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12.00 Päeva sissejuhatus

SAUE VALLA TALENDIKAM KÜLA
23.08 2008.a. Vanamõisa lõkkeplatsil
Talendivõistluse juhend
Et tähtsustada külaelu ja aktiviseerida küladevahelist suhtlust
toimub sellel aastal külade päeva raames võistlus „Saue valla
talendikam küla”, kus küla esindustel tuleb kätt proovida erinevate
võistkondlike jõukatsumiste näol.
Talendivõistlus koosneb neljast võistlusalast: Kala grillimine, vibu laskmine, kiiking ja vaba voor. Võistkonnas on
kokku 6 inimest. Osa saavad võtta ainult Saue valla külade
võistkonnad.
Külade võistkondade registreerimine toimub kuni 18.augustini.
Info ja registreerimine: Tel. 5010494 e-post: kristel77@hot.ee
(Kristel Kuimet), Tel. 5108057 e-post: hm.kink@mail.ee (HeleMall Kink)
KALA GRILLIMINE kell 12.00
Iga võistkond arvestab ise grillimise alustamise aja välja, et kell
14.00 valmis olla ning oma kala loovutada žüriile hindamiseks.
Ise kaasa võtta grillalus, süsi, maitseained, toidu garneeringu
valmistamise materjalid/toiduained jm vajalikud vahendid maitsva kala valmistamiseks.Meie poolt roogitud poolik lõhe ning
serveerimiseks vajalikud vahendid.
VIBU LASKMINE kell 14.45
Vibu laskmises osaleb kuus võistkonna liiget. Iga liige saab
kolm proovilasku ja kolm võistluslasku.
KIIKING kell 15.45
Kiikingus osaleb üks võistkonna liige.
VABA VOOR kell 16.40
Vabasse vooru kaasatakse oma külast andekaid, eriliste oskustega ning huvi pakkuvate tegevustega külaelanikke, kes on
valmis oma võimeid ja oskusi laval teistega jagama.
Kell 18.45 autasustamine
4 ala punktiskoorid liidetakse ning enim punkte saanud küla/võistkond võidab SAUE VALLA TALENDIKAM KÜLA 2008 tiitli
Auhinnad paneb välja: Tallink SPA, Restoran Salzburg, Saunapunkt, Pinotex, Keila Tarbijate Ühistu.
Täpsustustega juhend www.sauevald.ee

LIONS LAAGRI korraldab avaliku OKSJONI kell 17.00
Puuetega laste ja Ääsmäel asuva Salu kooli toetuseks
Oksjonil on võimalik osta:
*Koorem sõelutud mulda (15t), kohaleveoga 25 km raadiuses
alghind 1000 kr
*Talvekartul 4 kotti alghind 400 kr
*Liugvärava automaatika 1. komplekt alghind 4000 kr
*Koorem asfalti freespuru (15t), kohaleveoga 25 km
raadiuses alghind 1200 kr
*Koorem sõelutud liiva (15t), kohaleveoga 25 km raadiuses
alghind 900 kr
*Eramaja lõkkease alghind 3500 kr
*Kaks ilusat maali alghind 300 kr/tk
*Kolm sepistatud viikingi viskekirvest alghind 250 kr/tk

Veel vaid paari nädalajagu päevi on jäänud
selle suve kõige shefima ürituseni, kas Sina
oled juba kalendrisse märke teinud, vaimu
valmis pannud ja sõbrad ühes meelitanud?
Kui ei, siis tegutse!
23. augustil on kõik see rahvas oodatud Vanamõisa lõkkeplatsile juba keskpäevast alates, kus tuntud naljamehe
Vladislav Korźetsi taktikepi all hakkab kõiksugu põnevaid
asju juhtuma.
Käsitöölaadalt saab kodusesse majapidamisse soetada
meekurki, kännupahkadest lillevaase, käsitsi maalitud kruusid-taldrikuid ja kõike muud, mida suurest marketist kunagi
ei leia. Parimate tegijate puhas käsitöö annab iga kell silmad
ette ülehinnatud firmamärkidele. Kui osta ei taha, aga näpud
sügelevad, siis erinevad töötoad-workshopid pakuvad
võimalust enda äranägemise järgi kunsti luua.
Lapsukesed saavad sinasõprust teha miniloomadega,
karelda batuudil ja pallimeres, trikitada ratastel ja veeta
aega ehtsa välismaise Pipi Pikksukaga ja kodumaise
Leijutajateküla Lottega.
Näha saab uunikumautosid ja vigurvõstlusi ekskavaatoritega. Kõvemad kodanikud saavad benźitornis õhuhüpped
teha (jube soodsalt, vaid 200 EEK küsitakse:) või saunabussis leili talumises mõõtu võtta. Sädemeid pillub taevasse
RUF pöörase tulevärgiga ja tantsujalga aitab soojaks ajada
Justament, kellele sekundeerivad veel mitmed teisedki
muusikalised kollektiivid (vaata kava).
Saab ka üles näidata oma heatahtlikku südant ja osaleda
Laagri Lionsite korraldatud oksjonil, mille tulu suunatakse
Ääsmäel asuva Salu kooli hüvanguks.
Olulise osa kogu peomöllust moodustavad Külade vahelised võistlused, kus heitlus käib talendikaima küla
auväärsele tiitlile. Eluaeg on ju maapidudel naabrid omavahel võimed joonele pannud, miks peaks Saue vallaski teisiti
olema?
Võistluskava nõuab seekord peale toore ihurammu teisigi
andeid - maitsemeelt ja tundlikku keelt kalagrillimise võistlustel, selget silma vibu vinnastamisel, hulljulgust kiikingus
oma füüsiline keha üle võlli ajada. Kõige põnevam tundub
olevat vaba voor, kus kõik andekad inimesed saavad võimaluse kapist välja tulla ja oma staarigeen proovile panna.
Kes jaksab, võib päevamelule otsa rokkida ööpeol kasvõi
kella kaheni öösel.
Bussid toovad-viivad kohale ja tagasi, täpsemaid aegu
muud infot kae valla kodulehelt www.sauevald.ee.
Et näeme siis Vanamõisas 23. augustil!
Katrin Krause
peokorraldaja :)

12.10 Ansambel HÜÜRU bänd
12.00 KÜLADE TALENDIJAHT - kala grillimise
võistluse algus
13.00 Ülevaade grillimisvõistlusest
13.10 LINE-TANTSU workshop		
13.30 Muusikastuudio VIKERKAAR		
13.45 ETTEVÕTETE ESITLUSED		
14.00 PIDULIK AVAMARSS		
14.05 PIDULIK AVAMINE		
14.05 Konkurss “ KAUNIS KÜLA” autasustamine
14.10 HARJUMAA NOORTE
PUHKPILLIORKESTER
14.30 ETTEVÕTETE ESITLUSED		
14.30 Telgis KEHRA NUKU etendus “EESLIKE”
14.45 KÜLADE TALENDIJAHT- VIBULASKMINE
15.00 NOORTEBÄND “FEEDPACK”

15.00 Laste alal PIPI-PIKKSUKK Segasumma
Suvilast
15.30 TOILA valla külalisesineja rahvatantsurühm
VOKA
15.45 KÜLADE TALENDIJAHT - KIIKING		
16.00 Tantsutrupp CAROLINA		
16.15 MUHU valla külalisesineja MUHU KAPELL
16.40 KÜLADE TALENDIJAHT- VABA VOOR
17.00 LC LAAGRI HEATEGEVUSOKSJON		
17.30 Flamencotrupp CHICAS BONITAS
17.30 Laste alal LOTTE Leiutajate külast

18.00 Regilaulu ansambel HARJU MEHED
18.45 TALENDIKAMA KÜLA AUTASUSTAMINE
19.00 Ansambel JUSTAMENT		
19.40 Eesti Professionaalse Rammumeeste
Ühingu RAMMUMEESTE SHOW		
20.00 Ansambel JUSTAMENT		
20.40 FOLKSHOW		
21.00 Ansambel JUSTAMENT		
21.40 Tuleetedus RUF`ilt		
21.50 LÕKKE SÜÜTAMINE		
22.00 Ansambel K.O.I		
22.40 Tantsutrupp MODUS		
23.00 Ansambel K.O.I.		
23.40 Show- ja varieteetrupp LANCY
00.00 Ansambel K.O.I.		
00.40 Show- ja varieteetrupp LANCY
01.00 Ansambel K.O.I.		

