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12. septembril 11.00 toimub Hüüru külas

Hüüru Külalaat
Lettidel värske- ja suitsukala, aia- ja põllusaadused, istikud ja  käsitööd.

Mängivad külapillimehed, võistlused nii lastele kui täiskasvanutele.
Lastele möllamiseks batuut, ratsutamiseks ponid ja hobused.

Välikatlast jagatakse traditsioonilist kalasuppi, töötab väliköök puhvetiga.
Hea võimalus teha soodsad ostud. Hea võimalus kauplemiseks

Ostjad ja müüjad, selle sügise kohtumispaik on Hüüru!
Info tel. 50 40 934

Kaupmeestele registreerumiseks huuruveski@hot.ee

suve suursündmus

Suvelõpupidu ja käsitöölaat - 
sündmus, milleta suvi 
poleks täiuslik

Koduvald

22. augustil Vanamõisa küla 
lõkkeplatsil toimuv traditsioo-
niline Saue valla suvelõpupidu 
rõõmustab osalejaid rekordarv 
kauplejatega käsitööturul ning 
sisutiheda kultuuri- ja võistlus-
programmiga. Õhtu naelaks on 
kultusbändide Singer-Vinger´i 
ja Kuldne Trio etteasted.

Koduvald küsis peo peakorral-
dajalt Vanamõisa seltsimaja ju-
hatajalt Katrin Krauselt kuidas 
ettevalmistused sujuvad ja mis 
põnevat tulijale osaks saab.     

Kuidas ettevalmistustööd on  
sujunud?
Ausalt öeldes on tööd sellise üri-
tusega väga palju. Mõelda tuleb 
kõigile pisidetailidele, et sünd-
mus ootuspäraselt ja hästi välja 
tuleks. Üritus tuleb nii tehnilise 
kui ka kunstilise poole pealt pai-
ka panna ja selleks on meil ka  nö 
valdkonnajuhid- ca 20 inimest, 
lisaks nende nn alluvad. 22. au-
gustil on meie meeskonna suu-
rus umbes 60 inimest, kes kõik 
teevad selle nimel tööd, et üritus 
sujuks. 
Tore on nentida, et ka teised kü-
laseltsid aitavad kaasa.  Muidu-
gi tuleb sellel aastal tõdeda, et 

sponsorrahasid liigub natuke vä-
hem. Samas ei saa siiski nuriseda, 
kõik, kes on eelnevatel kordadel 
õla alla pannud, pole ka sellel 
aastal meid jätnud. Aktiivsemaks 
on ka läinud meie oma valla taid-
lejad. Kui eelmisel aastal tuli neid 
tikutulega otsida, siis sellel aastal 
helistasid juba paljud ise ja uuri-
sid, et kas saaks esineda.

Miks peaks üritusele tulema?
Küsitakse ikka, et mis üritus see 
selline on? Siinkohal tulebki sel-
gitada, et tegelikult jooksevad 
üritusel kolm põhiliini.
Üks on siis Saue valla suvelõpu-
pidu, mille raames pakume põ-
nevat kultuuriprogrammi, kus 
peaks iga osaleja leidma midagi 
huvipakkuvat. Lisaks on avatud 
erinevate tegevuste alad, kus 
saab ennast proovile panna. Mui-
dugi ei ole kõik alad tasuta. Näi-
teks Benji-hüpe on küll ülisoodsa 
hinna eest, nii et kellel veel hüp-
pamata, soovitan soojalt. 
Laste alal on põnevaid tegevusi 
- väiksed saavad tasuta sukeldu-
da pallimeres, hüpata batuudil, 
mängida vastehitatud mängu-
platsil, vaadata/kuulata/mini-
loomaia infotunde. 
Meie peaeesmärk on see, et val-
lakodanikule oleks võimalikult 
palju tasuta tegemisi. Küll tuleb 

külastajal arvestada parkimispi-
letiga, mille saab lunastada 20 
krooni eest. Autosid on palju ja 
et kõik saaks kenasti parkida, 
abistavad tulijaid ka parkla-
korraldajad.
Kui võimalik, siis võiks üritu-
sele tulla jalgsi või spetsiaal-
se bussiga, mis väljub Laag-
rist ja Maidlast. Täpsema 
graafiku leiab veebilehelt 
www.vanamoisa.ee.

Teine liin on siis käsitöö-
laat, mis on aastatega 
aina kasvanud ja kas-
vanud. Leian, et see on 
koht, kus Saue vald on 
ennast kaardile too-
nud nii müüjate kui 
ka külastajate seas. 
See, kui tullakse 
kohale Saaremaalt 
või Petserist, on 
ikka juba omaette näitaja. 
Osta saab kõike- käsitööd, toitu, 
taimi, loomi.

Kolmanda liinina hoiame au 
sees Eesti külaelu, mille raames 
toimub teist aastat Saue valla ta-
lendikaima küla valimine. Seega 
külade esindajad - olge varmad 
ja pange meeskond õigeaegselt 
kokku ja registreerige end võist-
lustulle. 

P a l j u 
külastajaid 
ootate?
Kui toimus esimene Suvelõpu-
pidu 2003. aastal, siis oli külas-
tajaid umbes 300 inimest. 2007. 
aastal käis üritusel juba üle 8000 
inimese. Seega on ürituse popu-
laarsusaasta-aastalt kasvanud ja 
sellel korral ootaks külalisi veel 
rohkem.

KUULA, VAATA, OSALE

Päeva juhib MADIS MILLING
PROGRAMM PEALAVAL 

12.00 Päeva sissejuhatus
12.10  HÜÜRU BÄND

12.45 MUUSIKASTUUDIO VIKERKAAR

13.00 KÜLADE TALENDIJAHT - kokkamise võistluse algus

13.10 JÕGISOO RAHVAMAJA külajant O. Lutsu Kalevi kojutulek

14.00 PIDULIK AVAMARSS

14.05 PIDULIK AVAMINE
14.10 SAKU PUHKPILLIORKESTER

14.30 KÜLADE TALENDIJAHT- meeskonnavõistlused

14.40 SAUE VALLA SEGAKOOR

14.50 ETTEVÕTETE ESITLUSED
15.00 KEHRA NUKUTEATER

15.30-17.30 Laste alal PIPI PIKKSUKK  Segasumma Suvilast

15.30 MEERO MUUSIKU LAULULAPSED

15.50 KÜLADE TALENDIJAHT - MÄGIRONIMINE

16.10 PÕHJA- EESTI PÄÄSTEKESKUSE demonstratsioonesinemine

16.40 ÄÄSMÄE RAHVATANTSIJAD

17.10 KÜLADE TALENDIJAHT- VABA VOOR 

17.35 TANTSUTRUPP CAROLINA

17.30-19.30 Laste alal LOTTE Leiutajate külast

17.50 LAAGRI KOOLI ja MINIMUUSIKALI laululapsed

18.15 LINETANTSU õpetus KAIE SEGERILT

18.45 TANTSUTRUPP CHICAS BONITAS

19.15 TALENDIKAMA KÜLA AUTASUSTAMINE

20.00 SINGER VINGER
21.30 TULESHOW showgrupilt FLAMEOUS

RUF ilutulestik - LÕKKE SÜÜTAMINE

PROGRAMM TELGIS22.00 ROCKBÄND ETORA
22.45 SHOWGRUPP FANTASY folgiprogramm

23.00 KULDNE TRIO
23.40 SHOWGRUPP FANTASY showprogramm

00.00 KULDNE TRIO
01.00 peo lõpp

Korraldaja jätab endale õiguse teha päevakavas muudatusi!
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VALLAvOLIKOGus

Vallavolikogus 18. juunil
PäevAKOrrAL

Pärnu maanteele uus liiklussõlm

Uus volikogu tuleb taas 
17-liikmeline

Kehtestati Saue valla Vanamõisa küla Pärnu maantee ja raud-
tee vahelise ala detailplaneering 
Võeti vastu Saue valla Laagri aleviku ja Alliku küla Koru I, 
Koru V, Koru VI ja Laagri alajaama kinnistute detailplanee-
ring 
Kehtestati Saue valla Koppelmaa küla Endla kinnistu detail-
planeering
Muudeti kinnistute Kuldala II, Kuldala III, Männimetsa ja 
Tammeotsa katastriüksuse sihtotstarve
Anti luba Voore tee lõik 2 katastriüksuse koormamiseks isik-
liku kasutusõigusega 
Kooskõlastati Harjumaa maakonnaplaneeringu teemaplanee-
ringu „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009-2015“ 
Muudeti Saue Vallavolikogu 25. märtsi 2004 määrust nr 003 
„Saue valla teenistujate koosseis, palgamäärad, palgatingi-
mused ja sotsiaalsed garantiid“ 
Määrati uue volikogu liikmete arv
Moodustati valimisringkond
Nimetati Saue valla valimiskomisjoni liikmed
Otsustati vallavanema puhkus 
Kinnitati Saue valla 2008. aasta konsolideeritud majandusaas-
ta aruanne
Anti nõusolek riigihanke korraldamiseks 
Esitati arvamus Maidla uuringuruumi geoloogilise uuringu 
loa taotlusele
Anti üürile Veskitammi 4 ruumid (Hambaravi) 
Anti üürile Veskitammi 4 ruumid (Perearstikeskus)
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•

•

•
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•
•
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Koduvald 

18. oktoobril toimuvate kohalike omavalitsuste valimiste eel 
kinnitati juunikuu volikogus uue koosseisu liikmete arv, vali-
mispiirkond ja valimiskomisjoni liikmed.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus sätestab, et vo-
likogu järgmise koosseisu liikmete arvu määrab volikogu oma ot-
susega. Volikogu liikmete arv peab olema paaritu arv ja volikogus 
peab olema vähemalt seitse liiget. 
Liikmete arv määratakse rahvastikuregistri andmete põhjal, läh-
tudes vallaelanike arvust valimisaasta 1. juuni seisuga.  Üle 5000 
elanikuga omavalitsuses peab volikogu liikmeid olema vähemalt 
17.  Nii kinnitas ka Saue Vallavolikogu järgmise koosseisu liikme-
te arvuks 17.
Samuti otsustas volikogu 18. oktoobri valimisteks moodustada 
Saue vallas üks valimisringkond. Valimiskomisjoni, mille ülesan-
ne on korraldada hääletamine ja teha kindlaks hääletamistulemu-
sed, liikmeteks kinnitas volikogu vallakodanikud Toivo Ojaveski, 
Maaja Nurmse, Kati Oolo ja Aino Musta. Valimiskomisjoni esime-
heks on vallasekretär Edith Mäe ja komisjoni tööaeg on 19. augus-
tist -7. septembrini esmaspäevast reedeni 9.-11.00. Teisipäeval, 8. 
septembril, on valimiskomisjoni tööaeg kl 9.00 – 18.00.
Lähem info valmiste kohta veebilehel http://vvk.ee/kov09

Laagri külje alla planeeritakse uut 
elamurajooni 200-le perele
Koduvald 

Juunikuu volikogu võttis vastu 
detailplaneeringu, millega 93 
hektarilisele maa-alale luba-
takse kavandada terviklik elu-
keskkond  ca 200 perele.

