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Teleshow Laulge kaasa koos Reet Linnaga
8. augustil Vanamõisa lõkkeplatsil

Juba üheksa aastat mööda
Eestimaad tiirutanud Laulge
kaasa saatetiim on lõpuks
jõudnud ka Saue valda. 8.
augustil kell 18.00 algaval
salvestusel võtab lisaks
saatejuht Reet Linnale
külalisesinejana hääle üles ka
Erich Krieger.

Lauldakse maha 8 laulu
Saate salvestamine algab 8. augustil
kell 18.00 ja vältab ca poolteist tundi.
Selle aja jooksul saab salvestamisküpseks

BUSSIAJAD VANAMÕISA JA
KÜLADESSE TAGASI 8. augustil

Foto: Are Jaama

Üritusele, mille eesmärk on veeta
üks mõnus õhtu rahvaga koos ühislaulu
rütmis, ootab saatetiim nii noori kui vanu
vallaelanikke. “See ei ole juba ammu
eakate laulupidu, laule on seinast seina,
igaühele midagi lõbusat,” arvab Reet
Linna.
Kuna Eesti Vabariik hingab sel aastal 90. juubeli taktis, rõhutakse ka
teleshow´s eestimeelsusele ja igas saates
tuleb esitlusele üks isamaaline laul.
“Lauljad ise olid sellest täitsa vaimustuses, see pole ju nende tavapärane kontekst, Krieger näiteks palus endale laulu
Jumal, hoia Eestimaad, mis siis Saue
vallas ettekandele tuleb,” räägib Linna.
Ka oodatakse külarahvast salvestusele
rahvariided üll. Eestimaa suvi on saatejuhi hinnangul reeglina jahedavõitu, nii
et rahvariided on omal kohal. “Kindlasti
peaks olema üks esinduspaar rahvariietes
- mees ja naine- neid siis esitleme saates
ja tutvustame kogu eesti rahvale,” paneb
saatejuhti vallarahvale südamele, et ettevalmistusi teha.
Ja kui rahvariideid ei ole võtta, siis
soovitab Linna panna selga midagi
värvilist ja silmatorkavat. “Siis on pärast
telerist saadet vaadates lihtsam end üles
leida,” teab ta oma kogemustest.

BUSS EAKATELE

Maidla - kontori eest
16.30
Ääsmäe - koolimaja eest
16.40
Tuula - Tuula bussipeatus
16.50
Jõgisoo - Pärnu mnt. peatusest
(Silla pealt Tallinna poole)
17.00
Aila - vana koolimaja juurest
17.05
Valingu - Ööbiku/Puiestee tn.
ristmik
17.10
Laagri - Vallavalitsuse kõrval
asuv parkla
17.20
NB! Peale võetakse ka kõik teeääres
hääletajad!!!

8 laulu, enne filmimist lauldakse iga laul
veel kaameraväliselt läbi, seega saab
publik oma hääle kenasti lahti laulda.
Sõnade meeldetuletamiseks saavad
osalejad soetada omale koha pealt umbes
65 krooni eest lauluraamatu, mis sisaldab
kahesaja laulu sõnu, sekka ka loosikuponge, mille alusel nii lõpusaates, kui ka
kohapealsel salvestusel loositakse välja
väärikaid auhindu.
Vihmasadu saate tegemist ei takista,
salvestus toimub igal juhul. “Me ei taha
seda musta stsenaariumit tegelikult ette
ära sõnuda. Jumal on meid ikka hoidnud,
on olnud juhuseid, kus viimane salm on
lauldud ja siis on kallama hakanud. Aga
paar korda oleme olnud ka lausvihmas,”
meenutab Linna.

Kohale võib tulla ka varem
Saatetiim toimetab lõkkeplatsil juba
paar tundi enne algusaega ja teeb proovi.
Külalisedki võivad enda varem kohale
sättida, sest istekohtadele paigutamine
võib aega võtta ja lisaks on kohapeal
olemas toitlustus, saab keha kinnitada ja
meeleollu sisse elada.
Saade Saue vallas toimuvast Laulge
kaasa salvestusest on ETV eetris 20.
septembril kell 20.30.
Koduvald

Pärast ürituse lõppu orienteeruvalt
20.15 viib buss küladesse tagasi!

Ürituse vallapoolne korraldaja
MTÜ Vanamõisa Küla
Lisainfo:
Katrin Krause
Vanamõisa Seltsimaja juhataja
5140761
6780921

Ametnike suvepuhkused - kui õige ametnik on puhkusel, siis küsi abi sama osakonna teiste töötajate käest
Ehitus ja planeerimisküsimused
Tiit Talvi 30.06-18.07 ja 13.08-01.09
Kalle Normann 07.07-08.08
Ksana Fuks 30.06-04.07 ja 18.08-29.08
Maili Metsaots 09.06-13.06 ja 27.06-11.07
Anne Nargla 14.07-17.08 ja 05.-09.09
Keskkonna-ja kommunaalküsimused
Mikk Lõhmus 30.06-20.07
Indrek Brandmeister 25.06-4.07, 21.07-03.08
Kultuuri- ja haridusküsimused
Priidu Kalbre 04.08-19.09
Liivi Prink 21.07-08.08

Maaküsimused
Priidu Kalbre 04.08-19.09
Mall Varus 30.06-24.07 ja 06.10-10.10
Ene Lepist 16.-20.06 ja 07.07.-08.08.
Sotsiaalküsimused
Mare Jallai 07.-25.07, 11.-22.08 ja 17.-21.11
Liivi Lents 26.05-11.06 ja 23.07-11.08
Ene Robam 9.-22.06 ja 15-26.09
Sirli Sõstar-Peerna18.-22.08
Laine Elmik 26.05-06.06 ja 21.-29.07

Ka ajaleht Koduvald puhkab juulikuus.
Järgmine lehe number ilmub augustis
Päikselist ja sündmusterohket suve!
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Saue Vallavolikogus
22. mail
1. Volikogule tutvustati Saue valla
jäätmekava
2. Volikogule tutvustati Saue valla
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava
3. Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Laagri alevikus asuva
Vanasilla 41f maaüksus suurusega
979m² sihtotstarbega sotsiaalmaana
4. Muudeti Saue Vallavolikogu 28.
veebruari 2002 määrust nr 32 “Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise
kord Saue vallas”
5. Kinnitati sotsiaalkomisjoni
põhimäärus

Teede hooldusest vallas
Aprillis korraldas vallavalitsus
riigihanke “Saue valla
kohalike teede remonttööd”
aastateks 2008-2011. Välja
kuulutatud hanke korras
laekusid pakkumised üheksalt
ettevõttelt.
Nüüdseks on jõutud lepinguteni ja
järgneval kolmel aastal on kruuskattega
teede hooldajaks OÜ Kalsep. Mustkattega teede hooldust sh asfaldiaukude
lappimist ja pindamistöid teeb järgneval
kolmel aastal OÜ MKV.

Vanasilla teel
tegutsesid
liiklusmärgi vargad

Saue Vallavalitsus kutsub üles tähelepanelikke inimesi teavitama märgi
huligaanidest. Piirkonnas tegutseb ka
naabrivalve piirkond ja ehk õnnestub
tähelepanelike inimeste abiga süüdlasteni jõuda.
Omalt poolt lubame, et kui kedagi
edaspidi õnnestub märkide kallal tegutsemast tabada, võetakse ta kindlasti
oma tegude eest vastutusele ja antakse
üle politseile.
Indrek Brandmeister
kommunaalspetsialist
6541155

Veskitammi Lasteaial
valmis koduleht
Ka Veskitammi Lasteaed on astunud
elektroonse infojagamise teele - uhiuus
veebikeskkond pakub mitmesugust
vajalikku teavet lapsevanematele.
Internetilehelt leiab lisaks kontaktidele ja uudistele teavet lasteaeda vastuvõtmise ja väljaarvamise kohta, ära
on toodud kodukord ja lasteaiatasud.
Iganädalaselt saab lapsevanem
tutvuda võsukestele pakutava päevamenüüga, toimuvate üritustega ning ei
puudu ka fotogalerii toimunud sündmustest.
Veskitammi lasteaia veebikodu asub
aadressil www.veskitammila.ee

Tolmutõrjest kruusateedel
Aprillis korraldas Saue Vallavalitsus
lihthanke valla teedel tolmutõrje teostamiseks. Töid teostab AS Aspi, kuid liiga
kuivad ilmad on tööde teostamist sega
nud. Tee peab olema tööde teostamise
ajal niiske, siis annab see tulemust ja ei
tee ei tolma paari kuu vältel.

MÄRGIB
TEEAUKE:
kommunaalspetsialist
Indrek
Brandmeister
markeerimas
asfaldiauke
Tuula külas

1.detsembril 2007.a. muutis
Saue Vallavalitsus Vanasilla
tee ohutu liikluse tagamiseks
ühesuunaliseks.

Laupäeval 7. juunil tegutsesid
Vanasilla teel märgivargad. Maha
keerati kolm sissepääsu keelumärki
tänavavalgustuspostidelt ja ristuvatel
tänavatel pöörati valele poole ühesuunalise tänava sõidusuunda tähistavad
nooled.
Tegemist on väga hoolimatute
inimes tega, sest sellise tegevuse
tulemusel oleks võinud juhtuda väga
rängad õnnetused. Tänav on kitsas ja
kaks autot üksteise kõrvale hästi ei
mahu. Lisaks seab see ohtu ka jalakäijate ohutuse.

võimalik korda teha. Sadevete äravoolu
tagamiseks on plaanis on korrastada
Vats la tee, Pagavere tee, Kotka tee, tee
nr. 240(Laagri-Klaokse ja Saue-Hüüru
mnt vaheline tee), Koppelmaa tee
Ääsmäe poolses otsas, Ääsmäe-Tuula tee
ääred kõrgetest mätastest.