02.00 Peo lõpp

Korraldajale jääb õigus teha kavas muutusi
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Saue Vallavolikogus
26. juunil
Ülle Rondo Jõgisoo Haridusseltsist
tutvustas rahvamaja renoveerimisplaane
AS Koveki tööst andis ülevaate juhataja Marek Säde
Seisukoha andmine “T11 Tallinna
ringtee km 29,0-38,4 ja T8 Tallinn-Paldiski mnt 11,4-29,3 eelprojekt” kohta
lükati edasi augustikuu volikogusse
Võeti vastu Saue valla jäätmekava
Võeti vastu Saue valla Tallinna reoveekogumisala ühisveevärgi arendamise
kava 2008-2020
Võeti vastu otsus varalise kohustuse
võtmise kohta seoses osalemisega
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi
elukeskkonna arendamise rakenduskava
meetmes “Veemajandus infrastruktuuri
arendamine”
Otsustati teha Saue linnale ühinemisettepanek Saue vallaga
Määrati Voore mõisa katastriüksuse
sihtotstarve
Algatati peremehetute ehitiste hõivamine
Anti luba Põllu tee kinnistu koormamiseks isikliku kasutusõigusega
Toimus arutelu Saue valla ajalooraamatu üle
Kinnitati Saue valla 2007. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne
Kinnitati heakorra- ja keskkonnakomisjoni põhikiri

Volikogu kinnitas
2007. aasta majandusaasta aruande
Saue valla 2007. aasta tulude eelarve
oli 102 659 tuhat krooni, reaalne tulude
laekumine oli 115 019 tuhat krooni, ehk
eelarve täideti 112 protsendiliselt.
Tuludest 88 119 tuhat krooni moodus
tas üksikisiku tulumaks. Saue vallas on
pidevalt suurenenud füüsilise isiku tulumaksu maksjate (maksumaksjate) arv ja
keskmine sissetulek elaniku kohta:
		
		

maksu-		
keskm
maksjaid (in) sisset

2005
2006		
2007		

3563		
3819		
4058		

11292
12811
15352

Suurimaks investeeringuks vallaeelarves oli Veskitammi tänava rekonstrueerimine, mis küll vallast mitteolenevatel lükkus kahjuks osaliselt edasi 2008.
aastasse.
Kulude planeeritav eelarve oli 125
353 tuhat krooni. Kulueelarve täideti 80
% ehk 99 980 tuhande krooniga.
Suurimaks kulukohaks oli hariduse
valdkond 55 113 tuhande krooniga. Laenude teenindamise kulud moodustasid
3,9 % tuludemahust.
2007. aasta Saue valla majandusaasta
tähtsündmuseks tuleb pidada Laagri
kooli III ehitusetapi valmimist - 120
kohalise Veskitammi lasteaia käiku minemist. Lasteaia kogukogumaksumuseks
oli 42 mln krooni ning ehitamiseks kasutati laenuvahendeid.
koduvald
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Saue valla ja Saue linna
ühinemine kaalukausil

gata kvalifitseeritud spetsialisti. Lisaks
eelnevale on veel mitmed valdkonnad,
mida ühiselt on mugavam arendada, nt
ühisveevärk ja kanalisatsioon, kultuuri-,
haridus- ja spordiobjektid, kergliiklusteede võrgustik jms.

Juunikuu istungil tegi
Saue Vallavolikogu Saue
Linnavolikogule ettepaneku
alustada kahe omavalitsuse
ühinemisläbirääkimisi.

Kindlasti on nii valla kui linna kui
inimeste mureküsimuseks see, et vald
ei hakkaks domineerima linna üle, või
vastupidi, et ühinenud omavalitsuses
ei tekiks ääremaid ning et avalikud
teenused oleksid endiselt nii linnas kui
vallas võrdselt kättesaadavad.

Saue Vallavolikogu otsus tähendab
just nimelt ettepanekut ühinemisläbirääkimiste alustamiseks, mitte konkreetset
ja kategoorilist nõuet kahe omavalitsuse
ühinemiseks.
Ühinenud omavalitsus oleks oma 14
000 elanikuga Harjumaal Tallinna ja
Maardu linna ning Viimsi valla järel
suuruselt 4. omavalitsus, Eesti mastaabis
aga suuruselt 15. omavalitsus. Arvestades seda, et Saue linn asub tervikuna
Saue valla keskel ja mitmed valla külad
on linnaga sisuliselt kokku kasvanud
siis, on ühinemisega kaasnevate positiivsete ja negatiivsete asjaolude läbikaalumine igati mõistlik ja vajalik.
Mida on ühinemisest võita ja mida
kaotada?
Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise ja laiemalt haldusreformi argumentidena on ajakirjanduses ja ka mujal
esile toodud halduskulude kokkuhoidu.
Tegelikult on selline teemakäsitlus
ühekülgne ning ühinemise eesmärk saab
siiski eeskätt olla ikka elanike heaolu
ning paremad avalikud teenused.
Põhjamaade haldusreformide praktika näitab, et ühinenud omavalitsusel
on võimalus rohkem investeerida, olgu
selleks siis uute lasteaedade ehitus,
koolide ja tänavate remont, vee- ja kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamine
jms.
Samuti on suurem omavalitsus moodsat terminoloogiat kasutades haldus-

Saue linna poolset kommentaari
valla ettepanekule ei õnnestunud ajalehe trükkimineku hetkeks saada.
Saue linna avalike suhete ja kommunikatsioonivaldkonna juht Haldi
Ellam sõnul on Saue linnal Saue valla
ühinemisettepanekule vastamiseks
aega kaks kuud.
Saue linnavolikogu koguneb küsimuse arutamiseks augusti teises
pooles.
Küll on nii linna kui valla IRL saadikurühmade ja osakondade liikmed
leidnud, et Saue vallavolikogu poolt
26. juunil linnavolikogule tehtud
ettepanek kahe omavalitsuse liitmiseks
juba 2009. aastal, on tehtud kiirustades
arvestamata rahva arvamusega.
Kahe nii suure ja erineva omavalitsuse ühinemist pole võimalik ette
valmistada Saue Vallavolikogu poolt
esitatud tempos ning sellele ei saa
vastata jaatavalt ilma rahva arvamust
küsimata, tõdesid kohalolnud. „Saue
linna ja valla ühendamise küsimuses
on oluline algatada diskussioon pooltja vastuargumentide väljaselgitamiseks
ning kuulata ära, mida arvavad ühinemisest mõlema omavalitsuse kodanikud. Ka kiirustada tuleb aeglaselt!”,
kommenteeris Saue vallalt tulnud
ettepanekut Saue Linnavolikogu liige
Rainer Sternfeld ajalehele Postimees.
suutlikum, lihtsustatud näitena võib tuua
selle, et kui praegu peab üks ja sama
ametnik tegelema erinevate planeerimisalaste keskkonnaküsimustega, jäätmete
ja haljastusega ning jõudma teha veel
järelevalvet, siis ühinenud omavalitsuses saab iga valdkonna peale pal-