Kinnistutel Koru I, Koru V, Koru 
VI ja Laagri alajaama, mis asu-
vad Laagrist Harku poole sõites 
vasakut kätt teed, laiuvad het-
kel 100% hoonestamata metsa- 
ja põllumaad.  Kinnistutele on 
kavandatud 159 ühepereelamu 
krunti, 4 üksikelamu krunti ning 
4 ridaelamu krunti 38-le ridaela-
muboksile. 
Hetkel olemasolevat metsa 
on arendaja esindaja Margus 
Haud´i kinnitusel kavas võima-
likult palju säilitada ning kor-
rastada. “Metsa võetakse maha 
vaid niipalju, kui on ehitamiseks 
hädavajalik ja iga raiet kaalu-
takse väga põhjalikult. Kinnis-
varaturu nõudlikkus tingib juba 
iseenesest selle, et oluline ja 
aeglaselt taastatav väärtus nagu 
seda on olemasolevad puud, on 
nii emotsionaalselt kui ka majan-
duslikult kasulik säilitada,” põh-
jendab mees.
Detailplaneeriguga ette nähtud 
veel haridushoone krunt algkoo-
lile ja lasteaiale, ärimaa krundid 
kauplusele, kohvikule, spordi-
klubile ja muudele kaubandus- 
ning teenindusasutustele. Ter-
visliku ja turvalise elukeskkonna 

tarvis on planeeritud ka kaks 
pargiala.

Arendaja ja valla ühishuvid
Alale juurdepääs on lahendatud 
Juuliku-Tabasalu maantee eel-
projektiga kavandatava uue liik-
lussõlme kaudu. Abivallavanem 
Tiit Talvi sõnul on selle planee-
ringuga kaasnev boonus Saue 
valla jaoks tervikuna asjaolu, 
et maaomanik on lubanud oma 
kinnistule märkida tulevase Juu-
liku-Tabasalu maantee teemaa. 
”See on Laagri inimestele väga 
oluline, kuna ühel päeval hak-
kab alevikus sees liikuma vaid 
kohalik transport, transiitliiklus 
kulgeb keskusest mööda. Liik-
luskoormus peaks Laagri siseselt 
oluliselt langema,” usub Talvi. 
Lisaks kattuvad valla ja arendaja 
ühishuvid planeeringus ette näi-
nud Pääsküla jõekalda äärse ala 
korrastamisega, mille arendaja 
on lubanud oma õlgadele võt-
ta. “Jõeäärsest alast moodustub 
avalikult kasutatav atraktiivne 
puhkeala, kus asuvad jalg- ja 
kergliiklusteede võrk ja mängu- 
ning palliplatsid igas vanuses 
lastele,” seisab planeeringu se-
letuskirjas.   Arendaja kinnitusel 
on hiljem kavas avalikult kasu-
tatavad tänavad ja haljasalad 
üle anda vallale, et lahendada ka 
nende edaspidine hooldamine.

Esmalt trassid, siis hooned
Haud´i sõnul on objektide ehitus 

kavandatud selliselt, et esmalt 
ehitatakse välja teed ja trassid, 
seejärel hooned. Ka Talvi kinni-
tab, et enne planeeringu lõplik-
ku kehtestamist tuleb kokku lep-
pida, millises järjekorras hakkab 
ehitus toimuma. Siinjuures on 
valla kindel seisukoht, et ühis-
kondlikud teed ja kool-lasteaed, 
peavad valmima esmajärjekor-
ras. 

Hooned lähiaastail veel ei kerki 
Reaalse ehitustegevuse algus  
oleneb Haud´i väitel sellest, kui 
kiiresti paraneb kinnisvaraturu 
olukord. Tänaste teadmiste põh-
jal prognoosib mees ehituse al-
gust paari aasta jooksul. “Nagu 
juba öeldud -  alustada tuleb tee-
de ja trasside ehitusega. Selle in-
vesteeringu tegemiseks peab aga 
olema veendumus, et krunte on 
võimalik müüa ja tehtud kulutu-
sed end ka ära tasuvad. Tühjade 
tänavatega piirkonna rajamine ei 
ole kindlasti eesmärk,” selgitab 
Haud.

Avaliku väljapaneku käigus 
laekus planeeringu kohta kaks 
eriarvamust, mida vallavalitsus 
menetlema hakkab.

Ala arendaja on Koru Arenduse 
OÜ. Firma kuulub kolmele USA 
elanikule, kes on ühtlasi planee-
ritava ala kinnistute omanikud.

Registreeru tasuta  
e-teenuste koolitusele 
Koduvald

Õppeklassiks kohendatud bussis, mis saabub Saue valda  16. 
septembril, saavad  e-teenuste kasutamise koolitusel osaleda 
soovijad, kes registreeruvad sotsiaalnõuniku telefonil 654 1136.

E-koolitusbussis  on võimalik saada esmased teadmised e-teenus-
te, ID-kaardi ning digitaalallkirja kasutamiseks, ehk kuidas oma 
igapäevaelu lihtsustada erinevaid e-teenuseid kasutades.
E-koolitusbussis on kümme internetiühenduses arvutitöökohta 
praktilise õppe läbimiseks. Koolitusele tuleb kindlasti kaasa võtta 
ID kaart ja PIN koodid. Bussis väljastatakse soovijatele uued ID-
kaardi PIN-koodid, kui vanad on juhuslikult kaduma läinud. 

Koolituse pikkus on 1,5 tundi ning meie vallas toimub 16. septemb-
ril 4 koolitust. Koolituste algusajad on 10.00; 12.00; 14.00; 16.00. 
Koolitusbuss teeb maksimaalselt kaks peatuskohta Saue vallas, 
konkreetsed kohad selguvad vastavalt sellele, millisest kandist on 
kõige enam huvilisi. Täpsest toimumise asukohast antakse kõiki-
dele registreerujatele teada. 
Kuna koolituspäeva toimumiseks peab olema  eelregistreeritud 
vähemalt 30 huvilist, siis  anna oma osalemissoovist kiiresti teada. 
Oodatud on kõikides vanusest inimesed- noortest eakateni.

Koduvald 

Volikogus kehtestatud detailpla-
neeringu kohaselt kerkib Laagri 
Maksimarketi kõrvale tulevi-
kus suur ärikeskus. Veel enne 
ehitustegevuse algust peab aga 
valmima Pärnu maanteel uus - 
TOP-i nimeline liiklussõlm.

Vastavalt detailplaneeringule on 
alale lubatud ehitada üle 250 000 
m2 erinevaid hooneid. Nii suure 
objekti puhul käib arendamine 
etappide kaupa. “Esimeses järgus 
on plaanis rajada uusi kauban-
duspindu, mis meelitaksid klien-
te kogu Harjumaalt, aga ka kau-
gemalt. Eesmärk on luua keskus, 
kuhu võib tulla perega kogu päe-
vaks ja igav ei hakka. Hiljem on 
võimalik ka lao-, kontori- jm. pin-
dade ehitus, mis täiendaks kogu 
piirkonna arengut,” kirjeldab tu-
levikuplaane Raiko Uri arendus-
firmast Trigon Capital.

Uus liiklussõlm
Kinnistu asub Eesti tähtsaima 
maantee Via Baltica ääres. Reaal-
sele ehitustegevusele peab eelne-
ma alale juurdepääsuteede välja-
ehitamine ning seetõttu hõlmab 
detailplaneering ka Pärnu maan- 
teele kahetasandilise liiklussõlme 
rajamist. Liiklussõlme väljaehita-

miseks suhtleb arendaja aktiiv-
selt  Maanteeametiga. “Usume, 
et oleme tõestanud oma soovi 
ja võimet tuua projekti suuri 
rahvusvahelisi investeeringuid, 
millega kaasneks paljude uute 
töökohtade loomine. Oleme 
veendunud, et riik on valmis kii-
rendama infrastruktuuri aren-
damist, mis lähiaastatel nagunii 
tuleks läbi viia. Täpsema  ehi-
tustööde alguse saab muidugi 
otsustada ainult Maanteeamet,” 
selgitab Uri.
Saue abivallavanem Tiit Talvi 
sõnul seisab vald hea selle eest, 
et enne äripindade ehitustege-
vust peab olema nimetatud liik-
lussõlm välja ehitatud. “See on 
eeltingimus ehituslubade väljas-
tamiseks,” kinnitab mees.

Täisehitamiseni läheb aastaid
Kogu projekti väljaehitamine 
sõltub väga paljudest asjaolu-
dest. “Alates majanduskeskkon-
na arengust kuni juriidiliste ja 
tehniliste aspektideni välja. Ar-
vestades projekti suurust, läheb 
kogu ala täisehitamiseni kind-
lasti mitmeid aastaid. Samas on 
Saue valla elanikel põhjust tulla 
piirkonda külastama juba palju 
varem, kui valmivad esimesed 
hooned,” lubab Uri.
Uri näeb projektis kasu ka val-
laelanikele. “Tekivad paremad 
poeskäigu ja ajaveetmise võima-
lused, paraneb liikluskorraldus 
Laagri lähiümbruses. Samuti 
luuakse uusi töökohti, mis an-
nab võimaluse leida tööd kodu 
lähedal,” toob mees näiteid.