Kruusateede hooldus
Kruusateede hooldusele on nüüdsest
kehtestatud ka peale pideva seisunditaseme tagamise minimaalsed hooldustsüklid, milleks on minimaalselt üks
kord kuus tee hooldamine greideriga.
Sel talvel lõigati üle mitme aasta valla
teede äärest suures koguses võsa ja selle
tulemusel on nüüd mitmete teede ääred

SAUE VALLA
Saue valla territooriumil mais 2008
on algatatud järgmised detailplaneeringud:
1.
Saue Vallavalitsuse 06.05.2008
korraldusega nr 294 on algatatud Hüüru
küla Allika, Tikka-1 ja Tikka-2 kinnistutel detailplaneeringu koostamine,
eesmärgiga kinnistute kruntimine, maa
sihtotstarbe muutmine äri- ja tootmismaaks ning ehitusõiguse seadmine äri- ja
tootmishoonete tarbeks. Kinnistute suuruseks on kokku 14,82 ha.
2.
Saue Vallavalitsuse 06.05.2008
korraldusega nr 295 on algatatud Vatsla
küla A/Ü Vatsla-1 kinnistul detailplaneeringu koostamine, eesmärgiga kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe osaline

Teede tolmutõrjeks kasutatakse soola
(kaltsiumkloriidi) tema niiskust siduva
omaduse tõttu. Töid teostatakse kohtades,
kus elamud on teede läheduses.
Mustkattega teede hooldus
Kevadisel teede ülevaatusel selgus, et
meie valla asfaltteede olukord on, nagu
arvata võis, väga halb. Väga tõsiselt tuleb

tegeleda nii sellel kui ka järgnevatel
aastatel n.ö. asfaltkatete päästmisega.
Õnneks võimaldas arvatust soojem
talv säästa lumetõrjele mõeldud raha ja
nüüd saab seda kulutada teede suviseks
hoolduseks.
Teeseaduses ette nähtud 15. juuniks
peaks vallas olema vallateede asfaldiaugud likvideeritud. Laagri aleviku
asfaldiaugud on suuremas osas parandatud ning lehe ilmumise ajal toimuvad
tööd külades- Ääsmäel, Tuulas, Valingul, Allikul jm- asuvatel asfaltteedel.
Lisaks aukude lappimisele on käesoleval aastal kavas mitmete teede pindamine asfaltkatte edasise lagunemise
vältimiseks. Laagri alevikus pinnatakse
Nõlvaku, Vanasilla tee, Avamaa, Hoiu,
Koru ja Sae tänavaid, Ääsmäel Salu poe
esine lõik, Tuulas tee nr. 421 ja Valingul
Puiestee tn tagumine ots. Kindlasti vajab
korrastamist Karjavahe tee Ääsmäel ja
sellegagi tegeletakse.
Teede kapitaalremont
Teede kapitaalremondi objektidest on
tänaseks valminud Rõika tn Vanamõisas, Ööbiku ja Puiestee tn Valingul ning
lõpetamisel on Suurevälja tee kõnnitee.
Jätkub Vanasilla tee remont ning lähiajal asub OÜ ÜLE korrastama Kaseoksa
tänavat (tee 403) Ääsmäel (Kasesalu tnTamme tn). Nimetatud tee saab kauaoodatud pinnatud mustkatte. Veskitammi
tn kapitaalremont kulgeb plaanipäraselt
ja tee peaks valima 15. juuliks 2008.
Lisainfo saamiseks palume ühendust
võtta kommunaalspetsialisti Indrek
Brandmeistriga telefonil 654 1155,
e-post indrek.brandmeister@sauevald.ee
või abivallavanem-arendusnõunik Mikk
Lõhmusega, e-post mikk.lohmus@
sauevald.ee
Mikk Lõhmus
Abivallavanem-arendusnõunik

DETAILPLANEERINGUD
muutmine tootmismaaks, puurkaevu rajamine ja ehitusõiguse seadmine pumbamaja tarbeks.
3.
Saue Vallavalitsuse 20.05.2008
korraldusega nr 328 on algatatud Vanamõisa küla Kasemäe 7 kinnistul detailplaneeringu koostamine, eesmärgiga
maasihtotstarbe muutmine elamumaaks
ja kinnistu jagamine kruntideks ning ehitusõiguse seadmine ühekorteriga väikeelamute tarbeks. Kinnistu suuruseks on
6691m².
4.
Saue Vallavalitsuse 20.05.2008
korraldusega nr 327 on algatatud Aila
küla Heinatee 21 ja Heinatee põik 5
kinnistutel detailplaneeringu koostamine,
eesmärgiga juurdesõidutee planeerimisega Kanaste kinnistule
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MAI 2008

Saue valla territooriumil mais 2008
on kehtestatud järgmised detailplaneeringud:
1.
Saue Vallavalitsuse 20.05.2008
korraldusega nr 330 on kehtestatud
Hüüru küla Hüüru Vesiveski 2 kinnistu
detailplaneering.
2.
Saue Vallavalitsuse 20.05.2008
korraldusega 331 on kehtestatud Maidla
küla Mäealuse maaüksuse detailplaneering.
3.
Saue Vallavalitsuse 27.05.2008
korraldusega nr 340 on kehtestatud
Laagri alevik Pärnu mnt 499 kinnistu
detailplaneering.

DETAILPLANEERINGUTE AVALIK VÄLJAPANEK
Saue Vallavalitsus teatab, et 16.06.2008
kuni 02.07.2008 kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni ja reedeti kella
14.00-ni) toimub Saue vallamajas, Veskitammi tee 4 järgmiste detailplaneeringute
avalik väljapanek:
Alliku küla Liisu kinnistu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on
kinnistu pindalaga kokku ca 1,09 ha maasihtotstarbe muutmine elamumaaks, kinnistu jagamine kaheks elamukrundiks,

ehitusõiguse seadmine kahe ühekorteriga
väikeelamute rajamiseks, planeeritava ala
tehnovõrkudega varustamine ja juurdepääsutee lahendamine. Elamukruntide
suuruseks on planeeritud 5459m². Elamu
lubatud kõrgus 9,0 m, abihoonel 4,0m.
Detailplaneeringu koostaja OÜ Esplan,
töö nr 0747.
Alliku küla Kanika 21 kinnistu.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maasihtotstarbe muutmine

elamumaaks, kinnistu kruntimine kaheks
elamukrundiks, ehitusõiguse seadmine
kahe väikeelamu rajamiseks, planeeritava
ala tehnovõrkudega varustamine ja juurdepääsutee lahendamine. Elamukruntide
suuruseks on planeeritud 5000-5003m².
Elamute lubatud kõrgus 9,0.
Lähemat informatsiooni saab planeeringute spetsialistilt Maili Metsaotsalt
654 1157
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Kultuuriprojektidele toetuse saamiseks
taotluste esitamise tähtaeg on 15. august
On suve algus ja ühest küljest
tundub veidi varajane aeg
rääkida ning mõelda uuest
eelarveaastast. Samas on
kogemused näidanud, et
hea idee võib jääda varju ja
omavalitsuse poolse toetuseta,
kui sellega küllalt vara ei
tegeleta.
Omavalitsuse eelarve on justkui meie
ühine rahakott, mis paratamatult tekitab
küsimuse, kellel siiski on õigus ja
võimalus sealt osa saada ning millistel
alustel.
Kohaliku omavalitsuse korralduse
seadus ütleb §22 lõige 1 punkt 5 alusel,
et volikogu pädevuses on otsustada
toetuste andmine valla eelarvest ja korra
kehtestamine, kuidas see kõik peaks
toimuma. Saue Vallavolikogu on kehtestanud ”Saue valla ürituste toetamise
korra” 2003.a. 1.juunil ning seda on
järgnevatel aastatel vastavalt vajadustele
ka muudetud. Eelkõige puudutab see
projektitaotluste esitamise tähtaega
Niisiis 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.
Sel aastal on eriti tähtis kõiki-

dest nõuetest kinni pidada, sest uuteks
kuumadeks märksõnadeks on saanud
s ä ä s t m i n e ja o t s t a r b e k u s .

2008.a. eelarvest on eraldatud
üritustele 873 000.- krooni

Projektitaotluste esitamise nõuded

Suurima toetusega üritused:

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.

Külade päev ja suur
suvelõpupidu 150 000.Jüriöö jooks 100 000.Noortelaager 45 000.-

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. Kui kellelgi on küsimusi või
vaja nõuandeid, siis saame kokku
esmaspäeval 30. juunil 2008 Veskitammi Kultuurikeskuses kell 16.00.

Esmakordselt koolimineva lapse
toetus
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.
oktoobrini sularahas või ülekandega
taotleja poolt hiljemalt 1. septembriks
kirja teel teatatud pangaarvele. Saue Vallavalitsus palub toetuse saamise viisist
- sularahas või ülekandega, anda teada
hoolekandespetsialistile Ene Robamile telefonil 654 1145 või 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.