Jõgisoo rahvamajas algavad
sisemised renoveerimistööd
PRIA-le Saue-Jõgisoo
Haridusseltsi poolt esitatud
investeeringutoetuse
taotlus sai positiivse
vastuse. Saadava raha eest
kavatsetakse renoveerida
ja soojustada rahvamaja
vestibüüli ning saali ja lava
põrandad, samuti remontida
töötoad ning elektrisüsteem.
Rekonstrueerimistööde kogumaksumuseks on 937 444 krooni, millest 70
% tuleb PRIA-lt külade uuendamise ja
arendamise investeeringutoetusest ja
30% tuleb katta omafinantseeringuga.
Omaosaluse finantseerimiseks esitas
haridusselts taotluse Saue Vallavalitsusele.
Juunikuu vallavolikogus esitleti
volinikele ettepanekut, et taotluse
omafinantseering kaetakse, aga tingimusel, et kinnistule seatakse seitsmeks
aastaks hüpoteek vallavalitsuse kasuks.
“See on garantii küsimus. Kui kinnistu
läheb võõrandamisele ja selle kasutusotstarve muutub, siis on kohustus
see raha (omafinantseering 281 234
krooni - toim) tagasi maksta,” selgitas

abivallavanem Priidu Kalbre hüpoteegi
vajadust. Tema sõnul mõistis teine pool
seda, kuigi haridusseltsi esinaine Ülle
Rondo kinnitas, et rahvamaja maha
müümine ei tuleks mitte mingil juhul
nagunii kõne alla. “See maja on läbi
põlvede olnud külarahva jaoks olemas,
seal on juba 80 aastat kultuurielu edendatud ja see on inimestele väga kallis,”
rääkis Rondo.
See ei ole Jõgisoo rahva esimene
positiivne projektikirjutamine. “Et
majale üldse hing sisse saada, see ju
hallitas kõik, kirjutasime esimese projekti juba 2003 aastal ja saime toetust
akende vahetuseks ja küttesüsteemi
rekonstrueerimiseks,” meenutas haridusseltsi esinaine Ülle Rondo.
Sellest innustust saades järgnes 2005.
aastal projektitaotlus maja välisseinte
soojustamiseks ning siseruumide seinte
ja lagede remondiks.
Viimase etapi töödega - maja põrandate ja elektrisüsteemide renoveerimisega- on plaan alustatada juba
augustikuus. Remonttööde kavandatav
valmimisaeg on juba oktoobris.
koduvald

Mõnikord kõne all olnud Laagri
aleviku Tallinna linnaga ühinemist ei
saa küll siinkirjutaja hinnangul õigeks
lugeda, sest nii muutuks Laagri Tallinna
ääremaaks ja vaevalt siis kohalikud
probleemid Vabaduse väljakule kostuvad. Ehedalt demonstreerib seda Tallinna
suutmatus juba aastate kaupa korrastada
Pääsküla jõe linnapoolset kallast prügist.
Vajalik on laiapõhjaline diskussioon
Vallavolikogu otsuse peamine eesmärk
oli laiapõhjalise diskussiooni alustamine.
Võimalik ühinemisotsus eeldab eelnevaid sotsiaal- majanduslikke uuringuid,
kindlasti tuleb küsida ka valla- ja linnarahva arvamust.
Seega tuleb lähtuda ammu tuntud
vanasõnadest „Üheksa korda mõõda, üks
kord lõika“ ning „Tasa sõuad, kaugele
jõuad“ .
Esmatähtis ei ole iga hinna eest
ühinemisläbirääkimiste lõpetamine ja
ühinemine 2009.a aastaks, vaid see, et
ühinemise plussid ja miinused arutataks
asjalikult läbi ja langetataks elanike
jaoks parim võimalik otsus.
Mikk Lõhmus
Abivallavanem-arendusnõunik,
TTÜ regionaalpoliitika
doktorant

Tallinna ringtee ja
Tallinn-Paldiski
maantee rekonstrueerimisprojekt
taas volikogu ees
Juba aprillikuus K-Projekti poolt Saue
vallale kooskõlastamiseks esitatud eelprojekt võib jõuda volikogu seisukohani
augustikuus.
Saue Vallavalitsuse poolt esitati juba
ka juunikuu volikogule eelnõu, milles oli
ettepanek toetada Tallinn-Paldiski maantee (lõigul 5) ja Tallinna ringtee (lõikudel
3 ja 4) trassivarianti 1A, kuna see on
kooskõlas Saue valla üldplaneeringuga.
Volikogus kuulati ära eelnõu tutvustus
ning esindajate sõnavõtud. Külaesindajad
andsid üle ka kirja, milles toodi neljal
leheküljel ära põhjendused, miks ollakse
vastu eelistatuimale trassivalikule 1A.
Nimetatud variant näeb ette tee kulgemist
viaduktina üle Hüüru küla
Samas oli kirjas tehtud ettepanek tõsta
taas päevakorda trassivariant 0+, mis
keskkonnamõjude hindamise tulemusena
on sobimatuks tunnistatud. 0+ variant
jätaks tee praegusesse trassikoridori, aga
ilma viaduktita.
Volikogu otsustas juunikuus peatada
eelnõu arutelu ja see jätkub augustikuu
istungil.
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Saue vald taotleb
ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemi
uuendamiseks ja väljaehitamiseks EL raha
5. augustil esitas Saue vald Euroopa
Liidu ühtekuuluvusfondile rahastustaotluse Tallinna reoveekogumisalasse
jäävate piirkondade ühisveevärgi ja
kanalisatsioonisüsteemide uuendamiseks
ja väljaehitamiseks.
Projekti kogumaht on kokku 108 miljonit krooni, millest valla omaosalus jääb
paarikümne miljoni krooni piirile.
Positiivse rahastamisotsuse korral lahendatakse järgneva kolme aasta jooksul
Hüüru küla ja Laagri aleviku Nõlvaku,
Pilliroo ja Katmiku piirkonna väljaehitamata ühisveevärgi ja/või kanalisatsiooniküsimus ning rekonstrueeritakse mitmed
olemasolevad, kuid tänaseks amortiseerunud trassid.

Peremehetute ehitiste
hõivamise algatamine
Võttes aluseks “Asjaõigusseaduse
rakendamise seaduse“ § 13 lg 2, Vabariigi Valitsuse 08. augusti1996 määruse
nr 211 “Peremehetu ehitise hõivamise
kord” punktid 8, 9, 10 ja 13, “Halduskohtumenetluse seadustiku” § 9 lg 1 ja § 9¹
lg 1, Saue Vallavolikogu o t s u s t a b:
1. Algatada peremehetute ehitiste hõivamine ja võtta peremehetute ehitistena
arvele:
1.1 Saue vallas Vatsla külas asuv
aiandusühistuid varustav 10 kv elektriliin
pikkusega 1146 m ja KTP tüüpi 10/0,4
kV alajaam “Inter”;
1.2 Saue vallas Valingu külas Sarapuu 2 ja Sarapuu 4 elamute juures olev
pesuköökpuukuur.
2. Määrata OÜ Jaotusvõrk punktis 1.1
nimetatud ehitiste hooldajaks kuni nende
peremehetuks tunnistamiseni.
3. Määrata Saue Vallavalitsus punktis 1.2
nimetatud ehitise hooldajaks kuni selle
peremehetuks tunnistamiseni.
4. Saue Vallavalitsusel:
4.1.sõlmida OÜ-ga Jaotusvõrk leping
punktis 1.1 nimetatud ehitiste hooldamise
kohta kuni nende peremehetuks tunnistamiseni;
4.2. teatada punktis 1 nimetatud ehitiste
peremehetuna hõivamise algatamisest ja
ehitiste arvelevõtmisest vastavalt Vabariigi Valitsuse 08.08.1996 määruse nr
211 “Peremehetu ehitise hõivamise kord”
punktis 9 sätestatud korrale;
4.3.otsustada vastavalt ülalnimetatud
Vabariigi Valitsuse korras sätestatule
ehitiste peremehetuks tunnistamine;
2.4.korraldada peremehetuks tunnistatud ehitiste valdusse võtmine ning
Saue valla kandmine riiklikusse ehitisregistrisse peremehetuks tunnistatud
ehitiste omanikuna.