PAREMAD VÕIMALUSED: uus liiklussõlm saab olema kahetasandi-
line ja võimaldab mahasõite nii Jälgimäe kui teise planeeritava maantee-
Juuliku-Tabasalu maantee suunas. Lahendatud on ka Laagrist Tallinna 
poole väljasõit, tulevikus reguleerib vasakpööret valgusfoor
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detAILpLAneerInGute AvALIK väLjApAneKneK

s Aue vALLA detAILpLAneerInGud juunI-juuLI 2009

Avalikul väljapanekul ole-
vate detailplaneeringute-
ga on võimalik tutvuda ka 
elektrooniliselt  Saue valla 
koduleheküljel: www.saue-
vald.ee/ehitus_planeerimi-
ne/detailplaneering/teated

Saue Vallavalitsus teatab, et 
17.08.2009 kuni 31.08.2009 
kella 8.00-16.30 (kolmapäe-
viti kuni 18.30-ni ja reedeti 
kella 14.00-ni) toimub Saue 
vallamajas, Veskitammi 4 
järgmiste detailplaneeringu-
te avalik väljapanek: 
Alliku küla Tammetõru ja 
Tammetalu tee 15 kinnis-
tute detailplaneering. De-
tailplaneeringu eesmärgiks 
on kinnistute kruntimine, 

maasihtotstarbe muutmine 
elamu,- transpordi,- ja üld-
kasutatavaks maaks ning 
ehitusõiguse ja hoonestus-
tingimuste määramine viie 
ühekorteriga väikeelamu ja 
abihoonete rajamiseks. Pla-
neeritava ala suurus on ca.3,6 
ha. Elamute lubatud suurim 
kõrgus on 9,0m, abihoonetel 
kuni 5,0m. Elamukrundid 
on planeeritud suurustega 
1800m²-3435m². Detailpla-
neeringuga lahendatakse pla-
neeritaval alal heakorrastus, 
haljastus, juurdepääsuteed 
ning tehnovõrkudega varus-
tamine. Detailplaneering ei 
muuda kehtivat üldplanee-
ringut. Planeeringuala hõl-
mab Tammetõru, Tammeta-

lu tee 15, Tammetalu tee 20 ja 
Tammetalu tee 21 kinnistuid. 
Detailplaneeringu koostaja 
Keskkonnaprojekt OÜ, töö 
nr 01-TP-06.
Aila küla Kanaste, Heinatee 
21 ja Heinatee põik 5  maa-
üksuste detailplaneering. 
Detailplaneeringu eesmär-
giks on olemasoleva maaük-
suse jagamine kruntideks, 
maasihtotstarbe muutmi-
ne elamu,- transpordi,- ja 
üldkasutatavaks maaks, 
ehitusõiguse ja hoonestus-
tingimuste määramine 29 
ühekorteriga väikeelamu ja 
abihoonete rajamiseks ning 
kruntidele juurdepääsuteede 
ja tehnovõrkudega varusta-
mise lahendamine. Planeeri-

tava ala suurus on ca 28,66 ha. 
Planeeritavad elamukrundid 
on suurusega 1500m²-3,0ha. 
Planeeritavate elamute luba-
tud suurim kõrgus on 9,0m, 
abihoonetel 5,0m. Planeerin-
gualal viidi läbi dendroloogi-
line hindamine ning kruntide 
kujundamisel ning hoonete 
projekteerimisel on kohus-
tuslik arvestada dendroloo-
gilise hinnangu tulemuste ja 
järeldustega. Detailplanee-
ring ei muuda kehtivat üld-
planeeringut. Detailplanee-
ringu koostaja Hedolink OÜ, 
töö nr 2107.

Lähemat informatsiooni saab 
planeeringute spetsialistilt 
Maili Metsaotsalt 654 1157 

Saue valla territooriumil 
juunis ja juulis 2009 ei alga-
tatud detailplaneeringuid

Saue valla territooriumil 
juunis ja juulis 2009 on keh-
testatud järgmised detail-
planeeringud:
Saue Vallavalitsuse 2.06.2009 
korraldusega nr 338 on keh-
testatud  Valingu küla Vaht-
ralehe kinnistu detailplanee-
ring.
Saue Vallavolikogu 

18.06.2009 otsusega nr 028 on 
kehtestatud Vanamõisa küla 
Pärnu mnt ja raudtee vaheli-
se ala detailplaneering.
Saue Vallavolikogu 
18.06.2009 otsusega nr 030 on 
kehtestatud Koppelmaa küla 
Endla kinnistu detailplanee-
ring.
Saue Vallavalitsuse 14.07.2009 
korraldusega nr 429 on keh-
testatud Valingu küla Ale 
kinnistu detailplaneering.
Saue Vallavalitsuse 14.07.2009 

korraldusega nr 430 on keh-
testatud Laagri alevik Vana-
silla tee 14 kinnistu detailpla-
neering. 
Saue Vallavalituse 14.07.2009 
korraldusega nr 431 on keh-
testatud Alliku küla Kahar-
söödi III kinnistu detailpla-
neering.
Saue Vallavalitsuse 
14.07.2009 korraldusega nr 
432 on kehtestatud Kiia küla 
Lajuri I maaüksuse detailpla-
neering.

Saue Vallavalitsuse 
28.07.2009 korraldusega nr 
445 on kehtestatud Vatsla 
küla A/Ü Vatsla kinnistu de-
tailplaneering.
Saue Vallavalitsuse 28.07.2009 
korraldusega nr 446 on keh-
testatud Laagri alevik Veski-
tammi tänava, Pääsküla jõe 
ja Kõltsari 2/III kinnistu va-
helise ala detailplaneering

Algab Laagri – 
Saue kergliiklustee 
projekteerimine
Projekteerimistööd, mida Saue 
Vallavalitsuse ja Saue Linna-
valitsuse ühise riigihanke tu-
lemusena teostab  SKA Inse-
neribüroo OÜ, tuleb lõpetada 
järgmise aasta 15. veebruariks. 
 
Laagri-Saue kergliiklustee raa-
mes ehitatakse kõnniteed Redise 
ja Kuuse põik tänavatele, Koidu 
elurajoon saab ühenduse Laagri 
alevikuga ja Padula raudteepea-
tusega, kergliiklusteega ühenda-
takse Suurevälja tee ja Välja elu-
rajoon ning mis kõige olulisem 
- vallaelanikud saavad mõnusa 
kõnnitee, kus jalutada, jalgratta-
ga sõita ja sportida. 

Kergliiklustee ehitust rahastab 
85% ulatuses Euroopa Liit, 15% 
tuleb vallaeelarvest ja  Saue 
linna piires kulgeva lõigu osas 
Saue linna eelarvest.
Projekteerimistööde lõppedes 
kuulutatakse välja riigihange 
kergliiklustee ehitaja leidmi-
seks.

Pääsküla jõe 
heakorrastustööd
lõpusirgel

Augustikuuga saavad ühele 
poole Pääsküla jõe heakorras-
tustööd. 

Laagris- Rahnu tänava ning Ves-
kitammi tänava vahelisel lõigul 
eemaldati jõest taimesodi, see-
järel kaevati välja sängi aasta-
kümnetega settinud muda ning 
puhastati jõe kaldad. 
Mudaga koos „leiti“ rohkelt au-
tokumme, liiklusmärke, jalgarat-
taid, lapsevankreid, suur pada 
ning kõikvõimalikku muud pät-
tide poolt jõkke loobitud kraami. 
Põhjaliku uuenduskuuri läbisid 
kaks jalakäijate silda. 
Väiksemas mahus toimusid tööd 
jõe Nõlvaku tänava poolses osas, 
kus eemaldati jõest voolutakis-
tused ning rohttaimed.

Kogu projekti kaasrahastas SA 
Keskkonnainvesteeringute Kes-
kus.

LühIdALt

Abivallavanem: “Negatiivset lisaeelarvet tõenäoliselt ei tule”

MAjAndusLIK OLuKOrd

Koduvald

Esimese seitsme kuu maksu-
laekumised lubavad loota tulu-
de laekumist vastavalt planee-
ritud eelarvele.

Kogutulude laekumine Saue 
vallas 1. augusti 2009. aasta sei-
suga on natuke üle 78,94 miljoni 
ehk 62,3% kogu aasta eelarves 
ettenähtud tuludest (vastavalt 
~126,6 miljonit).
Abivallavanem Priidu Kalbre 
sõnul on põhitulu, ehk üksik-
isiku tulumaksu osa (moodus-
tab omavalitsuse kogutulust ca 
80%), laekunud 60,8 miljonit ehk 
60,3% aasta eelarvest. (vastavalt 
~100, 7 miljonit).
“See võimaldab praeguse arves-
tuse järgi aastase tuluprojekti 
selle ühiku osas täita. Puudu 
on veel ca 39,9 miljonit ja aega 
5 kuud - see teeb ca 8 miljonit 
kuus ning see peaks olema ka 
reaalne,” usub Kalbre.

Riigitoetuste laekumine on 
probleemne
Ainuke tõsisem probleem on 
Kalbre hinnangul riigi poolt 
teostatavate maksete osas.  
“Seoses riigi negatiivsete eel-
arvetega on tekkinud olukord, 

kus esialgu meie eelarvesse sisse 
prognoositud toetused ei laeku 
kavakohaselt,” selgitab abivalla-
vanem.  Eriti terav on seis akt-
siisimaksust laekuvate kohalike 
teede korrashoiuks ja ehituseks 
ette nähtud vahenditega. 
Riigieelarves on seda kuluartik-
lit Saue valla kontekstis vähen-
datud ca 600 tuhande krooni 
osas ja see raha jääb vallaeelar-
ves puudu. 
Teine probleemne koht, mis 
võib Kalbre kinnitusel tekkida, 
on maardlate kaevandustasud, 
mis on alalaekumises. “Teades 
samas, et kaevanduse mahud 
pole vähenenud, siis on tekki-
nud ilmselt nende firmade poolt 

maksevõlad. Selletõttu pole see 
raha veel meieni jõudnud, aga 
loodame, et aasta teises pooles 
laekumine normaliseerub,” on 
Kalbre optimistlik.

Vähenenud ehituskulud  
tasakaalustavad
Saamata jäänud riigitoetustele 
tasakaaluks on odavnenud sis-
seostetavad teenused ehituse ja 
teedeehituse valdkonnas. 
“Seoses majandussurutisega  on 
ehitusehinnad langenud ja han-
ked on olnud odavamad, kui 
kulueelarves selleks  vahendeid 
ette nähti,” märgib Kalbre. 