Esmakordselt koolimineva lapse
toetus 5000 EEK
Koolilõputoetus 500 EEK
Ravimitoetus 500 EEK/aastas
Abi-, hooldus- ja rehabilitatsioonivahendite ning taastusravi toetus
400 EEK/kuus

Koolilõputoetus
Koolilõputoetust makstakse Saue valla
elanike registrisse kantud koolilõpetajale
keskhariduse omandamisel gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõputunnistuse
esitamisel isikut tõendava dokumendi
alusel.
Kui seni võis taotluse toetuseks
esitada kasvõi aastajagu päevi hiljem,
siis määruse muudatusega lüheneb see
periood - taotlus tuleb esitada ühe kuu
jooksul pärast lõpetamist. Koolilõpu
toetus makstakse välja sularahas või
ülekandega taotleja arveldusarvele.
Ravimitoetus
Ravimitoetust makstakse Saue valla
elanike registrisse kantud riiklikku pensioni saavatele isikutele ja puudega lastele retseptiravimite kompenseerimiseks.
Varasemalt oli õigus kuludokumentidena
esitada ka käsimüügi ravimite tśekke,
siis nüüd on toetus mõeldud vaid retseptiravimite kompenseerimiseks.

Saue Vallavalitsus teatab, et alates
maikuust hooldab Saue valla rohealasid vastavalt läbiviidud avaliku hanke
tulemusena OÜ Wireless Trade.
Osaühinguga sõlmitud lepingu mahtu
kuulub nii vallas asuvate avalike prügikastide tühjendamine, prügi koristamine
haljasaladelt, vajalikud niitmistööd, kui
ka hekkide ja põõsaste lõikus ja lillepeenarde hooldus.
Firmal on kohustus kõikidele hooldatavatele prügikastidele ja lastemänguväljakutele paigaldada etikett firma
kontaktandmetega, see peaks suurendama tööde operatiivsust, sest täitunud
prügikastist saab koheselt operatiivselt
teada anda.
Sõlmitud leping kehtib kolm aastat
ja selle maksumus ümmarguselt kolm
miljonit krooni.
Madli Olem
Keskkonnaspetsialist

Ilusaid suviseid ja loovaid mõtteid!
Liivi Prink
Saue valla haridus- ja
kultuurinõunik

Täpsustusid esmakordselt kooliminejate, koolilõpetajate,
ravimi- ja hooldusvahendite toetuse maksmise tingimused
Saue Vallavolikogu 28.
veebruari 2002 määruses nr 32
“Sotsiaaltoetuste määramise
ja maksmise kord Saue vallas”
tehti järgmised muudatused:

Saue valla haljasalasid
hakkab hooldama
OÜ Wireless Trade

Muudatus seisneb ka selles, et kui
seni võis tuua ka üksikuid tśekke, siis
nüüdsest tuleb kokku koguda piirsumma - 500 EEK- väärtuses kuludokumente ja esitada need ühekorraga.
Samuti täpsustus taotluse esitamise tähtaeg - jooksva aasta tśekid tuleb esitada
hiljemalt 30. novembriks.
Abi-, hooldus- ja rehabilitatsioonivahendite ning taastusravi toetus
Toetust makstakse Saue valla elanike
registrisse kantud riiklikku pensioni
saavatele Arstliku Ekspertiisi Komisjoni
poolt määratud puude raskusastet või
isiklikku abivahendikaarti omavatele isikutele ja puudega lastele abi-, hooldusja rehabilitatsioonivahendite ostmiseks
ning taastusravi eest tasumiseks.
Toetust makstakse põhjendatud vajaduse korral taotlejale vallavalitsuse
korralduse alusel. Toetust võib taotleda
igakuiselt (´a 400 EEK), aga hiljemalt
30. novembriks tuleks esitada jooksva
aasta kuludokumendid, kuid kokku
mitte üle vallavolikogu poolt kehtestatud toetuse piirmäära (12x 400 EEK).
Toetuse taotlejal tuleb esitada vallavalitsusele lisaks põhjendatud avaldusele
ja kulutśekkidele Vaegurluse Ekspertiisi Komisjoni otsuse koopia või arsti
ettekirjutus ja pensionitunnistus.
Lisaküsimused taotluste kohta esitada
Ene Robamile 654 1145 või ene.robam@sauevald.ee
koduvald

Volikogu annab
seisukoha TallinnPaldiski maantee ja
Tallinna Ringtee
teeprojektile
Juunikuu Saue Vallavolikogule
esitatakse seisukoha
andmiseks viimased materjalid
Tallinn-Paldiski maantee ja
Tallinna Ringtee projekti kohta.
Mahukas materjal eskiisprojekti ja
keskkonnamõjude hindamise aruande
näol on läbi analüüsitud nii vallavalitsuse
istungitel, kui ka maa- ja planeerimiskomisjonis.
Volikogule esitatakse otsuse eelnõu,
milles on ettepanek Saue valla üldplaneeringu muutmist nõudvaid eskiislahendusi mitte toetada.
Teisisõnu - ettepanek on toetada Tallinn-Paldiski maantee lõigu 5 osas lahendust 1B, mis on ka projekteerijate poolt
eelistatuimana välja pakutud.
Tallinna Ringtee 3-4 lõigu osas on
ettepanek toetada lahendust 1A. Kumbki
neist variantidest ei eelda valla üldplaneeringu muudatusi.
Samas tuleb abivallavanem Tiit
Talvi sõnul otsuse eelnõusse kindlasti
sisse kirjutada ka vallapoolsed nõuded
kergliiklusteede ja kohalike teede välja
ehitamise ja peatrassiga ühenduvuse
kohta, mis olemasoleva eskiisprojektiga suures osas lahendamata on. Nende
ettepanekutega arvestamine on lisatingimuseks, mille täitmata jätmise korral
vald eskiisprojektidele oma heakskiitu ei
anna.
Koduvald
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Majanumbritest ja
külade ning
talude siltidest
Igal vallas asuval kinnistul
on oma aadress. Samas
tuleb kõik hoone varustada
ka aadressile vastava
numbrimärgiga. Vajalik on
see nii külaliste mugavamaks
orienteerumiseks, aga mis veel
olulisem- päästeteenistuste
operatiivseks ja tõrgeteta
tööks.

Saue valla heakorraeeskirja § 7 lg 2
kohaselt peab ehitise omanik tagama
vastavalt hoonete ja korterite numeratsioonile õige numbrimärgi olemasolu
ning tagama selle nähtavuse. Seega
tuleb numbrimärk paigaldada kas
vahetult kinnistu piirdele või siis elamu
fassaadile, kusjuures arvestusega, et
numbrimärk oleks tänavalt nähtav
ning võimaluse korral ka valgustatud.
Valla hoonete numbrimärkide soovitav
värvilahendus on rohelised tähed valgel
valgustpeegeldav taustal.
Numbrimärkide puudumine on valla
suvilapiirkondade (Maidla, Koppelmaa,
Vatsla) üheks tõsisemaks probleemiks,
aga numbrimärk puudub ka paljudel
uuselamupiirkondades ja külades asuvatel hoonetel.
Numbrimärke saab tellida
liiklusmärke valmistavatest firmadest,
nt AS Teede REV-2 Vana-Pääskülas
(Pärnu mnt 463, telefon 677 6555,
mark@trev2.ee) või OÜ Roadservice
Sauel (Pärnasalu 23, adu@roadservice.
ee)
Teistsugune on olukord hajaasustustega külades, eeskätt seal, kus talud asuvad suurematest teedest eemal ja pikkade juurdepääsuteede ääres. Siin ei ole
kasu sellest, et talu nimi on hoone küljes, vaja on suunavaid silte suuremate
teede ääres. Selles osas on suvel-sügisel
oodata läbimurret ning loodetavasti on
lähima aasta jooksul suuremate teede
ääres vallavalitsuse poolt paigaldatud
ja kujundatud viidad talude nimedega
täiesti olemas. Loomulikult ei tähenda
suurte teede äärde paigaldatavad viidad
seda, et talude külge ei peaks omanik
talu nimega viita mitte panema.
Lisainfo saamiseks palume ühendust
võtta kommunaalspetsialisti Indrek
Brandmeistriga telefonil 6541155,
e-post indrek.brandmeister@sauevald.
ee või abivallavanem-arendusnõunik
Mikk Lõhmusega, e-post mikk.lohmus@sauevald.ee .
Mikk Lõhmus
Abivallavanem-arendusnõunik
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AVALIKUD KONTEINERID
Avalikud paberi ja papi konteinerid
Laagri alevik, vana katlamaja Kuuse tn
Laagri alevik, Nõlvaku/Sillaku nurk
Laagri alevik, Sae tn parkla
Laagri alevik, Veskitammi 3 parkla
Ääsmäe küla, Kasesalu elamurajoon
Maidla küla, keskuse autobussipeatus
Tuula küla, kortermajade juures
Vanamõisa küla, seltsimaja kõrval
Hüüru küla, Hüüru mõisa parkla
Valingu küla, Puiestee 4
Kiia küla, korvpalliväljaku juures
Jõgisoo küla, seltsimaja juures
Alliku küla, Klaokse elamurajoon
Laagri Möldre elamurajoon, Väriheina tee
Koidu elurajoon, Koidu põik ja Koidu tn ristmiku juures
Vatsla küla, Vatsla ja Kodasema tee nurk
Jõgisoo küla, Jõgisoo tee küla infotahvli kõrval
Alliku küla, Kotka tee ääres enne Kauri tee ristmikku
Ääsmäe küla, Kasemäe elurajoon, Kasemäe ja Kuuskmetsa tn nurk
Valingu küla, Suurekivi elurajoon, küla infotahvli kõrval
Avalikud pakendikonteinerid
Laagri alevik, Kuuse 26, mänguväljaku kõrval
Laagri alevik, Kuuse tn vana katlamaja
Laagri alevik, Redise 4, 6, 8 ja 12 juures
Laagri alevik, Sae tn parkla
Laagri alevik, Nõlvaku/Sillaku ristmik
Laagri alevik, Veskitammi 3 parkla
Laagri alevik, Väriheina tee
Hüüru küla, Hüüru mõisa parkla
Ääsmäe küla, Kasesalu elamurajoon
Vanamõisa küla, Vanamõisa Seltsimaja
Klaokse elurajoon, Alliku küla
Jõgisoo küla, seltsimaja kõrval
Maidla küla, keskuse autobussipeatus
Kiia küla, korvpalliväljaku juures
Vatsla küla, Kodasema/Vatsla tee ristmik