Tähelepanu lapsehoiutoetuse saajad
Kui Teie laps alustab lasteaiateed (munitsipaal- või eraasutuses) augustis või
septembris 2008, siis palume toimetada
vallavalitsusse omakäeline avaldus lapsehoiutoetuse maksmise lõpetamise kohta.
Lisainfo 654 1145 või ene. robam@
sauevald.ee
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Mida uut
on oodata
jäätmekäitluses?
Juunikuus kinnitas Saue
Vallavolikogu valla uue
jäätmekava. Kuna ka
korraldatud jäätmevedu
ning jäätmete sorteerimine
on endiselt aktuaalsed
teemad, siis on õige seda
valdkonda veelkord ka
vallalehe vahendusel
selgitada.
Veelkord korraldatud jäätmeveost
Eesti riik on jäätmekäitluse ja
prügiveo valdkonnas eeskujuks võtnud Euroopas laialdaselt kasutatava
korraldatud jäätmeteveo mudeli. See
tähendab, et seadusandja on kohalikku omavalitsust sh ka Saue valda
kohustanud avaliku konkursi korras
valima kõige soodsamat hinda pakkuva jäätmeveofirma ning ainult sellel
firmal on õigus valla territooriumil
jäätmeid vedada. Saue Vallavalitsus
viis nimetatud konkursi läbi 2007.
aastal. Korraldatud jäätmevedu
põhineb ideoloogial, et jäätmevaldaja
(sh eramud, korteriühistud, aiandusühistutes asuvad suvilad) ei saa ise
prügifirmat valida ning korraldatud
vedu laieneb kõikidele jäätmevaldajatele automaatselt sh seadus ei nõua ka
kirjaliku lepingu olemasolu.
Seadusandja on pidanud vajalikuks
eraldi ära märkida selle, et tiheasustusaladel on jäätmete äravedu vajalik
vähemalt kord kuus. See nõue on
tekitanud probleeme eramute omanikele. Olen omast kogemusest
nõus, et järjest laienev nõuetekohane
jäätmete sorteerimine on tekkivaid
jäätmekoguseid vähendanud ning
jäätmete äravedu kord kuus võib
nõuetekohaselt sortivate eramute
jaoks olla liiga tihe. Siinkirjutaja hinnangul oleks mõistlik muuta seadust
ja lubada tiheasustusalal eramute
jäätmevedu näiteks kord kahe kuu
jooksul. Täna ei saa vallavalitsus
aga tühjendussageduse osas mööndusi teha, sest seadus on täitmiseks
kohustuslik ning kindlasti ei ole õige
süüdistada valda inimeste ahistamises
või veel hullemaski.
Kuidas korraldada jäätmekäitlust
odavamalt?
Väiksema jäätmekonteineri hankimine on kindlasti üks lahendusi, kuid
väga suurt rahalist võitu see ei annatühjenduskuludest suurema osa moodustavad sõidukulud ning väiksem
konteiner võib heal juhul kokku hoida
anda üksnes mõnikümmend krooni.
Valla uuest jäätmekavast tulenev
kõige olulisem soovitus on kasutada
mitme majapidamise kohta ühiseid
prügikonteinereid. Nii täitub jäätmekast ka kuu ajaga ning jäätmeveo kulud jagunevad nii mitme elamu peale
kui mitu elamut seda kasutab. Ühise
kasti saamiseks peavad avaldajad
pöörduma AS Cleanaway poole.
Ühiskonteinerite kasutamine on
mõeldav ka hajaasustusega piirkon-

MEELDETULETUS
toetuste taotlejatele
Kultuuriprojektidele taotluste
esitamise tähtaeg kukub 15.
augustil.
Kõik, kes on huvitatud, et nende korraldatavad head üritused saaksid vallavolikogu kultuurikomisjoni poolt üle vaadatud
ja loodetavasti ka aktsepteeritud, peaksid
meelde jätma kuupäeva 15. august, mis
on viimane taotluste esitamise päev.

dades ning siin on vallavalitsus
esitanud Keskkonnainvesteeringute
keskusele projektitaotluse hajaasustusega piirkondadesse jäätmemajade
ehitamiseks. Positiivse rahastamisotsuse korral peaksid katseprojekti käigus esimesed jäätmemajad kerkima
Tuula ja Maidla küladesse, hiljem ka
mujale.
Mida uut pakub valla jäätmekava?
Jäätmekava on Saue valla jäätmekäitlust korraldav ja suunav dokument, mis määrab jäätmekäitluse
arengusuunad järgnevaks viieks
aastaks. Jäätmekava sisaldab mitmeid
ettepanekuid jäätmehoolduse senisest
paremaks korraldamiseks. Ühiskonteineritest, külade jäätmemajadest ja
suvilate talveperioodil jäätmeveost
vabastamisest oli juba juttu, nüüd
veel mõned olulisemad väljapakutud
jäätmekäitluse arengusuunad:
·
Teavitatakse nii valla kodulehel kui vallalehes elanikke jäätmete
liigiti kogumise võimalustest, keskkonnasäästlikust jäätmekäitlussüsteemist ning kogumiskonteinerite
asukohtadest.
·
Jätkatakse liigiti kogutud
jäätmete mugavamaks äraandmiseks
vajaliku kogumisvõrgustiku väljaarendamist. Keskkonnainvesteeringute Keskus toetas Saue valda uute
paberikogumise konteinerite ostmisel,
jäätmekavas sisalduvad ideed rajada
Laagrisse täiendav ohtlike jäätmete
kogumispunkt ning valla lõunaosa
elanike paremaks teenindamiseks
leida asukoht võimalikule biolagunevate jäätmete kompostimisplatsile
ning jäätmejaamale.
·
Jätkatakse ohtlike jäätmete
ja probleemjäätmete (rehvid, elektroonika, elektriseadmed jms) kogumisringe, samuti kaalutakse biolagunevate aia- ja pargijäätmete (lehed,
oksad jms) kogumisringide korraldamise vajalikkust
Valla jäätmekavaga saab tutvuda
valla koduleheküljel aadressil http://
www.sauevald.ee/keskkond/jaatmed/
jaatmekava
Lähtudes jäätmekavas sätestatust
on vallavalitsus alustanud valla uue
ja senisest põhjalikuma jäätmehoolduseeskirja ettevalmistamist. Uue
eeskirja eelnõud on plaanis pikemalt
tutvustada järgmises „Koduvalla“
numbris.
Küsimuste ja ettepanekutega võib
pöörduda telefonil 6541158 või
E-posti aadressil mikk.lohmus@
sauevald.ee
Mikk Lõhmus
Abivallavanem-arendusnõunik

Projektitaotluste esitamise nõuded
1.Taotlus on esitatud vallavalitsusele
tähtaegselt (postitempli kuupäev vastab
tähtajale). Hilisemaid taotlusi läbi ei vaadata ja taotluse esitajatele ei tagastata.
2. Esitajaks on juriidiline või füüsiline
isik.
3. Taotlus on seotud järgmiste valdkondadega: kultuur, haridus, sport, laste
ja noorte vaba aja veetmisega seotud
ürituste korraldamine, keskkonnakaitse,
jm üritused ning tegevused.
4. Vallavalitsus otsustab p e a l e
taotluste läbivaatamist vallavolikogu
hariduse-, kultuuri- ja spordikomisjonis
tegevustoetuse, selle suuruse või tegevustoetusest keeldumise.
5. Vallavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt täiendavate dokumentide esitamist.
6. Taotlus esitatakse Saue Vallavalitsuse poolt kinnitatud vormil, kusjuures
peavad olema täidetud k õ i k taotluse
vormil olevad väljad. Kindlasti ei tohi
unustada vallalt taotletava summa kõrval
ka omafinantseeringu ja kaasfinantseeringu summat, mille täitmine on kohustuslik
ja peab olema dokumentidega tõestatav.
7. Toetust ei eraldata töötasudeks,
remondikuludeks, vara soetamiseks, toitlustamiseks, riiete soetamiseks, toimunud
üritustele, aruandevõlglastele.
Taotluse vormi, eelarve ja ka aruandluse vormi leiate Saue valla kodulehelt.

Esmakordselt koolimineva
lapse vanemate pangarekvisiite
oodatakse hiljemalt 1.
septembriks.
Esmakordselt koolimineva lapse toetust
makstakse lisaks riiklikule koolitoetusele
Saue valla elanike registrisse kantud kooliminevale lapsele. Kui seni tuli toetuse
taotlemiseks esitada vallavalitsusele pass
ja koolitõend, siis nüüd ei ole seda enam
vaja teha, toetus makstakse välja Haridusameti esitatud nimekirjade alusel.
Seega - 2008. aasta sügisel kooliminevatel lastel, kelle sünniaeg jääb vahemikku 1. oktoober 2000 - 30. september
2001, ei tule toetuse saamiseks lisadokumente esitada.
Toetus makstakse välja nimekirja
alusel ajavahemikus 1. augustist 30.
oktoob- rini sularahas või ülekandega
taotleja poolt hiljemalt 1. septembriks
kirja teel teatatud pangaarvele. Saue Vallavalitsus palub toetuse saamise viisist
- sularahas või ülekandega, anda teada
hoolekande-spetsialistile Ene Robamile
e-postil ene.robam@sauevald.ee
Taotleja, kelle laps läheb kooli kas
enne seadusega kehtestatud kooliiga või
peale seadusega kehtestatud kooliiga,
esitab vallavalitsuse toetust väljamaksvale ametnikule isikut tõendava dokumendi ja koolitõendi või õpilaspileti.
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Olümpiapoiss
Johannes Ahun
sai vallalt toetust
Saue Vallavalitsus otsustas toetada
nooratleet Johannes Ahunit, kes alanud
Pekingi olümpiamängudel Eesti riiki (ja
Saue valda:) RS:X olümpiaklassis purjelauaspordis esindab.
Vallavolikogu nõusolekul eraldati Johannesele 50 000 EEK, mis sportlase isa
Indrek Ahuni sõnul varustuse soetamisel
suureks abiks on.
Regatti jälgida ja oma mehele kaasa
elada saab ka teleri vahendusel. ETV
kodulehekülje andmetel toimub videoülekanne purjetamise RS:X klassis võistlustest 11. augustil kell 17.30 -18. 30