Negatiivset lisaeelarvet 
ilmselt ei tule
Kui tekib  olukord, et mõ-
nede tuluartiklite osas tuleb 
alalaekumine 1-2 miljoni 
ulatuses, siis tänu remon-
di ja investeeringukulude 
odavnemisele,  ei ole prae-
guse seisuga ette näha vaja-
dust negatiivse eelarve osas.
“Tänu volikogu ettenägelik-
kusele toimus eelarve me-
netluse käigus juba suurem 
tulude-kulude kärpimine 
ära. Praeguse seisuga näib 
nii, et see konservatiivne lä-
henemine võimaldab kehti-
va eelarvega välja tulla,” 

kinnitab Kalbre.

Hoopis positiivne lisaeelarve? 
Kalbre sõnul võib lisaeelarve 
siiski tulla, aga hoopis positiivne. 
“Arvestades olukorda, et oleme 
saanud täiendavaid vahendeid 
edukate rahataotlusprojektide 
kirjutamisega, siis suure tõe-
näolisusega tuleb positiivse lisa-
eelarvega need summad arvele 
võtta,” ütleb Kalbre. 
Näitena toob mees  Urda tänava 
mänguväljaku ehitamiseks saa-
dud lisavahendid, mida aasta 
alguses vallaeelarvesse sisse ei 
arvestatud.

ÜKSIKISIKU TULUMAKSU LAEKUMISE VÕRDLUS 2008/2009 
ESIMESED 7 KUUD
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Valla ettevõtjad võõrustasid ministrit 
k üLAsKäIK

Koduvald

30. juunil tegi põllumajandusmi-
nister Helir-Valdor Seeder lühivi-
siidi Saue vallas.

Kadarbiku talu tootmistsehh Ääs-
mäel oli ministri ja tema saatjaskon-
na esimene peatuspunkt. Külalised 
said mekkida erinevaid smuutijoo-
ke, ministeeriumi-härradele anti 
ülevaade talu toodangust ja tehno-
loogiast ning peale kaitseriietusse 
pugemist näitas peremees Ants Pak 
ka tootmisliine. 
Teine huvipakkuv objekt oli Kadar-
biku punase torniga bioetanoolite-
has, kus mahlapressi jäätmetest ja  
suhkrupeedist piiritust toodetakse. 
Peremees kasutas juhust ja juhatas 
külalised ka nö juurte juurde - üle 
vaadati ka kesksuvised kapsapõllud, 
kust tooraine tuleb. Ministeeriumi-
inimesed said selge teadmise, et por-
gandid-kaalid on ikka tõesti täitsa 
oma põldude toodang..

Rohetava juurikavälja äärest võeti 
suund Vanamõisa külla, kus minis-
ter sai heinapõllu ääres kiire ülevaa-
te sellest, kuidas kohalik ettevõte 
Eritex Invest  lemmikloomadele  hei-
na pakendab. 
Visiit päädis Vanamõisa lõkkeplatsi 
mineviku, oleviku ja tulevikuplaa-
nide tutvustamisega.  Ministril on 
kaasas ka tunnustuspaber kohaliku 
seltsimaja juhatajale Katrin Krausele, 
kelle rahataotlusprojektide kirjuta-
misel ja asjaajamisel on arvestav osa, 
et kunagisest heinamaast on saanud 
multifunktsionaalne vabaõhu mee-
lelahutuskeskus.

PEREMEHE ETTEPANEK: Kadarbiku talu peremees Ants Pak 
(vasakul) soovitas ministril leida vahendeid, millega võimaldada igale 
koolilapsele päevas üks tasuta smuutijook

TUNNUSTUSKIRI MINISTRILT: Vanamõisa lõkkeplatsil andis 
minister Vanamõisa seltsimaja juhatajale Katrin Krausele üle tänukir-
ja tehtud töö eest külaelu arendamisel. Katrin omakorda arvas, et pool 
sellest tunnustusest tuleks anda hoopis külainimestele, kelle ideed ja 
entusiasm on olnud kõikide arengute aluseks

Koolilastel tasuta sõiduõigus
Koduvald

Sõiduks kooli ja koju on võimalik Saue valla lastel taotleda tasu-
ta ühistranspordi sõidukaarti Harju maakonna bussiliinidel  ja 
Elektriraudtee rongidel või sõidupiletite kompenseerimist.

Tasuta sõidu õigus on rahvastikuregistri andmetel  Saue vallas ala-
liselt elavad üldhariduskoolide päevases õppevormis ja põhihari-
duse baasil kutseharidust omandavatel õpilastel. 

Nii Harju maakonnaliinide busside kui rongi sõidukaartide taotle-
miseks tuleb lapsevanemal esitada avaldus (kättesaadav nii valla 
kodulehel: www.sauevald.ee, kui sotsiaalosakonnas koha peal), 
mille alusel sotsiaalosakond esitab tellimuse Harjumaa Ühistrans-
pordikeskusele. Tegemist on pooleaastaste kaartidega, mida tuleb 
taotleda kaks korda aastas - septembris ja jaanuaris. Esimese pool-
aasta kohta tuleb avaldus tuua hiljemalt 15. septembriks. Lisaks 
avaldusele esitab lapsevanem ka lapse õpilaspileti või koolitõen-
di.

Kui ülalmainitud transpordiliigid ei sobi, siis on võimalik taotleda 
sõidupiletite kompenseerimist teiste Saue valda läbivate bussiliini-
de osas, välja arvatud Tallinna Ühistranspordi bussiliinid. 
Sõidupiletite kompenseerimiseks esitab lapsevanem õppeaasta al-
guses avalduse (kättesaadav nii valla kodulehel: www.sauevald.
ee, kui sotsiaalosakonnas koha peal), lapse õpilaspileti või kooli-
tõendi ja kuludokumendid (näiteks septembri bussipiletid tuua 
koos teiste vajalike dokumentidega oktoobris). Edaspidi piisab 
bussipiletite esitamisest.

Nõuded bussipiletite esitamisele:
1.mitte rohkem kui kaks piletit päeva kohta (üks kooli ja teine 
koju);
2. pileti peal peab olema loetav kuupäev, marsruut, summa;
3. kompenseerimisele kuuluvad ainult tööpäevade kuupäevadega 
sõidupiletid;
4. esitamisel peavad piletid olema kinnitatud paberilehele õiges 
järjestuses vastavalt kuupäevadele;
5. kuludokumendid esitada möödunud kuu eest uue kuu alguses 
kuni 10-nda kuupäevani.
Kuludokumentide mittevastavusel eespoolmainitud tingimustele 
ei kuulu need kompenseerimisele.

Sügava ja raske puudega õpilaste vanematele kompenseeritakse 
lapse kooli ja koolist koju sõitmise kulud kuni 1000.- krooni kuus 
eeldusel, et puue ei võimalda kasutada ühissõiduliine. Kulude 
kompenseerimiseks esitab lapsevanem avalduse (kättesaadav nii 
valla kodulehel: www.sauevald.ee, kui sotsiaalosakonnas koha 
peal), kus on välja toodud kooli ja koolist koju sõidukulude arves-
tus - kilometraaź, koolipäevade arv ning kütusetśekid. 

Lisaks teenindab vallasiseselt koolilapsi ka koolibussiliin, mille 
kohta täpsem info on leitav valla kodulehelt www.sauevald.ee

Tekkivate küsimuste puhul pöörduda Saue Vallavalitsuse sot-
siaalosakonda, tel. 6541145, 6541144.

k AsuLIK teAdA

Taotle raha kodukandi arendamiseks
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Deiw Rahumägi
MTÜ Nelja Valla Kogu 
juhatuse esimees

MTÜ Nelja Valla Kogu, mis 
hõlmab Kiili, Saue, Saku, Har-
ku valda ja Saue linna avab 10. 
septembrist teise projektitaot-
lusvooru piirkonnamittetulun-
dusühingutele. 

MTÜ Nelja Valla Kogu esitas 
juunikuus selle aasta esimeses 
voorus PRIA-le kinnitamiseks 
16 projekti. Tänaseks on posi-
tiivse vastuse saanud neist esi-
mesed kolm. Loodame, et ka 
ülejäänud projektid saavad lä-
hiajal PRIA-lt positiivse otsuse. 

Uus taotlusvoor algamas
Täna on aeg alustada sügisvoo-
ru ettevalmistamisega. MTÜ 
Nelja Valla kogu juhatus on 
otsustanud, et teine voor kuu-
lutatakse välja 10 septembril ja 
projektid tuleb esitada 23 sep-
tembriks. Vastavad blanketid ja 
projektide esitamise tingimused 
on samad, mis kevadvoorus ja 
nendega saab tutvuda ühingu 
koduleheküljel www.4kogu.ee. 
Ainus erinevus on projektiesita-
jatele see, et kinnistu, millel ha-
katakse projekti teostama, peab 
olema projekti esitamise ajaks 

kas projekti esitaja omandis või 
on sõlmitud vastav notariaa-
lne kastutamisleping. Pärast 
ühingu hindamiskomisjoni ot-
sust tuleb taotlejal heakskiide-
tud projektid esitada kahe kuu 
jooksul PRIA maakondlikku 
büroosse registreerimiseks.

Rahataotlemise valdkonnad

Kvaliteetse elukeskkonna loo-
mine.
Eesmärk: Võtta kasutusele, pro-
jekteerida ja renoveerida ma-
hajäetud tööstus-ja teenindus-
maad uuteks töö- või vabaaja 
veetmise kohtadeks, pakkuda 
kohalikele elanikele tegevus-
piirkonnas tööd ja vaba aja veet-
mise võimalusi. Suurendada 
elanike teadlikkust ja oskuseid 
kohaliku arengu kavandamisel. 

Arendada kaugtöökohtade loo-
mise võimalusi.

Ajaloo- ja kultuuriväärtuslike
objektide renoveerimine ning
vastavate ühendus – ja juurde-
pääsuteede kaardistamine ja
rajamine.
Eesmärk: Eksponeerida kohali-
kele elanikkonnale ja turistidele
piirkonna ajaloolisi ja kultuuri-
väärtuslike objekte, tagada
neile ligipääs läbi viidastatud
ja kaardistatud turismiobjektide 
võrgustiku. 