Head vallaelanikud
Viimasel ajal on sagenenud
juhtumid, kus paberi- ja
pakendikonteineritesse pannakse
sinna mittesobivaid jäätmeid.
Palun ärge pange nendesse konteineritesse
või konteinerite kõrvale vanu vaipu, kaltse,
madratseid, lapsevankreid, hügieenisidemeid,
lapsemähkmeid, koduelektroonikat, värvipurke, ehitusprahti ja kõike muud olme- või
ohtlike jäätmete hulka kuuluvat prügi. Pakendikonteinerisse ja ammugi mitte paberikonteinerisse ei sobi kindlasti riknenud jogurtit või
piima täis pakendid ning täis moosipurgid.
Tulemuseks on see, et terve konteineritäis
sorteeritavaid jäätmeid on rikutud ja rändab
Jõelähtme prügilasse, sellest rääkimata, et
vald maksab selle eest, nagu olmeprügi eest
ja jäätmed jäävad taaskasutamata.
Eriti probleemsed on olnud Väriheina
tänava ääres asuv konteiner, Nõlvaku piirkonna elanikud pole oma konteineritega hoolivad
olnud ning Koidu elamurajooni paberikonteinerisse satub kahjuks samuti liiga palju
olmeprahti.

Pakendid ja paberit võib viia ka Pääsküla jäätmejaama. Täiendavate pakendikonteinerite juurde paigaldamise osas peab vald läbirääkimisi pakendiorganisatsioonidega.

Patareikastid
Saue Vallavalitsus
Laagri kool
Laagri lasteaed
Maidla seltsimaja
Ääsmäe kool
Vanamõisa seltsimaja
Jõgisoo Piim OÜ
Hüüru mõis

Olgem hoolivamad!
madli olem
keskkonnaspetsialist

Saue valla jäätmekava
avalik arutelu
Saue Vallavalitsus teatab, et kõigil
huvilistel on võimalus tutvuda valla uue
jäätmekava eelnõuga.
Eelnõu on kättesaadav valla koduleheküljel www.sauevald.ee keskkonnarubriigis.
Jäätmekava avalik väljapanek toimus
kuni 13. juunini 2008. Esitatud ettepanekute
avalik arutelu toimub 16. juunil kell 17.00
Saue Vallavolikogu saalis Veskitammi 4,
Laagri alevik.
Mikk Lõhmus
Abivallavanem-arendusnõunik

Vallakodanik muretseb: hüljatud kassid...
Lugesin kunagi Koduvalla
lehest koerte saatusest, kuid
võin öelda, et kasside saatus on
Saue vallas veel kurvem.
Selleks pean viskama kivi vallarahva
kapsaaeda nende ükskõiksuse pärast. On
käidud ka vallamajas abi otsimas, kuid
kõik on asjata.
Nimelt on kiviviske kaugusel vallamajast kunagine mahajäetud Sagro
sigala. Seal on kassid varju leidnud. Neid
ei ole üks ega kaks, vaid kümme ja isegi
rohkem. Vanu ja poegi.
Kellelt küsida, mis nendest edasi saab?
Nad on elusad loomad, seega tahavad
süüa, aga mida ei ole, seda ei ole. Vast
mõni südamlik vanainimene on leidnud
sinna tee, aga kui kaua võib selline asi
kesta? Vast need kirjaread annavad veidi
mõtteainet ka vallaametnikele. Ehk on
seal selline ametikoht, kes vastutab kodutute loomade saatuse eest. Veel Redise 12
majahoovis on viis kodutut kassi. Jääb
soovida, et ehk võetakse kõikide kodutute loomade suhtes Laagris midagi ette,
sest olukord on olnud kurb juba pikki
aastaid.
Kauaaegne Laagri elanik,
keda ei jäta ükskõikseks
kodutu kass ega koer

Ametnik kommenteerib:

Hulkuvaid ja peremeheta loomi on Tallinnas ja Harjumaal palju. Ka Saue valla
tänavatelt ja maha jäetud hoonetest võib
leida hulkuvaid kasse ja koeri. Kindlasti
huvitab meid kõiki kodutute loomade
saatus.
Laagri aleviku kõige probleemsemaks
kohaks on olnud Kuuse põik asunud
mahajäetud sigala, mis on tänaseks
lammutatud. Muret tekitab veel Redise
tänava kortermajade ümbrus, kus võib
kodutuid kasse kohata pea igal sammul.
Üheks põhjuseks, miks hulkuvad kassid
just nimetatud piirkonda armastavad, on
Redise tänava kortermajade lahked elanikud, kes õnnetu saatusega kasse päevast
päeva toidavad.
Tähelepanu tuleb pöörata sellele,
et Saue valla koerte ja kasside pidamise eeskirja § 6 lõikega 3 on hulkuvate
loomade toitmine ning pidamine keelatud
korterelamu avalikes ruumides või territooriumil, kui see on vastuolus antud
elamu kodukorraga. Eeldatavasti on
Redise tänava ühistute kodukordades see
ka sätestatud.
Saue valla koerte ja kasside pidamise
eeskirja § 4 lg 2 kehtestab, et koera tohib
viia avalikku kohta jalutusrihma otsas ja
vajadusel ka suukorvis, tagades kaaskodanike ja teiste loomade ohutuse. Sel-

lele vaatamata lasevad loomaomanikud
oma lemmikloomad ilma valveta tänavatele, mis suurendab kindlasti mingil
määral ka hulkuvate loomade hulka.
Saue vallas tegeleb hulkuvate loomade
püüdmisega Loomade Hoiupaik. Saue
Vallavalitsuse poole on pöördunud palju
murelikke inimesi. Loomulikult oleme
koheselt reageerinud ja Loomade Hoiupaika hulkuvatest kassidest teavitanud.
Saue vallast püüti kinni 2007 aasta jooksul neli korda rohkem kasse kui koeri (ka
Redise tänava kortermajade piirkonnast).
Palume kõigil vallaelanikel mõistvalt
suhtuda ja arvestada asjaoluga, et kuna
kassid on liikuvad, siis on võimatu kõiki
kasse korraga kinni püüda. Loomade
Hoiupaiga kohustuseks ei ole kasside
otsimine ja tagaajamine kortermajade
keldrites. Kui hoiupaik on kutse peale
kohale tulnud ja seal kirjeldatud hulkuvat
looma pole, siis jääb paraku loom kinni
püüdmata.
Hulkuvast loomast tuleb teavitada
keskkonnaspetsialisti Madli Olem’it
telefonil 654 1152.
Madli Olem
Keskkonnaspetsialist
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Tule Saue valla
noortelaagrisse
Seal ootavad sind
7-14 aastased laagrikaaslased ja
toredad juhendajad, päike ja Lõuna – Eesti järved, maastikumängud
ja spordivõistlused, uued sõbrad ja
meeldejäävad suveõhtud.
Laager toimub:
20.07-25.07.2008
Transport laagrisse ja tagasi on
tasuta.
Hind: 1600 EEK,
Saue valla lapsele 1200 EEK
Laagrisse saab registreerida
30. juunini telefonidel:
53 450 497 (Helje) 51 70 584 (Imbi)
ja 53 491 082 (Jaanus)
Tasumine pangaüle- kandega: Ääsmäe
Kultuuri ja Spordi Sihtasutuse arvele
10220008874011, SEB Eesti Ühispank
(näidata lapse nimi laagri toimumise aeg)
Asume Otepäält 11 kilomeetri kaugusel
MADSA PUHKEKÜLAS
looduslikult kaunil Otepää maastikul, mis
jääb Käärikult 3,5 ja Kuutsemäelt 5 kilomeetri kaugusele.