Hoidke
väikseid
teeületajaid
Saue Vallavalitsuse eestvõttel paigaldatakse augustikuus mitmele valda
läbivale teele hoiatusmärgid teed ületavate siilide kohta.
Kahjuks saab valla teedel igal aastal
hukka palju neid kasulikke okaskerasid ning märkide tellimise ajendas just
Instituudi teel õnnetult otsa saanud
siiliperekond.
Kui tähelepanelik vallaelanikel on
ettepanekuid, kuhu selliseid silte peaks
kindlasti panema, siis palume sellest
teada anda telefonil 6 541155 või eposti aadressil mikk.lohmus@sauevald.
ee

Kolm vallasisest teed remonditud
Juuli viimasel nädalal
toimus valla kahe
teeremondi suurobjektiVeskitammi tänava
ja Vanasilla tänavarekonstrueerimisjärgne
vastuvõtmine.
Koos ehitaja ja järelevalvaja
esindajatega tutvuti valminud
objektidega ning kaardistati
kõik „vigade parandust“ vajavad kohad. Eeldatavasti on lehe
ilmumise ajaks pisipuudused
kõrvaldatud, ainult Vanasilla tänava ja Väike-Tooma tn
ristmik vajab eraldi ülevaatamist- tegemist pole siiski
ehitaja ega projekteerija veaga,
vaid vajadusega muuta ristmik
elanikele ohutumaks.
Juuli keskel valmis Ääsmäe
inimeste poolt kauaoodatud
Kase- oksa tänava pinnatud
mustkate Kasesalu tänavast
kuni Tamme tänavani ja koos
sissesõiduteega Kasesalu 24
kortermaja juurde ning Karjavahe tee.

VIIMANE ÜLEVAATUS: abivallavanem
on leidnud ühe järelparandamist vajava
augu kanalisatsioonikaevul

Kahe olulise teeobjekti valmimine ei
tähenda selle aasta töödetööde lõppu
Saue vallas. Järjekorras on Veskitammi
lasteaia juurdepääsutee, samuti jätkatakse asfaltkatete remonti Laagris,
Hüürus Kiviaia tänaval ning Jõgisool
Lõokese tänaval ning kruusateede
hööveldamist ning äärte korrastamist
Vatsla ja Tuula teel ning mujal.

Teeremondi alaste küsimustega
palume pöörduda valla teedespetsialis
ti Indrek Brandmeistri poole telefonil
6541155, e-post indrek.brandmeister@
sauevald.ee või abivallavanem-arendusnõunik Mikk Lõhmuse poole e-posti
aadressil mikk.lohmus@sauevald.ee

Elektriraudteel on rõõm teatada, et
uus Urda peatuskoht avatakse 6. augustil.
Peatuskoht asub Laagri Maksimarketi
taga ja pakub Laagri elanikele kõige
kiiremat ühendust Tallinna kesklinnaga.
Sõiduplaanid lja piletihinnad leiab
www. elektriraudtee.ee

Jaanipäevaks saabus Saue vallale
rõõmustav sõnum- Eesti keskkonnaprojekte rahastava KIKi nõukogu
otsustas toetada kõiki kolme kevadisse
taotlusvooru Saue Vallavalitsuse poolt
esitatud projekti.
Pääsküla jõe puhastamise projekti
toetuseks eraldati kokku 1 156 085
krooni, valla uute paberikogumise
konteinerite hankimiseks 136 000
krooni ning ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamiseks 54 000 krooni.
KIKi suvisesse taotlusvooru esitas
Saue Vallavalitsus kaks projektihajaasustusega külade jäätmemajade
ehitamise ning Ääsmäe vana masuudihoidla jääkreostuse likvideerimise.
2008.a II taotlusvooru tulemused
selguvad novembrikuus.

Uus töötaja Saue
Vallavalitsusesvallasekretäri abi
Martin Sulp

Mikk Lõhmus
Abivallavanem-arendusnõunik

LIIKLEMISEKS
LOODUD:
Vanasilla teel,
mis seni vaid
kruusakatte
all oli, on
saanud sileda
asfaldilindi alla.
Tulevikuprojekti
käigus peaks
Vanasilla tee
ja Nõlvaku
tänava risti välja
ehitatama ka
ringtee

Uus rongipeatus
Laagri alevikus

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
(KIK) rahastab Saue
valla projekte

KONKURSS
KAUNIS KODU

Olen sündinud Põltsamaal ning edasi
õppisin 12 klassi Jõgeva Gümnaasiumis. Peale kooli otsustasin riigisektorisse tööle asuda ja selleks vastava
hariduse otsustasin saada Sisekaitseakadeemiast halduskorralduse erialast,
spetsialiseerumisega haldusjuristile.
Peale kõrgkooli lõpetamist läksin
tööle Põltsamaa linnavalitsusse õigusnõuniku ametikohale. Olles seal natuke
vähem, kui aasta, otsustasin pealinnale
lähemale tulla ja siis avaneski selline
võimalus ja koht nagu Saue Vallavalitsuse vallasekretäri abi.
Põhiliseks töövaldkonnaks on vallavalitsuse ja vallavolikogu eelnõude
kontroll ja vastavus õigusaktidega.
Olen kohusetundlik ja usin töötaja.

SAUE VALLA DETAILPLANEERINGUD JUUNI-JUULI 2008
Ka käesoleval aastal korraldab
Saue Vallavalitsus “Kauni Kodu”
konkursi
Hinnatakse järgmiseid objekte:
Kauneim küla
Kauneim eramu
Kauneim uuselamu
Kauneim kortermaja
Ootame kõikidelt vallaelanikelt ja seltsidelt
kuni 20. augustini ettepanekuid kandidaatide
kohta, soovitavalt koos lühikese põhjendusega.
Ettepanekud saata mikk.lohmus@sauevald.ee,
telefon 654 1158

Saue valla territooriumil juunis ja
juulis 2008 on algatatud järgmised
detailplaneeringud:
1.
Saue Vallavalitsuse 03.06.2008
korraldusega nr 363 on algatatud Ääsmäe
küla Juhkami kinnistul (katastritunnusega 72704:002:0205) detailplaneeringu koostamine, eesmärgiga kinnistu
kruntimine, elamumaa sihtotstarbega
katastriüksuse moodustamine ja ehitusõiguse seadmine ühe ühekorteriga
väikeelamu tarbeks. Väikeelamu krundi
minimaalseks suuruseks võib ette näha
1,0 ha. Krundile võib ette näha kuni kaks

hoonet, lubatud korruselisus on kuni kaks
korrust, max katuseharja kõrgus kuni
10,0 meetrit.
2.
Saue Vallavalitsuse 03.06.2008
korraldusega nr 362 on algatatud Jõgisoo
küla Sillaotsa 1 maaüksusel (katastritunnusega 72703:002:0188) detailplaneeringu koostamine, eesmärgiga maasihtotstarbe osaline muutmine tootmis- ja
elamumaaks, maaüksuse jagamine kaheks kinnistuks, ehitusõiguse seadmine
ühe tootmishoone ja ühe kahe korteriga
elamu tarbeks. Planeeritava maaüksuse
suuruseks on 11,85 ha.