Alternatiivse ühistranspordi
loomine.
Eesmärk: on läbi uuringute
luua elanikkonnale vajalikud
liikumisvõimalused, kasutades 
selleks alternatiivseid transpor-
diliike.

Avaliku kasutusega jalgrat-
ta- ja puhkeplatside ja nende 
juurdepääsuks matka- ja jalg-
rattaradade projekteerimine ja 
ehitamine.
Eesmärk: Arendada välja va-
baaja veetmiseks avaliku ka-
sutusega puhkeplatse ja mat-
karadu ning luua erinevaid 
juurdepääsuteid kultuuri- ja 
vaatamisväärsustele.

Kõikide küsimustega 
võib otse pöörduda projekti-
juhi Deiw Rahumägi poole:
deiw.rahumagi@harku.ee;
501 5563 või ka Saue valla

kommunaalspetsialisti
Indrek Brandmeisteri poole,

indrek.brandmeister@
sauevald.ee, 534 07008

www.4kogu.ee

k üsI tOetust
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krOOnIKA

Palju õnne eakatele 
vallaelanikele
LAAGRI
Potter Mare  2.07 70
Kasemaa Enn  3.07 70
Tuvikene Konstantin 21.07 70
Meier Ivi  1.08 70
Kull Maia  9.08 70
Sorokina Roza  14.08 70
Lemming Aino  24.08 70
Luht Tiit  21.08 75
Kutsar Olav  26.08 75
Tikko Arnold  5.08 80
Linntamm Ingeborg 18.08 81
Shipov Vasily  25.07 81
Sügijainen Pavla 3.07 81
Erbs Helga  15.08 82
Murašova Fauzia 1.08 83
Veia Evi  7.07 83
Sibrik Aino  5.07 83
Indrikson Velli  23.07 86
Reiman Leida  21.07 86
Siigur Asta  14.07 86
Mets Hilja  11.07 86
Pebre Hilda  15.08 92
Ahi Olga  17.08 100

ALLIKU  
Salu Ants  27.07 75

AILA  
Morel Elvine  17.07 88
Pork Ilse  5.08 91

JÕGISOO  
Reilent Asta-Evi 13.07 81
Seljanova Lidia  20.07 82

HÜÜRU  
Gansen Larissa  18.08 70
Juhkam Koida  11.08 81
Aarne Laine  18.07 85
Peri Viktor  5.07 89

KIIA  
Vilgats Helga  15.07 80

KOPPELMAA  
Kollo Valve  29.08 82

MAIDLA  
Salumäe Maie  28.07 70

PÄLLU  
Roolaan Helje  28.07 70

PÜHA  
Veiler Linda  25.08 83
Lilleberg Leida  9.07 90

VALINGU  
Kull Maia  2.08 70
Seisonen Hilma  20.08 81
Zhbanova Olga  9.07 82
Kask Herbert  19.07 86

VANAMÕISA  
Palmiste Armand 12.08 84
Laanep Lembit  19.07 85

ÄÄSMÄE  
Järvsaar Helje  16.07 81

HÜÜRU KÜLA  
Aino Klaus   10.05  80 

Valla vanim elanik Olga Ahi tähistab 100. sünnipäevaJ uubeL

Taotle raha kodukandi arendamiseks

Koduvald

“Mina ei ole selline pidude ini-
mene, pole kunagi sünnipäe-
vade tähistamisest väga lugu 
pidanud,” nendib juubilar ise. 

Oma elusügist Harku hooldeko-
dus veetev Olga ütleb, et pikk 
elu on seljataga ja rahul tuleb 
olla sellega, mis on antud. Mi-
dagi erilist tal möödunud sajale 
aastale tagasi vaadates ei mee-
nu. “Ikka töö ja tegemine, töö ja 
tegemine, tavaline elu... .” 
Sellist tähelepanuväärset sünd-
must nagu Olga sajas sünni-
päev, hooldekodu juhataja Juta 
Pärna sõnul siiski omal väiksel 
moel 17. augustil tähistatakse, 
nagu ka kõikide teiste hoole-
aluste omi.

Sugulaste meenutused
Kuigi Olga on oma ea kohta 
vitaalne vanaproua, siis kõik 
nüansid oma pikast eluteest 
talle enam ei meenu. Siinkohal 
ulatab oma abikäe Olga õepo-
ja tütar, tutvustades vanatädi 
noorpõlve ja elukäiku.

Olga Ahi (neiupõlve nimega 
Kask) sündis 1909. aasta 17. au-
gustil Saaremaal Laimjala vallas 
Pöide külas perekonna neljanda 
lapsena. Tema vanemad olid 
talupidajad, kusjuures isa täitis 
ka vallakirjutaja ja kiriku vöör-
mündri kohustusi. 
Juba 13-aastasena jäi Olga or-

vuks. Teda ja tema nooremat 
õde kasvatasid jõukad sugu-
lased Hiiumaal. Neiuna suun-
dus ta Riiga tädi juurde elama. 
Hiljem Tallinna tulnuna töötas 
Olga puhvetis. 
1930-ndatel aastatel kohtus 
Olga autokooli omaniku Os-
vald Ahiga, kellega ta abiellus, 
Sõja puhkedes tahtis noor pere 
Rootsi pageda, kuid Hiiumaast 
kaugemale ei jõutud. Seal ela-

sid Olga ja Osvald vaikselt kuni 
küüditamistelaine läbi sai.
1950-dnate keskel kolis pere 
Valka, kus õemees Osvaldile 
töökoha muretses. Peagi suun-
dusid nad Tallinna elama, kus 
Osvald leidis töö autoõpetaja 
ja Olga müüjana.
Ainus laps Olev sündis, kui 
Olga oli vanust juba üle 40. 
Need olid õnnelikud aastad.
Osvald suri 61-aastaselt infark-

ti ja kaks aastat hiljem hukkus 
poeg Olev mootorratta avariis. 
Algasid rasked üksinduseaas-
tad. Pöördumine kiriku poole 
tõi leevendust.
Noored sugulased asusid Olga 
juurde elama ja abistasid teda, 
kui ta ise enam toime ei suut-
nud tulla. 

Praegu veedab Olga oma vana-
duspäevi Harku hooldekodus.

TEGUS  HOOLEALUNE: Harku hooldekodu juhataja Juta 
Pärna sõnul on Olga oma vanuse kohta väga tegus - paneb 
ise riidesse, saab ise söömisega hakkama ja majas toimuvaid 
üritusi-kontserte tuleb ikka ka kaema. Ratastooli Olga ei tun-
nista ja püüab käimistugede abil ikka ise majas ringi liikuda. 
Vahel sätib koguni prillid ninale ja püüab sugulastele kirjaridu 
paberile panna

KAUNITAR: sugulased teavad vanu 
fotosid uurinuna öelda, et omal ajal oli 
Olga silmapaistvalt kaunis noor naine, 
kes tänu oma seltsivale loomule, lahkuse-
le ja tolerantsusele on läbi elu pälvinud 
kaaslaste armastuse ja lugupidamise

Palju õnne valla  
kõige pisematele 
LAAGRI  
Milena Nirk  12.05.2009 
Liisa Viirma  28.05.2009
Karoli Kavak  20.06.2009 
Miia Kärola Kulderknup 29.06.2009
Joonas Mets  30.06.2009 
Kristjan Henri Heinla 10.07.2009
Marii-Eliisa Leol 12.07.2009
Mark-Mattias Kark 17.07.2009 
Bianca Isabel Maddison 18.07.2009 
Ott Kõllamets  24.07.2009
              
PÜHA  KÜLA
Raigo Kullerkupp 25.05.2009

järgneb pöördel 

k OOLILõpetAjAd

Liivi Prink 
haridus- ja kultuurinõunik

18. juunil toimus Veskitammi 
Kultuurikeskuses Saue Valla-
valitsuse vastuvõtt gümnaa-
siumide lõpetanutele. 

Kutsutuid ehk siis abituriente 
oli sel aastal 92.  Kokkutulnuid 
tervitas klassikalise muusika 
põimikuga Mihkel Mattisen, 
kes oma sümpaatsel moel tegi 
läbilõike kooliprogrammi kuu-
luvatest säravamatest teostest. 
Noortele pandi südamele, et 
töö ja õpingute kõrval tuleks 
leida aega ka kõige ilusa – 
muusika, maailma avastamise 
ja armastuse – jaoks. 
Meenutati ka kõigi laste lem-
mikkirjaniku Astrid Lindgre-
ni raamatut “Pipi Pikksukk”, 
kus peategelane kirjeldas üht 
kauget maad ja sealseid inime-
si, kes istusid vihma ajal oma 
pikkade kõrvade all ja mõtlesid 
seal omi kurbi mõtteid. “Kui 
tulebki olukord, kus meel on 
mõru ja lahendust ei leia, siis 
tuleb kindlasti abi ja nõu küsi-
da, mitte üksi jääda,” said noo-
red sõnumi kaasa.

Sellel aastal oli Saue vallas seit-
se medaliga lõpetanud noort 

inimest, nendest neli kuld- ja 
kolm hõbemedalit.
Mälestuseks sellest vastuvõtust 
said kõik osalejad raamatu ja lil-
leõie. Medaliga lõpetanutele jäi 
seda päeva meenutama Eerik-
Juhan Truuvälja “Põhiseaduse 
teel” ning lisaks premeeris val-
lavalitsus kuldmedali omanik-
ke 1500 krooni ja hõbemedali 
omanikke 1000 krooniga. 

Vastuvõtt lõppes mõnusas 
vestlusringis koogi ja kohviga. 

 
Kuldmedaliga lõpetasid:

Helen Otsep 
Gustav Adolfi gümnaasium; 

Kärt Kanger 
Inglise Kolledź; 

Aiki Arro 
Järveotsa Gümnaasium; 

Risto Jamul 
Ühisgümnaasium

4 kulda, 3 hõbedat ja kuhjaga 
optimistlikku tulevikku vaatamist

Hõbemedaliga lõpetasid:

Maris Möls 
Nõmme Gümnaasium;

Aagota Drovtar 
Pääsküla Gümnaasium;

Seidi Soomets 
Saue Gümnaasium. 