SUVI PAUNKÜLAS
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Uued konstaablid Saue vallas
Sel kevadel asusid Saue vallas
tööle kaks uut konstaablit.
Kes nad on?
Olen Karl Kalda, Saue valla konstaabel alates märtsikuu lõpust.
Enne sellele ametikohale asumist olin
aasta Lääne-Harju politseiosakonnas
abipolitseinik. Kolm aastat olen olnud
ka Kaitseliidu liige, Harju maleva Saue
kompaniis. Tegelen aktiivselt ka laskespordiga, tänu millele on mul suur kogemus relvadega seonduva alal.
Kuna olen elanud Saue vallas väga
suure osa oma elust, siis arvan, et olen
suhteliselt hästi kursis probleemidega,
mis vajavad politsei sekkumist.
Annan oma parima, et muuta elu Saue
vallas turvalisemaks ning üritan leida
vallakodanike probleemidele kiire ning
seadusejärgse lahenduse. Andmaks
maksimaalset töötulemust, loodan suuresti ka vallakodanike abile ja koostööle.
Karl Kalda

Olen Saue valla uus konstaabel Pelle
Proosa. Töötan antud ametikohal alates
käesoleva aasta aprillikuust.
Enesetutvustuseks: Olen omandanud
Tallinna Tehnika Ülikooli elektroonika
eriala bakalaureuse kraadi. Peale kooli
lõpetamist töötasin nõrkvoolusüsteemidega tegelevas firmas Hotronic AS uute
toodete arendusspetsialistina, ventilatsioonisüsteemide ehitamise- ning
hooldusega tegelevas firmas hooldusosakonna juhatajana. Vahetult enne politseisse tööle asumist töötasin toodetele
reklaamide kujundamise ning paigal-

damisega tegelevas firmas Fifaa AS tootmise koordinaatorina.
Politseisse asusin tööle, kuna tundsin
soovi ja vajadust anda oma panus Eesti
riigi turvalisemaks muutmisel kuritegevusega võitlemise näol.
Hobideks on võrkpalli mängimine,
ujumine, male, bridz, iga-aastased lühemat laadi jalgrattamatkad ning muud
sportlikud tegevused.
Töökorraldusest:
Töötame konstaabel Karl Kaldaga
heas koostöös Saue valla piirkonna
murede/probleemide lahendamisel.
Laagri konstaablipunktis aadressil: Vae 2, tuba 11, on vastuvõtuaeg
endiselt teisipäeviti 14:00 kuni 16:00,
kuhu soovitan inimestel pöörduda
vähem pakiliste probleemidega, ka telefonil 679 6876.
Juhtumite puhul, mis vajavad kohest
reageerimist, palun mitte hakata ootama
järgmist teisipäeva, vaid helistada
numbril 110, mis töötab ööpäevaringselt. Kiireloomuliste küsimuste puhul ka
mobiiltelefonil: 53 47 0202
Loodan Saue valla inimestega hea
koostöö käigus püsivalt hoida madalat kuritegevuse taset ning ühise
panuse viljaks turvalist ning meeldivat
elukeskkonda kõigile.
Parimate soovidega,
Pelle Proosa
Saue valla konstaabel
pelle.proosa@pohja.pol.ee

2008a. toimub suvelaager
Audentese puhkebaasis
Paunkülas!
2008.aastal ainult kaks vahetust
30.06.-06.07.2008 ja 04.08.-10.08.2008
Vanusele: 7-15a.Tuusiku hind: 1960,Toitlustamine toimub 4 korda päevas!
Tegevused
Püüame lastele anda võimalikult palju
erinevaid valikuid vaba aja sisustamiseks,
hobidega tegelemiseks, uute huvialade
avastamiseks ja nendega tutvumiseks.
Erinevate tegeluste kaudu viime lapsed
seikluste maailma ja läbi nende seikluste
saavad selgeks ka paljud igapäevaseks eluks
vajalikud oskused.
Paunküla asub
50 km Tallinnast Tartu suunas looduskaunis kohas.Spordibaasi territooriumil on
suur telkimisplats, sportimisvõimalused
kergejõustiku, korvpalli, võrkpalli, jalgpalli ja teiste spordialade harrastamiseks.
Laagri territooriumilt voolab läbi Pirita jõgi,
lähedal asub Paunküla veehoidla, kus on
võimalik ujuda ja hiljem saunas käia.

INFO JA REGISTREERUMINE:
TaimAUT MTÜ
www.taimaut.ee
Tel. 52 04 057
info@taimaut.ee

KUU FOTO: Kotka tee lõpus asuvat jalakäijate silda

markeerinud silt on "loominguliste ja teotahteliste" inimeste
käe läbi transformeerunud järgmiseks sõnumiks. Ilmselt on
tegijatel näpud sügelenud väiksemat sorti käsitöö järele. Siit ka
üleskutse - pöörduge vallavalitsuse poole, memmesid, kellel
majapidamiseks üht teist nokitseda vaja oleks, leidub küll,
suunaks teie näpuosavuse jätkusuutlikumasse formaati

Maikuu
politseikoroonika
Maikuu jooksul tabati Saue vallas 739
kiiruseületajat ja 30 joobes juhti.
Registreeriti 26 liiklusõnnetust, milles
ühes sai viga ka inimene.
1. mail kella 16.11 ajal toimus
liiklusõnnetus Harjumaal Tallinn-KeilaPaldiski tee 13 km, kus sõiduauto Toyota,
mida juhtis 50-aastane Inna, sõitis otsa
samas suunas paremal pool teeservas
liikunud jalgratturile 23-aastasele Mihkelile. Jalgrattur toimetati kehavigastustega Põhja Regionaalhaiglasse.
Sündmused:
Raske tervisekahjustus:
24.05 lõi meesterahvas Laagri alevikus
Redise tänaval noaga kahte naisterahvast. Juhtunu asjaolude selgitamiseks on
algatatud kriminaalmenetlus.
Vargus:
29.05 varastati Alliku külas Koidu
tänaval majast tööriistu. Kahju on 13 300
krooni.
26.05 varastati Vanamõisa külas
Lillevälja teel majast sülearvuti, videokaamera, fotoaparaat, mobiiltelefon,
muud tehnikat ja sularaha. Kahju on 75
900 krooni.
20.05 varastati Kiia külas talu hoonest rahakott sularahaga. Kahju on 9000
krooni.
11.05 varastati Laagri alevikus Koru
tänaval kütusemahutist ligi 1000 liitrit
kütust. Kahju on 28 800 krooni.
07.05 varastati Laagri alevikus Vanasilla tänaval majast DVD-mängija ja
mobiiltelefon. Kahju on 4540 krooni.
05.05 varastati Jõgisoo külas talu
hoonest kaablit, tööriistu ja olmetehnikat.
Kahju on 12 500 krooni.
01.05 varastati Vanamõisa külas tootmishoonest metalli, erinevaid tööriistu ja
muid esemeid. Kahju on 30 000 krooni.
Kehaline väärkohtlemine:
03.05 löödi Vanamõisa külas Kääru
tänaval 20-aastast Erkot.
Muu:
26.05 lõhuti Valingu külas maja aknad.
Kahju on 5000 krooni.
Põhja Politseiprefektuur

Kaduma läinud
ratastoolid
Aastaid tagasi kingiti Saue valla sotsiaalosakonnale sõprusvalla Pornaiste
poolt mitmeid inva-abivahendeid, nende
hulgas ka ratastoolid.
Need said ka abivajavatele vallakodanikele välja laenutatud, kus neid järgmistele abivajajatele taaskord edasi anti.
Nüüd palub vallavalitsus elanikel
oma kodune majapidamine selle pilguga üle vaadata, et kas äkki on toa- või
kuurinurka seisma jäänud üks kasutust
enam mitte leidev ratastool. Neid inimesi, kellel abivahenditest tulu tõuseks,
on tänaselgi päeval, sestap ootab vallavalitsus selle- kohast infot ja organiseerib
omalt poolt ka transpordi, millega toolile
järele tulla.
Infot oodatakse telefonil 654 1130 või
e-postile info@sauevald.ee
koduvald
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Loeng Ääsmäe Põhikoolis:

Kas inimene ja kohus
või kohus ja inimene?

Maikuu oli Eesti Vabariigi
kalendris kohtukuu.
9-ndal mail leidis aset üritus,
kus ühel päeval pidasid 90
Kohtuniku 90 kohas üle Eesti
üheksakümmend loengut teemal
“Kas inimene ja kohus või kohus
ja inimene?”
Riigikohtu esimees Mart Rask ütles
ürituse kohta nii: ”Kõik loengud räägivad
ühel või teisel moel Eesti, kui õigusriigi toimimisest, sellest, kuidas eestlased
õigusriiki tajuvad või millisena näevad nad
selles oma rolli. Ning sellest, kuidas oleks
tarvis meil edasi minna, et õigusriik oleks
õiglasem.“
Loengutel ole kaks eesmärki; esiteks
suhelda inimestega, kuulata nende mõtteid
ja rääkida enda omadest, ning teiseks tõsta
usaldust õigusemõistmise süsteemi vastu.
Ääsmäe põhikoolis käis rääkimas üks
Harju maakohtu kohtunikest. Kohtunik
rääkis sellest, milleks on vaja kohtuid ja
kuidas saada kohtunikuks. Samuti rääkis
kohtunik, mis on kohtuvõim ja mis on
leping.
Palju sellest, millest kohtunik meile
rääkis, oli meile juba teada. Siiski oli ka
uut, mida me varem ei teadnud. Uudiseks
oli, et Harju maakohtus on 66 kohtunikku
ja see on kõige suurem maakohus. Huvitav
oli veel ka see, et kui on soov saada kohtunikuks, peab omandama magistrikraadi,
oskama eesti keelt kõrgtasemel ja peab
olema vähemalt 25-aastat vana. Lisaks ei
tohi olla ühtegi seaduserikkumist.
Juba enne kohtuniku loengut teadsin, et
Eesti kohtusüsteem on kolmeosaline, ja
et kohtunik määratakse ametisse terveks
eluks. Kohtunikku võib kõrvaldada ametist
vaid juhul, kui ta saadab korda mingi
seadusrikkumise. Lisaks ei tohi kohtunik
olla Riigikogu liige ega valla- või linnavolikogu liige, erakonna liige, äriühingu
asutaja jne.
Kohtunik peab oma erialateadmisi ja
-oskusi pidevalt täiendama ning osalema
koolitustel. Kõik see tähendab, et kohtuniku töö on väga keeruline ja vastutusrikas.
Loeng oli põhjalik ja andis palju uusi
teadmisi. Meie koolis osalesid loengul
7.-9. klassi õpilased. Pärast loengu lõppu
vastas meile esinenud kohtunik ka õpilaste
küsimustele. Muude teemade hulgas esitasid õpilased kohtunikule küsimusi erinevate kuritegude karistuste kohta.
Loeng oli meie arvates huvitav, eriti kõik
see uus, mida me kuulsime. Siiski oli asju,
mis jäid meile arusaamatuks, sest vahel
oli räägitav väga põhjalik ja üksikasjaline
ning kõigest me aru ei saanud. Siiski,
kokkuvõttes oli loeng meile kasulik, ning
andis palju informatsiooni, mida me ilma
loenguta ehk teada poleks saanud.
Kersti Valk
9. klass