Saue valla territooriumil juunis ja
juulis 2008 on kehtestatud järgmised
detailplaneeringud:
1.
Saue Vallavalitsuse 10.06.2008
korraldusega nr 388 on kehtestatud
Ääsmäe küla Mati maaüksuse detailplaneering.
2.
Saue Vallavalitsuse 22.07.2008
korraldusega nr 464 on kehtestatud Alliku küla Liisu kinnistu detailplaneering.
Lähemat informatsiooni saab planeeringute spetsialistilt Maili Metsaotsalt
654 1157

AUGUST 2008
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Õnnitleme Saue
valla kõige
pisemaid kodanikke

LAAGRI		
Peremite-Aurora Saron 21.05.2008
Hugo Paesüld 		
15.05.2008
Carmen Laur		
15.06.2008
Kaspar Aasamets		
06.06.2008
Adele Leedu		
17.06.2008
Katherine Elisabeth Bolton 19.06.2008
Radmila Humalainen
21.06.2008
Kert Nõel		
26.06.2008
Tauri Kallas		
27.06.2008
Anete Õunpuu		
29.06.2008
Karola Koplimaa		
13.07.2008
Karmen Kukkur		
14.07.2008
Sebastian Luht		
15.07.2008
Iris Aurelia Randal
18.07.2008
JÕGISOO KÜLA 		
Ike Art Rõuk		
24.05.2008
KOPPELMAA KÜLA		
Mirtel Niin		
07.06.2008
Jete Kullamaa		
15.06.2008
		
		
HÜÜRU KÜLA		
Antero Tani		
24.05.2008
ÄÄSMÄE KÜLA
Kaspar Karlis Kornelt
Maksim Tšiževski
Kerdo Vetema		
		
TUULA KÜLA		
Uku Robert Seppadeus
Triinu-Liis Kalm		
Romet Maltsev		

03.06.2008
28.06.2008
19.07.2008
11.06.2008
27.07.2008
15.07.2008

VANAMÕISA KÜLA		
Elizaveta Khumonen
12.07.2008
Margarita Khumonen
12.07.2008
Kristofer Viikmäe
21.07.2008
		
ALLIKU KÜLA		
Kaur Aleksander Samost 09.06.2008
Simoona Pettai		
28.06.2008
Arina Holostõhh		
19.06.2008
Tanel Hirve		
29.06.2008
Laura-Liisa Dubrovski
16.07.2008
VALINGU KÜLA
Thea Anette Kuusemäe

16.06.2008

In memoriam
Grigory Nikiforov
Laine Soe		
Toomas Kalve		
Fredi Türner		
Anna Veeber		
Veronika Peri		
Jevdokia Kamenskaja
Mati Ploom		
Rein Padu		
Hillar Papp		
Tiiu Kivima		
Andrus Antov		
Elsa Koppel 		
Rudolf Kraus		
Vassili Abašin 		
Ilmar Pirn		

05.2008
08.06.2008
07.06.2008
09.06.2008
25.06.2008
22.06.2008
27.06.2008
30.06.2008
16.05.2008
01.07.2008
03.07.2008
17.07.2008
20.07.2008
22.07.2008
26.07.2008
27.07.2008

Steri tootmisvõimsuste suurendamise Õnnitleme Saue
valla eakaid juuli
taotluse menetlus endiselt kestab
Keskkonnaministeeriumi
sõnul oodatakse enne oma
seisukoha kujundamist Sterilt
kommentaare ja vastuseid
avalikul arutelul esitatud
küsimustele.
Juunikuus Vanamõisa seltsimajas
toimunud avalikul arutelul tutvustas
Keskkonnaministeerium elanikele AS-i
Steri taotlust muuta kiirgusallika võimsust seni lubatud 5.6 PBq-lt 13 PBq-ni.
Evelyn Pesur Keskonnaministeeriumist kinnitas, et koosoleku protokolli ei

ole senini avalikustatud ega inimestele
saadetud, kuna tõusetunud küsimused
vajavad taotluse esitaja- Steri poolseid
kommentaare.
Kuna tegemist on puhkuste perioodiga
ja arvestades ka ettepanekute ja arupärimiste sisukust, on Steri lubanud anda
ministeeriumile omapoolse vastuse
augusti keskpaigaks.
Seejärel vormistatakse protokoll, mis
edastatakse ka külaelanikele, misjärel
asub ministeerium taotlust edasi menetlema ja otsustama.
koduvald

Osooni tase Steri juures ei ületa lubatud normi
Saue Vallavalitsuse tellimusel
teostas Keskkonnauuringute
Keskus ajavahemikus
25.06.2008 – 02.07.2008
Steri tootmisterritooriumil
õhukvaliteedi mõõtmisi.
Mõõtmiste eesmärgiks oli hinnata
välisõhus osooni tasemeid. Paralleelselt
osooniga mõõdeti ka vääveldioksiidi,
lämmastikoksiidide, süsinikmonooksiidi
ja summaarsete süsivesinike kontsentratsiooni.
Vähendamaks saasteainete mõju
välisõhu saastatusele, kehtivad Eesti
Vabariigis saasteainete sisaldustele piirja sihtväärtused (vastavad nõudmised
on ära toodud keskkonnaministri 7. sept
2004. a määruses nr 115 “Välisõhu
saastatuse taseme piir-, sihtväärtused ja
saastetaluvuse piirmäärad, saasteainete
sisalduse häiretasemed ja kaugemad
eesmärgid ning saasteainete sisaldusest
teavitamise tase”).

Välisõhu saastatuse korral osooniga
on vastavaks sihtväärtuseks 120 μg/m3,
arvutatuna 8 tunni libiseva keskmisena.
Sihtväärtust on lubatud aastas ületada
kuni 25 päeval.
Steri ümbruses mõõdeti kõrgeim
osooni tunnikeskmine kontsentratsioon
29. juunil tuulevaikusega, kui analüsaator
registreeris tulemuse 97 μg/m3, maksimaalne 8h libisev keskmine mõõdeti
samuti 29.06 – 96,7 μg/m3.
Mõõteperioodi jooksul ei registreeritud
välisõhu koostises ühelgi korral vastavast
sihtväärtusest (120 μg/m3) kõrgemat
osooni kontsentratsiooni. Välistatud pole,
et mõõtejaamas registreeritud osooni
sisaldused võivad pärineda ettevõtte
territooriumil paiknevatest või selle
lähiümbruses asuvatest saasteallikatest,
kuid osooni kontsentratsiooni ööpäevane
kõikumine viitab eelkõige looduslikule
rütmile.
Loe raportit tervikuna www.
sauevald.ee/keskkond/steri/ohukvaliteet

KODANIK KÜSIB: Miks

pole Laagri
aleviku tänavatel piisavalt prügikaste?
Mina olen suht algeline koeraomanik,
aga jalutades koeraga koristan tema järelt
väljaheited (väga piinlik on seda sinna
vedelema jätta). Kodu lähedal saan selle
kotikese ilusasti oma prügikasti visata.
Üks päev tegin oma koeraga pikema
jalutuskäigu ja kahjuks polnud mul seda
kotikest mitte kusagile panna, jalutasin
sellega peaaegu koduni välja.
Väga oleks vaja tänavatele prügikaste
ehk hakkavad teised koeraomanikud
ka hoolsamateks, kui on kakakotike ka
kusagile poetada. Kui lähedal prügikasti
pole, siis ei olegi tahtmist väljaheidet
koera järgi koristada ja siis need vedelevad igal pool, väga kohutav on vaadata
ja veel hullem sisse astuda.
Millal on prügikaste oodata, et saaksin
edaspidi teistele eeskuju näidata ja
oma koera järgi koristada?
Eluaegne Laagri elanik
Kadi