NOORED JA 
LOOTUS-
RIKKAD:
kultuurikeskuse 
hoovile rivistunud 
noorsandid 
kinnitasid, et 
hingata on peale 
eksameid kergem 
ja tuleb asuda 
tulevikuplaanide 
kallale 
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krOOnIKA

KALLIS NATALJA KULLO!

MÄLESTUS SINUST JÄÄB 
PÜSIMA HELGE JA HEA.

Lootusi leides me teame:
Su elu on olnud ime!
Tänagi seda kalliks peame, 
korrates taas Sinu nime.
Astutud rajal on tähis:
siit algas looduse lembus.
Lõpuks kuid inimhing väsis,
viimseks jäi sõprade embus.
Väärikad olid Su sammud
pidamas pühaks kõike.
Aastad aastate kannul
külvasid ergavat lootust...
Nüüd on kurbus me hinges:
On lein, on valu, on kadu!

Laagri Lasteaia pere

Palju õnne valla  
kõige pisematele 

ALLIKU KÜLA 
Eliise Marcella Helisalu  28.05.2009 
Simona Kukk  30.05.2009 
Sebastian Ojaveski 03.06.2009
Merliine Haab  23.06.2009
Kertu Ingerainen 01.07.2009

ÄÄSMÄE  KÜLA          
Raul Rinne  10.06.2009

VANAMÕISA KÜLA          
Hanna Rosenberg 01.06.2009
Ets Raud  06.07.2009 
Katarina Tsvetskova 28.07.2009

KIIA KÜLA 
Miiali Kõusson  21.06.2009
Ken Indrek Mägi 20.07.2009 
Kris Rando Lepna 20.07.2009

JÕGISOO KÜLA  
Mia Marleen Randalu 26.06.2009

HÜÜRU KÜLA  
Kädrit Vali  10.07.2009

IN MEMORIAM
Viktor Zimin  04.06.2009
Kleopatra Issakova 07.06.2009
Õie Horn  18.06.2009
Enno Parnaul  18.06.2009
Alfred Känd  23.06.2009
Taimi Rätsep  28.06.2009
Adelja Udras  05.07.2009
Leili Siida  09.07.2009
Ljudmilla Kljujeva 15.07.2009
Rein Haljaste  24.07.2009
Veera Aas  26.07.2009
Natalja Kullo  24.07.2009
Elmar Kivi  29.07.2009

KÜ Laagri Kuuse 24 
mälestab kauaaegset majaelanikku 

REIN HALJASTE `t 
ja avaldab kaastunnet 

lähedastele.

Aeg lähedaste puhkepaigad korrastada
Piret Pihtjõe
aednik-ajakujundaja Tuula külast
Virkuse Maastikukujundus

Surnuaia vaikne ilu jääb meil 
tihti nägemata. Pidev kiirus-
tamine, riisumine ja rohimi-
ne ning igapäevaellu tagasi 
jooksmine ei lase meil seda 
rahu nautida. Ka unarusse jäe-
tud hauaplatse on Eestimaa 
kalmistutel ikka väga palju.  

Kalmistu on asendamatu paik, 
et veidikeseks ära minna ja 
mõtiskleda. Mõnus on süüdata 
küünal kaminasimsil ja minna 
siis kui on aega. 
Ehk on praegu see aeg, et tem-
po maha võtta ja lähedaste puh-
kepaigad korda teha. Taimede 
hingeellu tungides avastad olu-
liselt suurema valiku ja väljava-
litute eluiga on palju pikem. 

Sobiv kujundus
Kõigepealt tuleb üle vaadata 
hauaplatsi üldine ilme, sest 
liigne värvikirevus ja platsi kil-
lustatus ei mõju hästi. Eelistada 
tasub lihtsat kujundust ja loo-
duslikku stiili, valida paar sobi-
vat taimeliiki ja leida kattema-
terjal, milleks võib olla nii kivi, 
kild, liiv kui ka pinnakattetaim 
või paar neist. Samuti tuleb ette 
võtta kalmukivi puhastamine 
või uuendamine. 
Mustrit luues lähtu hauaplatsi 
suurusest, pinnareljeefist, kal-
mukivist (või kividest) ja selle 

kujust. Vanad raudristid too 
kindlasti esile, mitte mingil 
juhul ei tohiks neist loobuda. 
Surnuaias tasub ringi vaadata, 
et noppida asjalikke lahendusi, 
aga kõiki ideid ei saa ühel kal-
mul rakendada. Nii mõnelgi 
kalmistul on välja kujunenud 
oma stiil näiteks hauapiirde 
materjali suhtes ja seda tasub 
järgida. Kindlasti tuleb arves-
tada kõrval oleva kalmuga, et 
vältida tehtud töö rikkumist 
vale taimevaliku või rajamisvi-
gadega. 

Eelista püsikuid
Õitsvate üheaastaste taimede 
asemel võib julgelt rohkem ka-
sutada püsililli ja lehtilutaimi. 
Soovi korral saab püsikute sisse 
jätta vahetatavate üheaastaste 
lillede istutusala. Püsitaimede-
ga saab luua vahelduva pildi ja 
kujundada vahvaid mustreid. 
Ettevaatlik peab olema aga ko-
gustega, parem ühte taime pal-
ju, kui et palju erinevaid liike. 
Püsitaimedega kalmu katmine 
on hulga hooldusvabam ja kok-
kuhoidlikum lahendus. 
Taimed on vahel uskumatult 
leplikud, aga et vältida eba-
meeldivaid üllatusi, tuleb va-
likut tehes arvestada kalmu 
pinnase- ja valgusoludega. Mis 
kasvab savisel, ei edene liiva-
sel, mis armastab päikest, saab 
niiskes varjus kiiresti otsa. Tih-
ti võtab taime mitte külm vaid 
niiskus või kevadine päike. 

Tamm pane parem  lagedale 
aasale 
Kalmistule ei tohi tuua juure-
võsu ajavaid taimi nagu näiteks 
harilik sirel, lumimari, kitsee-
nelas. Kui kalmul puudub be-
toonpiire, siis kiiresti laiutama 
kippuvate pinnakattetaimede 
nagu igihali, metsmaasikas, sõ-
najalg, piibeleht, kasutamine ei 
ole mõistlik kuna need võivad 
vallutada ka naaberhaua. Mets-
maasikas ja igihali on usku-
matud ronijad ja nende vaos-
hoidmine on üsna tülikas isegi 
piirdega kalmul. 
Tihti ei osata puu ja põõsa 
suurust ning kasvuiseärasusi 
ette kujutada isegi koduaias. 
Kadunukese lemmiktaimega 
võivad hiljem vaeva näha nii 
teie järglased kui naaberkalmu 
hooldajad. Suuri puid kalmis-
tule istutada ei tohi, ka siis, kui 
arvate, et lõikate neid hoolega. 
Mis saab siis, kui teie enam ei 
jaksa või kui teid enam pole? 

Kalmistule sobivaid taimi 
on palju
Kalmistu ekstreemoludes kõige 
leplikum taim on näiteks siberi 
valdsteinia, bergeenia, tiarell, 
varjukivirik ja roomav kuke-
hari. Punane kukehari annab 
seemnest isekülvi ning seetõt-
tu vajab õigeaegselt õite ära 
lõikamist, muutudes muidu 
umbrohuks. Siberi valdsteinia, 
tiarell ja bergeenia on igihaljad 
pinnakattetaimed varjulisema-

tesse paikadesse. Valdsteinia 
kannatab ka päikest. Kukeharja 
sorte on mitmeid ja need so-
bivad katma päikesepaistelist 
liivast kalmu, aga näiteks roo-
mav kukehari edeneb ka varju-
lises kohas õitsedes siis vähem. 
Põõsasmarana õitevahtu jagub 
külmadeni kui koht on päikese-
line. Hosta tunneb ennast jälle 
täislehes puu all kenasti. 
Sibullilli, nagu näiteks kroo-
kuseid, nartsisse, siniliilia val-
geõielist sorti ja lumikellukesi 
tasub julgelt kasutada suurte 
lehtpuude alustel haudadel. 
Taimede tärgates pole puu-
del lehti ja sibullilled saavad 
vajaliku valguse kätte. Hiljem 
pääseb mõjule pinnakatte- või 
naabertaim ja sibullille lehed 
varjuvad selle alla. 
Päris hooldusvabalt taimede-
ga kalmu kattes ei pääse, aga 
õigeid valikuid tehes hulga 
mugavamalt küll. Vajadusel 
palu abi spetsialistidelt või tule 
koolitusele ja oled võimeline 
vähest hoolt nõudva hauaplatsi 
ise rajama.

 Saue valla külamajades 
toimuv KOOLITUS

 
Hauaplatsi kujundamine, raja-

mine, taimede hooldamine
  

Osavõtutasu 350 kr. 
Registreerunutele kuni 

31. august 250 kr.
Toimumisaeg kokkuleppel osa-
lejatega. Info ja registreerumine 
www.virkus.com/aiandus või 

tel 5049835.  

NõuAnne

Muusikaõpetaja: “Lastel ikka silmad särasid... ”
Koduvald

Kümnete tuhandete eestlas-
te jaoks tänavuse suve suur-
sündmus - Laulu- ja tantsu-
pidu, on selleks korraks juba 
möödanik. Oma panuse lau-
lukaare all andsid ka Saue 
valla noored muusikud.

Saue vallast õnnestus lau-
lupeole koht kätte võidelda 
koguni neljal kooril - Laagri 
Kooli mudilaskooril, Laagri 
Kooli lastekooril ja  Bel Canto 
lastekooril. Viimasesse kuu-
lub lisaks vallalastele noori 
lauluhuvilisi ka Tallinnast ja 
teistest valdadest.  Lisaks näi-
tas kaare all oma lauluannet 
ka Saue valla segakoori nime-
line täiskasvanute kollektiiv. 