Ääsmäe Põhikooli
9. klassi lõpuaktus
toimub 21.06.2008
algusega kell 12.00

Sõprusvaldadega suhted soojenesid
Maikuu lõpupäevil väisasid
vallavalitsusust Soome
sõprusvalla Pornaisten
esindajad ning Saue
Vallavalitsuse ja Volikogu
liikmed külastasid omamaist
sõprusvalda Muhus.
1925 elanikuga Muhu vallaga on
Saue vallavalitsusel soojad suhted
juba aastaid. Sügisel olid saare vallasaksad külas Saue vallas ja maikuu
lõpupäevi asutas kümnepealine seltskond Saue vallaametnikke ja volikogu liikmeid end Muhusse külla.
Muhu rahvas oli mandriasukatele
kokku pannud sisuka päevaprogrammi. Hellamaa Külakeskuses
pakuti kohalike naiste imemaitsvaid
küpsetisi ja anti ülevaade Muhu valla
tänasest päevast. Mured Muhus on
mõnevõrra teisemad, kui Saue vallas.
Lasteaia ja koolikohti on sealmaal
piisavalt, nii et naljaviluks sai välja
hõigatud koguni pakkumine, et kõik
Saue valla lapsed saaksid kindlasti
koha Muhu lasteasutustes. Muhu
murelapseks on ettevõtluse ja seoses
sellega ka töökohtade nappus.
Samas on muhukestel põhjust
uhkust tunda oma võimsa kultuuripärandi ja looduskeskkonna üle ning
turismis näevad nad ise suurt potentsiaali valla arengu kasuks.
Volikogu esimees Kadri Tüür, kes
samaaegselt ka Muhu muuseumi
direktor on, tegi põneva ekskursiooni
terves vallas - üle vaadati muinsuskaitse all olev Koguva küla, visati
pilk peale uuselamurajoonidele ning
Muhu koolimajale, nauditi Pädaste
mõisa ilu. Sekka said mandrisaksad
teada, et Muhu rahvariiete kirkad värvid ja mustrid on alguse saanud Vene
õigeusu traditsioonidest ning et mõni
Muhumaa 52-st külast on sootuks
tühjaks jäänud.
Kogemuste jagamisel tekitas elavat
diskussiooni kultuurielu ja külaseltside rahastamise küsimused ning
mandrimehed käisid oma käega katsumas ja silmaga kaemas Muhu valla
omandis olevat katlamaja, kus kogu
vajaminev kütteaine ise hakkepuidust
toodetakse ja seetõttu ka praeguses
hinnarallis madalat hinda suudetakse
hoida.
Soome sõprusvallaga- Pornaistega olid Saue Vallavalitsuse suhted
viimastel aastatel tagasihoidlikud, aga
hiljuti valitud uued Pornaiste valla
juhtpersoonid otsustasid omavahelist
läbikäimist aktiviseerida ja maikuu
viimastel päevadel oli Saue Vallavalitsusel au külalistele näidata oma
valda ja tutvustada kohalikku elu-olu.
Pornaiste 5000 asukaga vald asub
Helsinkist 50 km kaugusel ja on
sarnaselt Saue vallagagi kujunenud
populaarseks elurajooniks pealinnas
tööl käivate inimeste jaoks. Kuna
rahvaarv, just peredega laste näol,
on sealgi kasvamas, olid Soome
kolleegid vaimustuses Laagri koolist.
On neilgi just praegu uue koolimaja
planeerimine kavas ja Saue valla uus
koolimaja avaldas muljet ning mehed
lubasid kindlasti veel nõu küsima
tulla. Väisati loomulikult ka meie
uuselamurajoone.

PÕNEV SAARETUTVUSTUS: Muhu Vallavolikogu esimees
ja Muhu muuseumi direktor Kadri Tüür, kes külalisi koos
tütre Roosiga terve päeva saatis, teadis rääkida mitmeid
huvitavaid lugusid saare ajaloost ja tänasest päevast
SAAME TUTTAVAKS:
Saarekülastus viis ka Muhu
põnevaima turismiobjekti
juurde - talusse, kus
kasvamas jaanalinnud,
emud, kängurud.
Noored jaanalinnuhakatised
söövad vallavolinik Rein
Rigalt otse peost

UUSARENDUS MUHU MOODI:
Mandri külalised viidi
ekskursiooni käigus ka Muhu
uuselamurajoone vaatama.
Sellised piltpostkaardi
majad on tegelikult toodud
Setumaalt ja Muhus uue
rookatuse ja kaasaegsema
ilme saanud

VÄLISMAISED KÜLALISED:
Vasakult paremale: Pornaiste
vallavolikogu esimees
Matti Leivoja, vallanõukogu
esimees Tapani Lempinen,
haridusnõunik Kari Okkonen

Et aga suhtlemine ainult vallavalitsuse
tasemele ei jääks, peeti mõlema sõprusvallaga ka laiemaid koostöö-plaane.
Muhu taidlejad said näiteks kohe kutse
Saue valla suvelõpu peole esinemiseks.
Soome kolleegidega arutati ka võimalusi haridusalast koostööd arendada,
jutuks olid koolidevaheliste õpilastööde
näituste ja ühiste spordivõistluste korraldamine. Sarnaselt Saue vallaga on ka
Pornaiste vallas näiteks tublid saalihoki
poisid.

Sotsiaaltöö valdkonnas leiti kasulik
olevat sotstöötajate praktilised kogemustevahetamised ning ka eakate klubide
kohtumised siin ja sealpool Soome lahte.
Kõik kolm valda olid veendumusel, et
omavaheline tihedam suhtlemine rikastab
nii vallarahva elu, kui annab võimaluse
läbi teineteise positiivsete kogemuste
õppida ja valla elu tervikuna arendada.
koduvald
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Ääsmäe perearsti puudumisele
hetkel püsivat lahendust pole

Hüüru mõis
muutub suvel
teatrisaaliks
Juuli lõpus - augusti alguses
etendub Hüüru mõisa hiljuti
remonditud suures saalis
kultuuriprojektide läbiviija MTÜ
R.A.A.A.M kureeritud näitemäng
VAHEPEATUS Hüüru mõisas.
Vahepeatus” on ühe noore autori
lustlik-naiivne kurbmäng. Hüüru mõisa
on elama asunud kolm Kristuse-eale
lähenevat meest, kes on leidnud oma elu
pealisülesande, igaüks neist on leidnud
oma elu mõtte. Need „elu mõtted” on
oma lihtsuses jahmatavad.
Ühel õhtul astub sinna mõisa teel olev
verinoor tüdruk, kes palub natukene vett
...
Etenduse õhustik saab olema kammerlik, kuna kohtade arv saalis on
väike – vaid 120 inimest mahub korraga
näitemängu nautima. Sestap soovitab
etenduse produtsent Märt Meos huvilistel siiski juba ette pääsmed Piletilevist
lunastada.
Meose sõnul on Hüüru mõis ehk
tänamatult vähe tähelepanu saanud ja
sestap olid korraldajad rõõmuga nõus,
kui peale valdadele saadetud ringkirja
nendega Hüürust ühendust võeti ning
mängukohana mõisa pakuti. Meos lubab
küla ja mõisa tutvustuse ka kavalehtedele
sättida.
Üritust korraldatakse koostöös kohaliku külaseltsiga, näiteks Hüüru veski on
enda kanda võtnud külaliste toitlustuse.
Ka usub Meos, et suuremat tüli külarahvale etenduste mängimine Hüüru mõisas tekitada ei tohiks, kõik võimalikud
teemad arutatakse külaseltsiga eelnevalt
läbi.
koduvald

VAHEPEATUS Hüüru mõisas
Lavastaja: Uku Uusberg
Näitlejad: Argo Aadli (Tallinna
Linnateater), Alo Kõrve (Tallinna
Linnateater), Indrek Ojari (Tallinna
Linnateater) ja Sandra Üksküla
(EMTA Lavakunstikool).
Esietendus 20. juulil
Etendused 21.,22., 28., 29. ja 30.
juulil ning 4., 5., 6. ja 7. augustil
kell 19.30
Ainult 10 korda.
Kohtade arv piiratud!!!
Piletid Piletilevis ja
Piletimaailmas
Hind 250.- ja 200.- (pensionärid,
õpilased, tudengid)
Gruppide bronneerimine
56685880