AMETNIK VASTAB:
Kirja autor on üles tõstnud vägagi aktuaalse probleemi- lemmikloomamustuse
probleem kummitab vist küll kõiki Eesti

linnu ja ka valdasid. Meie neljajalgseid
sõpru ei tahaks ma selles süüdistada,
pigem on tegemist ikkagi loomade kahejalgsete omanike hooletuse ja laiskusega.
Tänavaprügikaste on Laagri alevikus
ja ka näiteks Ääsmäel piisavalt, lähiajal
paigaldab vallavalitsus neid veel juurde.
Spetsiaalsete koeramustuse prügikaste
on Tallinna praktika kohaselt mõistlik
panna eelkõige koerte jalutusväljakutele.
Tavalisel tänaval on nende efektiivsus
väike ja pealegi kiputakse neid lõhkuma
ja lammutama. Koerte jalutusväljaku
rajamise idee on ka valla arengukavasse
sisse kirjutatud ning pärast asukohavaliku tegemist on kavas üks selline asi ka
Laagrisse rajada.
Eeskätt tahaks aga koputada ikka
loomaomanike südametunnistusele- harjumuseks peaks saama kodust väikese
kilekotikese kaasavõtmine ning prügikaste, kuhu „asi“ pärast visata, Laagris
ikka ledub. Samuti tuleks jälgida ka
seda, mida kaaskodanikud teevad ning
reostajatele viisakalt tema viisakalt tema
hooletusest märku andma. Senikaua kui
mustamisse tolerantselt suhtutakse, ei ole
asjade paranemist oodata.
MIKK LÕHMUS
ABIVALLAVANEM-ARENDUSNÕUNIK

ja augustikuu
sünnipäevalapsi
LAAGRI		
Velli Indrikson		
23.07
Hilja Mets		
11.07
Leida Reiman		
21.07
Asta Siigur		
14.07
Aino Sibrik		
05.07
Evi Veia		
07.07
Vassili Shipov		
25.07
Pavla Sügijainen
03.07
Enno Kuusik		
10.07
Erik Tsinkman		
20.07
Martin Dreverk		
18.07
Mait Niinepuu		
04.07
Endrik Toms		
21.07
Heldur Seinberg
16.07
Olga Ahi		
17.08
Hilda Pebre		
15.08
Fauzija Murašova
01.08
Helga Erbs		
15.08
Ingeborg Linntamm
18.08
Helgi Klesment		
16.08
Toivo Vainola		
13.08
		
AILA KÜLA 		
Elvine Morel		
17.07
Ilse Pork		
05.08
		
ÄÄSMÄE KÜLA		
Helje Järvsaar		
16.07
Ilda Sturis		
20.08
Vaino Paal		
06.08
		
		
PÜHA KÜLA		
Leida Lilleberg		
09.07
Hubert Aguraiuja
30.07
Linda Veiler		
25.08
		
KOPPELMAA KÜLA		
Valve Kollo		
29.08
			
HÜÜRU KÜLA		
Viktor Peri		
05.07
Laine Aarne		
18.07
Milvi Soosalu		
19.07
Aili Karner		
24.07
Koida Juhkam		
11.08
		
VALINGU KÜLA		
Herbert Kask		
19.07
Zbanov Olga		
09.07
Ilma Kuhi		
09.07
Hilma Seisonen
20.08
Nikolai Golubev
07.08
		
JÕGISOO KÜLA		
Aino Tammeleht
18.08
Jaan Tippel		
15.08
		
VANAMÕISA KÜLA		
Lembit Laanep		
19.07
Ella Silbermann
06.07
Ilse Lill		
02.07
Ljudmila Timofejeva 09.07
Armand Palmiste
12.08
		
JÕGISOO KÜLA		
Lidia Seljanova		
20.07
Asta-Evi Reilent
13.07
Irina Tammiste		
15.07

85
85
85
85
82
82
80
80
75
75
70
70
70
70
99
91
82
81
80
75
70
87
90
80
90
70
89
75
82
81
88
84
70
70
80
85
81
75
80
70
75
70
84
82
75
70
83
81
80
70

TUULA KÜLA	
Vladimir Levan

26.07

75

KIIA KÜLA	
Ants Ulm		

30.07

75

ALLIKU KÜLA		
Urve Tang		
26.07

70
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Veskitammi Kultuurikeskuse
tegemised aasta esimeses pooles
Kõik “väiksed
päiksed” - meie
tillukesed
vallakodanikud
on oodatud
laulma ja
mängima,
Ootame teid
taas sügisel!
See vastlapäeva komme on üks igavene janttuleb puhtaks süüa viimane kui seajala kont
nii algabki paast, kui liha enam pole,
nii algabki kepikõnd, kui lund veel ei ole
Kogu valla perepäev
on eriliselt tore,
ei siin kaotajaid
üldsegi ei ole.
On jaanipäev ja valla
keskus rõkkab, on
õhtujuht Pomerants
ja igaüks nüüd
"rokkab"!

Päris peoks läheb nüüd, kui külas on
Raimondo, valla kaunimad naised on kohal,
kui komando.
Lauluklubi toob rõõmu ja muusika ilu,
see on hingele palsam, see on nauditav elu...

On muusikastuudio valmis siinneid saatmas õpetaja Sirje Liiv

Elus on tähtsad kaunid-mõnusad retked,
elus on tähtsad koos sõpradega veedetud hetked.
Lase sõpradel nautida oma armastuse sära, siis
sinust kaunis mälestus ei unune ära

GÜMNAASIUMI LÕPETAJATE
VASTUVÕTT

Mis see siis on, mis heliseb rinnussee on Andre Hollandist- ta on meil hinnas.
Kui Tiia näitab filmi, on salong rahvast
pungil, see kõik meie hinge ju sügavalt
tungib
Lauluratas, lauluratas- Veskitammis kokku tuli
mehed kübarais ja naised roosiehtes olid
kokku sai neid kollektiive kakskümmend üks
ja eriti õnnelikult ansamblil Pihlamari läks.
Seekord juba neljas kord sai teoks,
et Saue vallas läks ülevabariigiliseks peoks

Elus on möödas küllalt tähtis etapp
Gümnaasiumi uks sulgus- kui koolipingi klapp.
Aga tee, mis on teil ees - see on avar ja lai
Austatud vallavanem on siiras
ta tänab ja õnnitleb kõiki
lootma jäädes teid Saue valda elama kõiki

MEDALIGA LÕPETANUD

Inseneride meeskoor koos valla meespere
juhtkonnaga tervitamas südantsoojendava
lauluga kevadkontserdil valla naisperet

Riime sättisid ja meenutasid kultuurikeskuse
perenaine ja kunstiline juht Viia Gudelis ja Elju
Vakkermann Eakate naiste seltsist Pihlamari

Sünni- ja imetamise tugiühing kutsub
lapsevanemaid ka uuel hooajal
kuulama huvitavaid loenguid, kaasa
mõtlema ja kogemusi vahetama

Kuldmedal:
Kadri Küüt (fotol) lõpetas Tallinna Nõmme
Gümnaasiumi
Hõbemedal:
Lauri Ahone lõpetas Tallinna Muusikakeskkooli
Oliver Soop lõpetas Saue Gümnaasiumi
Merilin Kiisk lõpetas Gustav Adolfi Gümnaasiumi
Saue Vallavalitsus premeeris
kuldmedali omanikku 1500.-krooniga ja
hõbedmedali omanikke 1000.- krooniga.
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Maidla rahvast tantsitas
jaaniööl ansambel
Seelikukütid
Nii noortel, kui vanadel on
ikka olnud omad ootused igal
aastal, need on olnud läbi
aegade jõulud ja jaanipäev.

Eelregistreerimine
Vanamõisa seltsimaja
huviringidesse on
alanud:
ARDO HOLTS´i
FOTOKURSUS oktoober-november neljapäeviti
kell 18.00-19.30, esimene tund 2. oktoober,
kogu kursuse maksumus (13 tundi) 500.-, info ja
eelregistreerimine katrin@kodukyla.ee, 5140761
SELTSKONNATANTS pühapäeviti kell 19.0021.00, esimene tund 14. september, õpetaja
Käthe Kobin 5133038
BAILATINO neljapäeviti kell 19.30-20.30,
esimene tund 11. september, õpetaja Svea
5071874
LASTE FLAMENCO „Chicas Bonitas”
esmaspäeviti kell 18.00-19.00, esimene tund 8.
september, õpetaja Elina 56221022
TÄISKASVANUTE FLAMENCO „Chicas Bonitas”
esmaspäeviti kell 19.00-21.00, esimene tund 8.
september, info 56221022
LASTE LOOVUSSTUUDIO 3-6 a. kolmapäeviti
kell 18.30-19.30, esimene tund 10. september,
info katrin@kodukyla.ee, 5140761
PESAMUNADE LOOVTUND kolmapäeviti kell
10.30-11.30, esimene tund 10. september, õpetaja
Sirje Liiv 6797842
WANNAMOISA ELO KLUBI kolmapäeviti, kuu
viimane kolmapäev 24. september kell 19.00
katrin@kodukyla.ee, 5140761
EAKATE „Memme-Taadi” klubi teisipäeviti kell
10.00-12.00, esimene kohtumine 9. september
LAAGRI LIONS kuu kolmas kolmapäev, esimene
kohtumine 17. september kell 18.00, info Peep
Adler 5099991