Ettevalmistused laulupeoks
Kolme lastekooriga laulu-
peol osalenud Laagri Kooli 
muusikaõpetaja Piret Puusta 
sõnul läbiti peole saamiseks 
tihedad ettelaulmise voorud 
üsna valutult.  “Mingeid erili-
si ettevalmistusi küll ei olnud, 
selline tavatöö. Lastekooriga 
oli küll paar intensiivsemat 
laululaagrit,” kirjeldab Puusta 
kevadtalvist harjutamisaega. 
Ta nendib, et eks see konkur-
sisõela läbimine natuke ka õn-
neasi oli. “Loosiga ju tõmmati 

LAuLupIdu

neid ettelauldavad palu, mõni 
lastekoor võis saada näiteks 
Ernesaksa Isamaa, mis on väga 
keeruline maha laulda, teisele 
sattus palju lihtsam lastelooke,” 
kirjeldab muusikaõpetaja.
Puusta kummutab ka arvamu-
se, nagu oleks kadalipp laulu-
peole saamiseks lastele hirmus 
traumeeriv kogemus. Tema ar-
vates on see pigem serveerimise 

küsimus. Laagri Kooli koorides 
ei tehtud pääset laulukaare alla 
eluküsimuseks, vaid võeti seda 
kui tööprotsessi üht osa. “Et kui 
saame, siis on hästi, kui ei, siis 
laulame ikka edasi,” märgib 
Puusta.

Emotsionaalne kogemus
Puusta, kes juba plikast peale 
ise kaare all laulmas käinud ja 

nüüd omakorda järelpõlve-
le muusikaharidust andmas, 
kinnitab, et sellisel suurel 
muusikapeol osalemine annab 
lastele kuhjaga ühtsustunnet. 
“Lastel ikka silmad põlesid 
põnevusest, et meid on ju nii 
palju koos!”, räägib õpetaja. Pi-
sikestele, kes tavapäraselt koo-
riproovis paarikümnekesi koos 
käivad, olevat kümnete tuhan-
dete teistega ühislaulmine hoo-
pis ülevam kogemus. 
Puusta hinnangul on paljud 
koorilapsed pärit peredest, kus 
laulupeol käimise traditsioon 
on aastaid juurdunud. “Nende 
emad-isad ja vanavanemadki 
on laulupeol laulnud, see on 
selline järjepidev protsess,” ar-
vab koorijuht. 

Peo jätk Itaalia laulufestivalil
Jätkuks eestimaisele laulupeole, 
osales Bel Canto lastekoor suvel 
ka Toscana rahvusvahelisel koo-
ride festivalil, kus üle Euroopa 
tuli kokku 11 laulukollektiivi. 
Tegemist ei olnud konkursiga 
ja esikohti ei jagatud, aga õpe-
taja sõnul annab selline festiva-
likogemus aimu,  kas lapsed on 
valmis ka võistu laulma. “See 
oli selline väike preemiareis ka 
lastele, lisaks konkursile veetsi-
me aega kuurortis ja saime pu-
hata,” meenutab Puusta.

RÕÕMSALT RIVIS: hoolimata pikast päevast pidasid väikesed lauljad 
kenasti vastu. Keegi kokku ei kukkunud, elevus südames ja jäätisetops 
turgutuseks aitasid naerusuiselt rongkäigult laulukaare alla  jõuda. 
Muusikaõpetaja Piret Puustal (fotol tagaplaanil) ja teisel juhendajal 
Liivi Arrol oli enam sehkendamist kõige pisemate -  mudilaskoori lastega, 
kellega isegi laulukaare alla käest kinni ühtse sabana liiguti
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PISIPERE MEELELAHUTUS 
Kuristu Miniloomaaed, Nõmme Loodus-
maja  12.00-20.00
Iga täistund loomade tutvustus/loeng
Mänguaed 09.00-23.00
Batuudid, ballimeri 12.00-21.00
Metsik härg 12.00-22.00
Karusell 12.00-20.00 (tasuline)
Jalgratta vigursõidud 12.00-19.00
ATV-d 12.00-19.00 (tasuline)
Näomaalijad 12.00-19.00 (tasuline)
Fotograaf (tasuline)

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Talendivõistlus koosneb nel-
jast võistlusalast ning ülla-
tusvõistlusest: Kokkamine, 
meeskonnavõistlused, mägiro-
nimine ja vaba voor. Võistkon-
nas on kokku 6 inimest. Osa 
saavad võtta ainult Saue valla 
külade võistkonnad.

1.KOKKAMINE kell 13.00 
Külakokteili ja isutekitaja (ap-
petizer) valmistamine
Iga võistkond arvestab ise kok-
kamise alustamise aja välja, et 
kell 14.15 valmis olla ning oma 
valmistatu žüriile hindamiseks 
loovutada. 
Võistkonnal tuleb endal kaasa 
võtta materjalid/toiduained jm 
vajalikud vahendid maitsva ja 

esindusliku külakokteili ja isu-
tekitaja valmistamiseks ning 
serveerimiseks.

Nõuded: 
•Külakokteilile – Kokteil ei tohi 
baseeruda alkoholil, küll aga 
võib kasutada värvi ja maitse 
andmiseks kuni 20 vol-ist alko-
holi omal valikul. 
•Isutekitaja (appetizer) – Sel-
le valmistamiseks tuleb kasu-
tada kodumaiseid tooraineid, 
valmistatu ei tohi olla magus. 
Kaunistamiseks kasutatav peab 
olema söödav. 
Nii kokteilile kui isutekitajale 
tuleb lisada retsept koostisosa-
de ja valmistamiskäiguga, mis 
antakse edasi žüriile ning seda 
võib avalikustada viitega teie 
küla võistkonnale. 
Kokku valmistada neli kokteili 
ja isutekitajat. 

Võistkonnad nummerdatakse 
ning iga žürii liige annab oma 
hinnangu kuue punkti süstee-
mis, kus kuus on kõrgeim hin-
ne. Hinnatakse maitset ja välja-
nägemist. Enim punkte saanud 
võistkond saab suurima punk-
tiskoori. Võrdselt punkte saa-
nud võistkondade vahel võtab 
žürii vastu uue otsuse paremu-
se järjestamiseks.    
  
2.MEESKONNAVÕISTLU-
SED kell 14.30
Saunalina võrkpall
Ühes võistkonnas on kaks män-
gijat, kes moodustavad ühe paa-
ri. Paaril on pingule tõmmatud 

saunarätik, millega hakatakse 
palli üle võrgu viskama või vas-
taste söödetud palli rätikuga 
kinni püüdma. Mängu alustaja 
viskab saunarätikuga palli vas-
taste väljaku poole ja vastastel 
tuleb pall rätikuga kinni püüda 
ning seejärel peab omakorda 
viskama teisele võistkonnale ta-
gasi. Palli maha kukkudes, saab 
heitjavõistkond ühe punkti. Kui 
pall kukub maha teisel pool pii-
ri, saab punkti võistkond, kelle 
väljakule oli see vise mõeldud .  
Võistluste tabel on jaotatud ala-
gruppideks.Mäng käib 6 punkti 
peale. Iga võit annab 1 punkti, 
kaotus 0 punkti.. 

•ÜLLATUSVÕISTLUS kell 
14.30
Ülesanne selgub võistkonnale 
kohapeal. Ühes võistkonnas on 
teised neli liiget, kes võrkpallis 
ei osale.
Meeskonnavõistlustel enim 
punkte saanud võistkond saab 
suurima punktiskoori. Sauna-
lina võrkpallis kui ka üllatus-
võistlusel on eraldi punktiar-
vestus. 
Üllatusvõistlus tehakse teata-
vaks kell 13.00 

3.MÄGIRONIMINE kell 15.50
Võistlusel osaleb igast võist-
konnast kaks inimest ning nad 
ronivad ronimisseinal korraga. 
Mõlemad ronijad ühest võist-
konnast peavad ülesse jõudma 
võimalikult hea ajaga. Selle aja 
jooksul on lubatud ühe korra 
kukkuda julgestusse mõlemal 

võistlejal. Teistkordsel käte lahti 
vajumisel on konkreetse võist-
leja jaoks mäng läbi ja võistleja 
saab kirja maksimumaja, mil-
leks on 2 minutit. Arvestatakse 
mõlema võistleja aega summee-
ritult. Kiiremini ülesse jõudnud 
võistlejad annavad suurima 
punktiskoori oma võistkonnale. 
Võrdse ajaga võistkonnad lähe-
vad ümberronimisele.  

4.VABA VOOR kell 17.10
Kaasake oma võistkonna vabas-
se vooru külast andekaid, erilis-
te oskustega ning huvi pakku-
vate tegevustega külaelanikke, 
kes on valmis oma võimeid ja 
oskusi laval teistega jagama. 
Võistkond peab registreerima 
vaba vooru etteaste, osaleja(d) 
ning kooskõlastama selleks 
kuluva aja. Edastama lühikese 
(kuni 10 rida) taustakirjelduse 
esineja(te) kohta. 
Iga žürii liige annab oma hin-
nangu kuue punkti süsteemis, 
kus kuus on kõrgeim hinne. 
Enim punkte saanud võistkond 
saab suurima punktiskoori. 
Võrdselt punkte saanud võist-
kondade vahel võtab žürii vas-
tu uue otsuse paremuse järjes-
tamiseks.    

AUTASUSTAMINE Kell 19.15
Võistlusala punktiskoorid lii-
detakse, enim punkte saanud 
küla/võistkond võidab SAUE 
VALLA TALENDIKAM KÜLA 
2009 tiitli.  

Külade võistkondade registree-
rimine toimub 

kuni 20.augustini. 

Palun teatada võistkonna kap-
ten, tema kontaktid ja võist-

konna liikmete nimed. 

Info ja registreerimine: 
501 0494, kristel77@hot.ee 

(Kristel Kuimet), 
510 8057, hm.kink@mail.ee 

(Hele-Mall Kink)  

Auhinnad paneb välja: 
Tallink SPA, Lounge LOFT, 
Saunapunkt, Keila Tarbijate 

Ühistu,
RESERVED ja DVD2002

suve suursündmus - ALGus LK 1

MIS SUVELÕPUPEOL VEEL 
TOIMUB ...