Kevadel Keilasse tööle
suundunud doktor Palmi
Ääsmäe patsientidele ei saa
Harju Maavalitsus esialgu
positiivseid sõnumeid anda.
Paikse perearsti leidmisega
Ääsmäe piirkonda tegeletakse
igapäevaselt, aga seni tulemusteta.
Saue Vallavalitsusse helistavad
murelikud Ääsmäe kodanikud, kes on
hädas tohtri puudumisega. Paraku ei
saa vallavalitsus siinkohal mitte midagi
ette võtta. Perearsti leidmine on Harju
Maavalitsuse pädevuses ja omavalitsusel
ei ole võimalik arsti palgata.
Harju Maavalitsuse sotsiaal- ja
tervishoiuosakonna juhataja asetäitja
Kaja Rattuse sõnul teatas doktor Palm
maavalitsusele kaks kuud ette oma
kandideerimisest uuele töökohale ning
teda meelevaldselt kinni hoida ei olnud
kuidagi võimalik.
“Harju Maavalitsuse sotsiaal- ja
tervishoiuosakonna üks ülesannetest on
üldarstiabi korraldamine maakonnas.
Ääsmäe piirkonda paikse perearsti leidmisega on sotsiaal- ja tervishoiuosakond

koostöös Haigekassaga intensiivselt
tegelenud ning korduvalt kuulutanud
välja konkursse ametikoha täitmiseks,
kuid pingutused on seni jäänud erinevatel põhjustel rahuldava tulemuseta,”
nendib Rattus.
Rattuse sõnul on doktor Palmi endistel patsientidel ajutiselt võimalus
arstiabi saamiseks pöörduda Laagri
Tervisekeskuse perearstide poole (ette
helistades telefonil 6796882). Doktor
Kullama kinnitab, et võimaluste piires
ja üldjärjekorra alusel antakse Laagris
arstiabi ka Ääsmäe inimestele, aga kuna
on tulemas suvi ja puhkuste aeg, siis
peavad patsiendid varuma kannatust.
Pöörduda võib ka doktor Palmi enda
poole (telefonil 678 1718), kes kinnitab,
et ta võtab oma endisi patsiente vastu,
aga kindlasti tuleks eelnevalt ette registreerida. Tema poole peaksid pöörduma
endised patsiendid ka juhul, kui on
leitud uus perearst ja inimesed soovivad
saada kätte oma patsiendikaarti.
koduvald

SUVISED VASTUVÕTUD AJAD LAAGRI TERVISEKESKUSES
01.06 - 01.09. 2008
E ja K 8-14.00 T 8-12.00 15-18.00 N ja R 8-12.00
telefon 679 6882

Vallakodanik kirjutab:
Maidla küla rõõmud ja mured
Meil siin äärekülas Maidlas on
ka midagi toredat ja lõbusat.

Lõbus on see, et meie seltsimajas
ikka toimuvad nii mõnedki huvitavad
üritused, eriti kui on niksi-näksiga laud
ja pill mängib ning rahvas vihub tantsu
lüüa. Oi seda lusti.
Tore on ka see, et meie küla
12-14 aastased poisid on nii tublid. Nii
aktiivselt võtsid osa suurpuhastusest.
Enne seda kevadel puhastasid mõisapargi ääre võsast puhtaks, korjasid
kokku oksad ja prahi, põletasid lõkkel.
Aga siis võeti nõuks, et ehitame ise
endale bussijaama. Andrus Kontuse
eestvedamisel oli abilisi: Veljo, Raku,
Veljo ja Juku.
Bussijaam sai tore, värviti ära ja
isegi kolm akent pandi ette, aga kahju
ka poistest. Öösel lõhkusid Maidla
sotsmaja külastajad Sutlepast kõik
kolm akent puruks.
Keskuses ja tiigi ääres puhastavad
perekond Aivar Kontus ja Avo Mitt,
siis tulevad pätid ööseks, teevad lõkkeid ja muusika mängib tugevasti koos
vene keelse sõimuga. Tiigil sõidetakse
mootorpaatidega ja olmepraht visatakse tiiki või pannakse maha. Tasapisi
korjati puid jaanitule platsile, need
põletati ära öösel.
Keelama minna kohalikest keegi ei
julge, sest möödunud jaaniöösel läks

venekeelne seltskond omavahel riidu ja
oli tugev tulistamine, nii et viidi haiglasse kiirabiga ja politsei oli ka kohal.
Kord nädalas ikka politseimasin sõidab
ka meilt mööda, vähemalt näitab, et ta
olemas on.
Mis teha, hirmu ja armu saab elus
ikka jaopärast.
Sulev Tohv

Lehetoimetus küsis
kommentaari Saue valla
konstaablitelt, kuidas
olukorda lahendada.
Saue valla konstaablid ei ole antud
sündmusest eelnevalt kuskilt infot
saanud. Nüüd, asjast kuuldes, võtame
kodanikega ühendust ning palume
neil järgmine kord koheselt politseisse
pöörduda, kui analoogne juhtum aset
leiab. Võibolla on keegi mõne auto
numbri üles märkinud.
Lisaks- patrullis olles käime ka ise
sealtkandist mõnevõrra tihemini läbi.
Lugupidamisega
Pelle Proosa
Valla konstaabel

Õnnitleme Saue
valla eakaid
LAAGRI		
Leida Ainsalu		
Benita Sion		
Irma Rebane 1
Jevdokia Reinmann
James Paal		
Harald Penberg
Vladimir Rjabov
Gunda Koel		
Vilma Helimets
Milvi Kulakova
Eugen Muga		
Vilma Männis		
Epp-Merike Roode

03.06
23.06
3.06
16.06
30.06
21.06
17.06
24.06
06.06
19.06
06.06
13.06
20.06

92
90
86
85
81
81
81
81
80
75
75
70
70

JÕGISOO KÜLA		
Johann Takki		
17.06
Eldor Reinson		
11.06

93
85

AILA KÜLA	
Linda Kesa		
Salme Kurell		

13.06
04.06

88
86

ALLIKU KÜLA 		
Harry Jamul		
19.06
Anatoly Kuzmin
14.06

86
70

PÄLLU KÜLA		
Adele Nüüd		
02.06

86

VALINGU KÜLA		
Selma Viisileht
17.06
Ellen Lillemäe
22.06

82
81

TAGAMETSA KÜLA		
Heino Välk		
13.06 82

Helvi-Õiela Paimla
17.05 70
(tagantjärele õnnitlus, toimetuse vea tõttu
jäi sünnipäevalaps maikuu lehest välja)

VATSLA KÜLA		
Gondo Olevsoo
14.06

81

HÜÜRU KÜLA		
Elga Hanni		
06.06
Ants Laansalu		
02.06

75
70

TUULA KÜLA		
Randu Tali		
07.06
Arvo Vainu		
21.06

70
70

Õnnitleme kõige
pisemaid kodanikke
LAAGRI
Daniil Paškovsk
Loviisa Rähn		
Mark Ranne		

29.04.2008
04.05.2008
05.05.2008

ÄÄSMÄE KÜLA
Marelle Miller

02.05.2008

ALLIKU KÜLA
Sebastian Laidinen

20.04.2008

In memoriam
Viive Saartee		
Elmar Vahe		
Regina Valne		
Harri Lembit Sibrik
Hinge Räim		
Tarass Šmatko

04.05.2008
13.05.2008
15.05.2008
19.05.2008
25.05.2008
31.05.2008
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Toomas kaLa

priiDU kaLBrE

arnE kUUm

aino mUsT

TiiT TaLVi

amETikohT

Vallavalitsuse liige

Abivallavanem

Vallavalitsuse liige

Pearaamatupidaja

Abivallavanem

asUTUs (TööanDja)

Saue Vallavalitsus

Saue Vallavalitsus

Saue Vallavalitsus

Saue Vallavalitsus

Saue Vallavalitsus

amETipaLga asTE ja
amETipaLk

Ei ole

20. palgaaste, ametipalk 26 200 krooni

Ei ole

18. palgaaste, ametipalk 22 100 krooni

20. palgaaste, ametipalk 26 200 krooni

Korter ja garaaž Keila linnas

Maatulundusmaa Varbla vallas, elamumaa
(abikaasade ühisvara) Saue linnas

maatulundusmaa Saue vallas, maatulundusmaa Märjamaa vallas, maatulundusmaa Saku vallas (18/24), korteriomand
Järvakandi vallas

Ei ole

Elamu Tallinnas, suvila Keila vallas

Sõiduauto Volvo (1999), sõiduauto Saab
(1991)

Sõiduauto Ford Sierra (1993)

Ei ole

Ei ole

Sõiduauto Ford Mondeo (2005)

Ei ole

Ei ole

Kuum Grupp OÜ 1x150 000, 150 000 kr

Tallink Grupp, 1056 aktsiat 1056x11,27,
11901,12 kr;
Hansa Pensionifond K1 703x11.89,
8362,04, K2 974x13.68, 13321,11, K3
3453x16.06, 55447,99

Kohustuslik pensionifond Sampo

Hansapank deebetarve

Hansapank arveldusarve, SEB arveldusarve Nordea Pank arveldusarve, Hansapank
arveldusarve, krediit, deposiit, kogumispension, SEB arveldusarve, Sampo Pank
arveldusarve