Ääsmäe Lasteaed
võtab alates 1. septembrist

Ääsmäe Põhikool võtab alates 1.
septembrist konkursi korras tööle

konkursi korras tööle

klassiõpetaja

LASTEAIAÕPETAJA
(asendusõpetaja)

koka ja koka abi

Avaldus, CV ja haridust
tõendavate dokumentide koopiad
saata hiljemalt 15. augustiks
aadressil Ääsmäe Lasteaed,
Kasesalu 10A, Saue vald, 76401
Harjumaa.
Lisainfo telefonil 56 45 35 89,
Xristine@hot.ee

Kool pakub sõidukompensatsiooni
võimalust
Avaldus, CV ja haridust
tõendavate dokumentide koopiad
saata hiljemalt 20.augustiks
aadressil Ääsmäe Põhikool,
Kasesalu 16, Saue vald, Harjumaa,
76401
Lisainfo 53491082, kool@
aasmaepk.edu.ee

Ka meile jõudis oodates kätte jaanipäev. Mitu päeva sadas ja sadas, kuid
jaani- laupäeva õhtul tõi ka päike pilve
tagant naeratuse ja vihmasadu lakkas.
Kui kella seitsmeks õhtul seltsimaja
juurde jõudsime, oli juba ka rahvast kogunenud, kõigil nii lahke naeratus näol
ja elevil. Puhvet juba töötas ja niketnäket võis osta. Jalutati, räägiti juttu
ja siis algasid seltskondlikud mängud,
osavõtjaid oli rohkesti ja rahvast tuli
juurde ja juurde.
Viimaks veeres seltsimaja hoovile
väikebuss, kust väljusid meie rõõmuks
oodatud ansambel „Seelikukütid“.
Mängud sinnapaika ja tantsumurule
lähemale. Kui olid pillid häälestatud ja
hääled puhtaks häälestatud, siis jaurami
mängija lõi oma mänguriistaga kolm
korda vastu põrandat ja lood algasid.
Uskumatu kiirusega oli tantsumuru
tantsijatega kaetud. Ega lugudel polnudki lõppu, nii kui üks tants lõppes
kohe algas teine. Paljud seisid oodates
tantsumurul järgmist lugu. Märkamatult jõudis kätte kell üks öösel, näha
oli, et lauljad-mängijad olid väsinud,
kuid tantsijatest seda küll märgata
polnud, nad oleksid tantsinud koiduni.
Lõbu oli laialt.
Suur tänu „Seelikuküttidele“, suured
tänud ka selle õhtu tublidele korraldajatele.
Sulev Tohv

13. septembril kell 10.00

HÜÜRU SÜGISLAAT
mõisahoovis

Reedel 29. augustil kell 9-16.00
Laagris, kultuurikeskuse juures

LÕIKUSKUU LAAT
Ootame kõiki 13. septembril 2008 Tuula küla jaanituleplatsile,
kus toimub S Ü G I S L A A T

Kauplejad üle EestiTulge kogu
perega ostma ja lõbusalt aega viitma!

Laadale oodatakse kõiki, kel soov müüa, osta või vahetada oma kodus
ülejäävat/vajaminevat kraami (taimi, käsitööd, nõusid, loomi, isegi riideid,
mööbliesemeid)

info 58050167

Kell 12 alustatakse müügi ja vahetustehingutega.
Samas ka õnneloos, kus võimalik võita koduseid moose, mahlu, omakasvatatud
juurvilju, käsitööesemeid jms. tarvitamiskõlbulikku.

Õnneloosi saab teha annetusi alates 25.augustist Tuula Kaubahoovi (tel 6717
695) või Piia Petersoni kätte (tel. 56677784). Õnneloosist laekuv tulu läheb
MTÜ-le Tuula tutulus Tuula ja Pällu külade ühistegevuse toetamiseks.

Kell 13 toimub koogimeistrite võistlus, kus võistelda saab magusate või

KALLID SAuE ALGKOoLI
(VALGEMAJA) VILISTLASED!
Ootame teid 23.augustil

soolaste kookide/tortide arvestuses. Tee kook kodus valmis ja too kella 12-ks
koogitelki!

saue valla suvelõpu peo

Kell 16 toimub põnevate majapidamistarvete oksjon.

ALGKOOLI (Valgemaja)

On Sinulgi ehk midagi oksjonile pakkuda?!
Vaata siis oma kodus terase pilguga ringi, võta ühes kraam, mis üle ja võiks
saada uue omaniku ning tule laadale.

raames kell 11.30 SAUE
mälestustahvli pidulikule
avamisele vana

Üritus tasuta.

koolimaja juures!

MTÜ Tuula tutulus

Info: Ülle Rondo 5012033
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Haljastuse rajamine (haljasalad, aiad, pargid...)
Kujundamine ja projekteerimine
Sillutiskivist teede rajamine ning kivitööd
Mänguväljakute, piirdeadade,
lehtlate ja pergolate rajamine
Muru pügamine
Puude ja põõsaste lõikus
Sisehaljastuse rajamine ning hooldamine

– fassaadipesu,
• Survepesutööd
katuste pesu
ja kuiv• Märgliivapritsiliivapritsitööd
• Grafiti eemaldamine
• Lammutus- ja koristustööd
• Prügivedu (suured konteinerid)
• Kanalisatsioonitrasside survepesu
• Fekaaliimu

Tel: 65 06 432
GSM: 53 476 878
info@aiadisain.ee
www.aiadisain.ee

Laki 12, Tallinn 10621
Tel: 6563247, GSM 5242424
www.survepesu.ee

SISEVIIMISTLUS JA REMONT

(köögid, vannitoad, korterid, kontorid jne.);

KÜTTEKOLLETE VALMISTAMINE
(kaminad, ahjud, pliidid jne.)

VÄIKEEHITUS JA FASSAADIDE ning
VUNDAMENTIDE SOOJUSTAMINE;
KINNISVARA HALDUS JA VAHENDUS.

A ja O Haljastus
OÜ pakub järgmisi
teenuseid:
muru rajamine; puude
ja hekkide
lõikus ning
hooldus;
aiad ehk piirded
k.a. vundamendiga
terassid;
veesilmad; kiviteed.

Aatemees OÜ

(Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige)

Tel. 5011573, aatemees@hot.ee.

Tel: 56941701; 56941670
www.ahaljastus.ee

KÜTTEKAUPLUS
Männiku tee 106b

Kevadine soodusmüük
Turbabrikett 1600.- alus
Pellet 900kg alus 2800.Puitbrikett 900kg alus 2300.Küttepind 40ltr võrk 25.Halupuu lepp 30sm rm 650.Tellimine tel. 6577778
E-R 8-17.00 L 8-14.00
P suletud

Haiba Lastekodu võtab tööle kasvataja
Kandidaadilt eeldame:
vähemalt keskhariduse olemasolu
soovitavalt pedagoogilist või sotsiaaltöö alast
haridust
soovitavalt lastega töötamise kogemust
valmidust töötada laste ja noortega
Omalt poolt pakume
palka vastavalt töötulemustele
head kollektiivi

Vajad kiiret laenu !

vahetustega tööd

Helista:

õppimise- ja enesetäiendamisvõimalusi
42-päevast puhkust
Haiba Lastekodu asub Harjumaal Kernu
vallas Haiba külas. Asukoha poolest sobib
hästi Ääsmäe-Saue piirkonna inimestele, sest
bussiühendus on hea.
Kontakteeruda: 521 2526 või 6790 350 või
kirjutada aadressil lastekodu@kernu.ee

Aiad Korda OÜ koostab
haljastuse aiaprojekte
ja eskiise.
Pakume haljasalade
rajamist, lehtja okaspuuhekkide
kujundamist , pügamist.
Tel. 50 89 294 või
mart@aiadkorda.ee

KODUVALD Saue valla sõnumileht

Väljaandja: Saue Vallavalitsus, Veskitammi 4, Laagri
Toimetaja: Anne-Ly Sumre, e-post: koduvald@sauevald.ee telefon: 654 11 56

Telef: 5125 224
e-mail: info@laenupunkt.ee

KAATRI RENT

Info: 56200464
www.arairent.ee
Planeerimistööd
väiketraktoriga
Telefon:
56200464