Vigurvõistlused ekskavaatoritega 13.00-
17.00
Mägironimine 13.00-19.00 
Skyjump 12.00-19.00 (tasuline)
Mölkky turniirid iga täistund 12.00-18.00 
Päästeala (Põhja Eesti Päästekeskus) 13.-
17.00
Saunabuss 12.00-20.00 (tasuline)
Benji jump 12.00-21.00 (tasuline)
Uunikumautode näitus 12.00-20.00
Paraplaanid (maandumise kellaajad täp-
sustuvad)
Mudelautode offroad 12.00-19.00

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

SAUE VALLA TALENDIKAIM KÜLA 
suvelõpupeo raames toimuva talendivõistluse juhend

Toetajad:

www.wt.ee  info@wt.ee

Meediapartnerid:

Peatoetaja:
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Aeg lähedaste puhkepaigad korrastada

Tiia Soosalu 
Veskitammi Kultuurikeskuse 
juhataja

Kultuurikeskus on taas rõõm-
sameelselt  kauniks pisiremon-
ditud: värvidega, liimiga, laki-
ga lustlikult üle värvitud ning 
ootab  taas tegutsemishimulisi 
kaasmõtlejaid, lauljaid, tantsi-
jaid, et MASUST  üheskoos üle  
olla  ja rõõmsameelselt  kõik  
rusuv seljataha  jätta.  Tuleb ju 
lootusrikkalt tulevikule  vastu 
minna…

Sellel hooajal käivituvad taas 
põnevad (nii uued kui ka juba 
tegutsenud) huviringid: uus on 
jooga õpetaja, aga ring vana, 
kutsume taas aeroobikasse, line-
tantsu, naisvõimlemisse, pilate-
sesse, beebikooli, emmede-isside 
koolitusse, psühholoogi nõusta-
misse, show-tantsu.
Koroona, väitlusringid, keeleõpe  
ja palju muud  on veel loomisjär-
gus, aga kui  kellelgi on soovi 
veel mõne ringi käivitamiseks 
või olemasolevatest osavõtuks - 
püüdke septembri  alguseks en-
dast märku anda, sest siis  juba 
kõik  informatsioon  meie kodu-
leheküljel: www.veskitammi.ee     
või telefonil 679 6765.
Suurematest üritustest võiksime 
ka meie raskele ajale vaatamata 
välja kuulutada  ikka lauluklubi 
sarjad, mis käivituvad juba ok-
toobri algul (plaanis on kohtuda 
toredate Laululahingu kooridega) 
ega teatrid, kontserdid ja pere-
päevadki tulemata jää. 
Salongiõhtud, näitused ja luu-
leõhtud on kindlasti meie maja 
lahutamatud koostisosad, rääki-
mata ülevallalistest beebipäeva-
dest jõuludest, jaanidest, vastla-
test ja naistepäevast.
VI Veskitammi Lauluratas 2010 
– on juba 17. aprilliks  paika pan-
dud.
Elame ikka vastavalt oma või-
malustele ja ootame teid kõiki 
nii oma  isiklikke pidusid pida-
ma kui koolitusi ja asutuse pidu-
sid korraldama. Tehnika selleks 
nüüd  majas olemas.
Tilluke maja personalgi  on oo-
tel, et koos kõigi teie soovidega 
ühiselt veedetud ettevõtmised  
meie Veskitammi Kultuurikes-
kuses muremõtted kaugele viik-
sid  ja argitöödeks innustust li-
saksid.
Päikest  ja rõõmsameelset tegu-
derohket hooaega soovides!

Veskitammi 
Kultuurikeskuse
sügistervitus

Uus hOOAeG
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VäLjAAndjA toimetaja: Anne-Ly sumre
Kontakt: 654 1156 
e-post: annely.sumre@sauevald.ee 
Küljendus: Anne-Ly sumre
trükk: printall

saue vallavalitsus
veskitammi 4, Laagri, harjumaa
654 1130, 
www.sauevald.ee

tiraaź: 4200 
Ilmumisaeg: kord kuus (va juulikuu)  
Levi:  tasuta kõikides valla postkastides ja  
  kultuuriasutustes,  raamatukogudes 
 

Steelroof Plekikoda

Katuste ehitus ja remont
Teraskatuste hooldus
Vihmaveesüsteemid

Plekksepa tööd 

565 5417
plekikoda@steelroof.ee

Harku v, Vahi k, 
Männipõllu

 

OÜ Sinitiivik
   

Teostame koduvaipade 
(ka kaltsuvaibad) 

ja pehme mööbli puhastust
   

Tasuta transport uksest ukseni.
 

 info telefonil 559 17562

OLEME AVATUD!
Saue, Pärnasalu 31

Tel: 670 9015
E, T, K  9.00- 17.00
         R  9.00-  16.00
         L   9.00-  14.00

     
Hambaravi, proteesimine, hammaste soodapesu ja valgendamine.

www.moisahambaravi.ee

HAMBAD ON OLULISED!

OÜ EKSPRESS 
RAAMATUPIDAMINE

Raamatupidamisteenused
Maksukonsultatsioonid

Laenud firmadele
Firmade asutamine

Äriplaanide koostamine

Tel: 5149039 
info@ekspressraamatupidamine.ee

Asukoht: Laagri

Müüa 
kvaliteetseid 

lõhutud küttepuid 
koos kohaletoomisega 

info ja tellimine 

505 0924

www.hikkor.ee

Ootan 4.07.2009 oma vanu ja uusi kliente 
taas juuksurisse Hiiul  

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

 
LOOTUSE SALONGI

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

Helista ja lepime aja kokku  
56 319 199 

Sinu juuksur Pille Laht 

Esialgu töötan laup. ja esmasp.

Kassil pojad! Mina jälle süüdi!?
  
Loomakliiniku loomaarstid tulevad appi. Sa ei ole siiani steriliseeri-
nud enda kassi, sest loomakliinik on kaugel, aega on alati vähe.  
Meie aitame Sind. 
Lepi meiega aeg kokku ja me viime ise Sinu kiisu  loomakliinikus-
se operatsioonile. Meie kliiniku personal hoolitseb  kiisu eest kui 
ta ärkab narkoosist  ja  jõuab meie transpordiga turvaliselt tagasi 
koju. Lisatasu transpordi eest ei tule maksta.
  Lisainformatsioon telefonil 58 325 248  

(loomaarst Jaak Jõks) 
Nb!  Pöörduda võib ka kõikide teiste veterinaarsete probleemidega.

Müüa tõupaberitega 
landseerikutsikad 

(vesikoer) 

Täpsem info:
www.landseeriklubi.ee

tel. 505 4418

Teostame järgmisi töid:
kaeve- ja planeerimistööd ratastraktoriga

transporditeenused multiliftiga
kaubaveod väikebussiga

muruniitmine

Asukoht: Koru 12, Laagri, 
e-post: KoruTransport@mail.ru tel: 55958517

Koru Transport OÜ

LAAGRI PEREARSTIKESKUS 
VÕTAB TÖÖLE PEREÕE

Nõutav meditsiiniline haridus, 
hea suhtlemisoskus ja 

soovitav eelnev pereõe kogemus.

Palun saata CV ja motivatsioonikiri 
meiliaadressile triinumari@ots.ee 

Vajadusel täpsem info perearstikeskuse 
telefonilt 6540230

Lasteklubi 
Väike Päike 
Ootab külla 1k- 8a lapsi ja  
nende vanemaid

Meil on: 
Loovus-, kunsti- ja  
muusikatunnid
Tantsutunnid
Võimlemistunnid  
beebidele, emadele ja 
rasedatele
Füsioteraapiline ja  
psühholoogiline  
nõustamine
Logopeed 

Asume: Pilliroo 63,  
Veskimöldres
Info: www.lasteklubi.ee
Tel: 55602691

•

•
•

•

•

Uus!!! VANAMÕISA NOOR-
TE KLUBI  iga kuu esimene 
kolmapäev, kohtume 3.10 kell 
19.00, 
info Kristi Kiisa 530 40791 

Uus!!! KOLMAPÄEVA ÕHTU 
NAISTELE  põnevad kohtumi-
sed naistele –aiandus, disain, 
gurmeekokandus ja muud 
põnevat,  iga kuu neljas kol-
mapäev 19.00-21.00, esimene 
kohtumine 30.09, info katrin@
kodukyla.ee , 514 0761 

Uus!!! VANAMÕISA SE-
GAKOOR kolmapäeviti kell 
19.00-21.00, esimene kohtumine 
16.09, koorijuht Sille Ojastu, 
info ja registreerimine katrin@
kodukyla.ee, 514 0761 

AEROOBIKA neljapäeviti  kell 
19.00-20.00, info katrin@ko-
dukyla.ee 514 0761  

SELTSKONNATANTS  ho-
bitantsijad pühapäeviti alates 
20.09 kell 17.00-18.30, eda-
sijõudnud teisipäeviti kell 
19.30-21.00 esimene tund 22.09,  
registreerimine õpetaja Käthe 
Kobin 513 3038 

LASTE FLAMENCO „Chicas 
Bonitas” esmaspäeviti kell 
19.00-20.00, esimene tund 7. 09, 
registreerimine õpetaja Elina 
562 21022 

TÄISKASVANUTE FLA-
MENCO „Chicas Bonitas” 
esmaspäeviti kell 20.00-21.00, 
esimene tund 07.09, info regist-
reerimine Elina 562 21022 

LASTE TANTSU- ja LAULU-
TUNNID 3-6 a. kolmapäeviti 
kell 18.00-19.00, esimene tund 
9.09, kuutasu 150.-, 
registreerimine  katrin@ko-
dukyla.ee, 514 0761 

PESAMUNADE LOOVTUND 
reedeti kell 10.30-11.30, 
tunnitasu 50.- , õpetaja Sirje 
Liiv, miinimum grupp 5 last, 
registreerimine  katrin@ko-
dukyla.ee, 514 0761 

NOORTEBÄND ETORA 
reedeti ja pühapäeviti, Vello 
567 12074 

EAKATE „Memme-Taadi” 
klubi kuu teine teisipäev kell 
10.00-13.00, esimene kohtumine 
08.09, info Aino 538 09386 

LAAGRI LIONSKLUBI 
kuu kolmas kolmapäev, 
info Peep Adler 509 9991

VANAMÕISA 
SELTSIMAJA  
HUVIRINGID 
SÜHISHOOAJAL

Vanamõisa küla otsib vanu fotosid!

2010. a. täitub 175 aastat perekonnani-
mede panemisest Vanamõisa külas, 

mille raames on plaanis kevadel korralda-
da näitus ja küla kokkutulek. 

Seoses sellega ootab Vanamõisa seltsi-
maja vanu fotosid külaelust, inimestest, 

majadest, peredeelust jne.
Pildid palun tuua Vanamõisa seltsimajja 

või saata  
katrin@kodukyla.ee, Info 5140761


