsioon telefonil 66 52 000
www.paulig.ee

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

GORDONI PEREKOOL
Mis on Gordoni Perekool?
Tegemist on praktilise kursusega, kus
õpetatakse inimesi paremini mõistma
oma suhteid ümbritsevatega, eelkõige
lastega, ja neid soovitavas suunas
kujundama ilma võimu ning
vägivalda kasutamata
.
Koolitaja: Kadri Järv-Mändoja (Gordoni Perekooli litsenseeritud koolitaja)
Aeg: alates 9.oktoober 2007
(8 moodulit ehk 8 teisipäeva järjest,
kestvus 3 h kell 18.00-21.00)
Asukoht: Veskimöldre Pilliroo 63
(Väike Päike klubimaja)
Grupi suurus: 12-15 vanemat
Koolitusel kasutatavad meetodid:
grupitöö, praktiline harjutamine, rollimäng, analüüs, arutelu
Osalustasu: 1 lapsevanem 2400.2 lapsevanemat ühest perest 4300.(22 % tulumaksu tagasi)
Osalustasu sisaldab:
osaleja töövihik (110 lehekülge),
kohvipausid
Osalejad saavad:
Gordoni Perekooli tunnistuse
24 õppetunni ulatuses
Registreerimine ja info:
www.lasteklubi.ee, www.sinamina.ee
või tel.679 6616
TEIE VÄIKE PÄIKE
LASTE-HUVI JA ÕPIKLUBI

Õmblusettevõte
AS Protten F.S.C.
asukohaga Keilas
võtab tööle

ÕMBLEJAID
TRIIKIJA
väljaõppe võimalus.
Kontakttel.674 7567