Hansapank arveldusarve, SEB 2
arveldusarvet ja tähtajaline hoius

Hansapank arvelduskonto

Ei ole

Ei ole

SEB Ühispank 600 000.-, Nordea Pank
150 000

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Ei ole

T&T Võru OÜ töötasu, Saue Vallavalitsuse
liikme tasu

AS Kovek nõukogu liikme tasu, Saue Linnavolikogu liikme kompensatsioon

Saue Vallavalitsuse liikme tasu

Ei ole

AS Kovek nõukogu liikme tasu, OÜ Laagri
Haridus- ja Spordikeskus nõukogu liikme
tasu, vanaduspension

kinnisVara

aUToD, VEE- ja
õhUsõiDUkiD

akTsiaD

pangaarVED: pank,
arVE Liik

VõLaD pankaDELE ja
EraõigUsLikEELE
isikUTELE
mUUD VaraLisED
kohUsTUsED
mUUD rEgULaarsED
TULUD
EEs ja pErEkonna nimi

jÜri EsinUrm

TiiU ingErainEn

EEro kaLjUsTE

jaanUs kaLLion

oLaV krUUs

Vallavolikogu liige

Vallavolikogu liige

Vallavolikogu liige

Vallavolikogu liige

Vallavolikogu liige

Saue vald

Saue vald

Saue vald

Saue vald

Saue vald

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Korter Saue vallas, maja Kose vallas

Korter Saue vallas

Kinnistud (3) Saue vallas, korter Saue
vallas ja 445/3437 osa majast

Korter Saue vallas, elamumaa Saue vallas

Elamumaa Saue vallas, elamumaa Ridala
vallas, maatulundusmaa Ahja vallas

Sõiduauto Mazda 6 (2007

Sõiduauto Ford Mondeo (1994)

Sõiduauto VAZ 2106 (1989), VAZ 2108
(1987), 2 maastikuautot UAZ 469B (1985
ja 1981), kallurauto SISU R-142 (1979)

Sõiduauto Audi (1982)

Sõiduauto Volkswagen Golf (1993)

Tallink Grupp 55 aktsiat, 55x816, 12767,63 Ei ole
kr;
SEB Kasvufond A-osak 90384,00 kr; SEB
Pensionifondid 287795,83 kr; SEB Investeerimisfond 499709,96 kr

AS Alliku OS 1 A-aktsia 100 kr kokku 100
kr, 311 B-aktsiat 100 kr kokku 31100 kr,
OÜ Kalsep osalus 100% 42000 kr, OÜ
Roadservice osalus 50% 20000 kr, osalus
MTÜ Vanamõisa küla, osalus KÜ Suurevälja
tee, OÜ Roadservice Ehitus osalus 50%
20000 kr, OÜ Roadservice Grupp osalus
50% 200 000 kr

Ei ole

Ei ole

pangaarVED: pank,
arVE Liik

SEB 2 arveldusarvet

Hansapank arveldusarve, SEB Ühispank
arveldusarve

Hansapank arveldusarve ja krediidiarve

Ühispank arvelduskonto, Hansapank
arvelduskonto

SEB arveldusarve, Hansapank
arveldusarve ja väärtpaberiarve, Sampo
Pank arveldusarve

VõLaD pankaDELE ja
EraõigUsLikEELE
isikUTELE

Ei ole

Ei ole

Hansapank 878000 kr

Ei ole

SEB 19173,49 EUR, SEB 16408,09 EUR

Liisinguleping 23020,81 EUR

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Saue Vallavalitsus palk, Saue Vallavolikogu
liikme tasu, Eesti Mesinike Liit palk, Kovek
AS nõukogu liikme tasu, Skanska EMV AS
palk ja lisatasu, Laagri HS OÜ nõukogu
liikme tasu

Saue Vallavolikogu liikme hüvitis, Laagri
Lasteaia juhataja töötasu

OÜ Kalsep töötasu, Saue Vallavolikogu
liikme hüvitis

Saue Vallavalitsus palk, Tallinna Pedagoogiline Seminar tasu (lepingu alusel),
Ääsmäe Kultuuri- ja Spordisihtasutuse
palk, Ääsmäe Põhikool palk, FIE tulu

Volikogu liikme hüvitis, Tallinna Teeninduskool töötasu, töötasu ja honorarid
tegevusest FIE-na

amETikohT
asUTUs (TööanDja)
amETipaLga asTE ja
amETipaLk
kinnisVara

aUToD, VEE- ja
õhUsõiDUkiD

akTsiaD

mUUD VaraLisED
kohUsTUsED
mUUD rEgULaarsED
TULUD

Koduvald lk 9

EEs ja pErEkonna nimi
amETikoHT
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LEHTE-HiLja kULLama

aaVo miTT

ViLLE pak

VEiko pEDosk

rUTH piiLE

EHa LÕHmUs

Vallavolikogu liige

Vallavolikogu liige

Vallavolikogu liige

Vallavolikogu liige

Vallavolikogu liige

Vallavolikogu liige

Saue vald

Saue vald

Saue vald

Saue vald

Saue vald

Saue vald

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Eramu Saue vallas, korter Saue
vallas, korter Tallinnas

Maatulundusmaad (6) Saue vallas

Ei ole

Elamumaa Saue vallas

Korter Tallinnas

Maatulundusmaa Leisi vallas,
korter Saue vallas (abikaasade
ühisvara)

Ei ole

Sõiduautod Opel Astra (2) (1997
ja (2003)

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Sõiduauto Mercedes-Benz (1989)
(abikaasade ühisvara)

Golden Beck OÜ osak 100x100kr,
10 000 kr

Ei ole

OÜ Kadarbiku Köögivili osak 10
000 kr

Arco Vara lihtaktsia 115
500x12,517 kr, 1 445 745 kr

OÜ Ten Up osak 1x20000 kr, 20 000 kr
Seesam Investeerimisfond osak
2,857472x7462,489404, 21323,85 kr
Seesam Investeerimisfond osak
11,515810x1666,20643, 19187,72kr
Seesam Investeerimisfond osak
995,500715x27,081135, 26959,29 kr
Seesam Investeerimisfond osak
579,202233x27,081135, 15685,45 kr
Seesam Investeerimisfond osak
923,094595x27,081135, 24998,45 kr
ERGO Tuleviku Pensionifondi osak
662,420x16,6400, 10,357.0788

Ei ole

pangaarVED: pank,
arVE Liik

Hansapank duokonto, SEB
arveldusarve

Sampo deebetarve, SEB deebetarve Hansapank arve

Sampo pank 2 arveldusarvet,
SEB arveldusarve

SEB 2 arvelduskontot

Hansapank arveldusarve, SEB
arveldusarve

VÕLaD pankaDELE ja
EraÕigUsLikEELE
isikUTELE

Ei ole

Ei ole

Ühispank 155 3382 kr

Sampo Pank 88 500 EUR,
Hansa Liising 550 000 EUR

Ei ole

Ei ole

mUUD VaraLisED
koHUsTUsED

Ei ole

AS Hansaliising (2 liisingut),
hüpoteegid maa ostuks

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Ei ole

OÜ Laagri Tervisekeskus palk, Saue
Vallavolikogu liikme tasu

Saue Vallavolikogu liikme tasu

Ants Pak Kadarbiku talu palk,
Kadarbiku Köögivili OÜ palk, Saue
Vallavolikogu liikme tasu

Arco Investeeringute AS
töötasu, Arco Vara AS töötasu,
Saue Vallavolikogu liikme tasu

OÜ Ten Up palk, isikliku auto kompensatsioon

Korteriühistute Kuuse 43, Kuuse
41, Kuuse 26, Kuuse 22 ja Kuuse
18 juhatuse esimehe tasu, Saue
vallavolikogu liikme tasu,
Eesti Korteriühistute Liit juhatuse
liikme tasu

arnoLD ÕispUU

oLVi sUUrkÜTT

asUTUs (TööanDja)
amETipaLga asTE ja
amETipaLk
kinnisVara
aUToD, VEE- ja
ÕHUsÕiDUkiD
akTsiaD

mUUD rEgULaarsED
TULUD

EEs ja pErEkonna nimi

LEino rEinoLa

kaLLE rEiTEr

rEin riga

Vallavolikogu liige

Vallavolikogu liige

Vallavolikogu liige

Vallavolikogu liige

Vallavolikogu liige

Korruptsioonivastase seaduse §
15 lõike 3 ja Saue Vallavolikogu
25. jaanuari 2007 otsuse nr 001

Saue vald

Saue vald

Saue vald

Saue vald

Saue vald

“Majanduslike huvide dekla-ratsioonihoidja määramine

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Ei ole

ja deklaratsiooni andmete
avalikustamine”

Maatulundusmaa Kaiu vallas,
elamumaa Saue vallas

Elamu Saue vallas, talu Vigala val- Elamu Saue vallas, korter Kureslas (mõlemad abikaasade ühisvara) saares

Ei ole

Laudakompleks Keila vallas, laudakompleks ja maaomandid Kernu
vallas, laudakompleks ja maaomand
Saue vallas, põllumajandusmaad (5)
Saue vallas, metsamaa Kernu vallas,
asjaõigusega koormatud maa Kernu
vallas, elamu ja maaomandid (2)
Saue vallas, töökoja- ja kontorihoone
ja maaomand Saue vallas, laudahooned (2) Saue vallas, hoone ja
maaomand Saue vallas

alusel avalikustatakse Saue
vallavolikogu ja vallavalitsuse
liikmete deklaratsioonid Saue
valla lehes “Koduvald” ja Saue
valla veebilehel

Sõiduauto Honda HRV (2000)

Ei ole

Sõiduauto Chevrolet Camaro
(1986), Chevrolet Silverado (1991),
Chevrolet Van (1984)

Ei ole

Sõiduauto Mitsubishi Pajero (1987

MATI TARTU- Deklaratsioon
esitatud siseministrile

Ei ole

AS Sagro 1132x1000, kokku
1132000 kr; Koruka OÜ 375x
100, kokku 37 500 kr; Fronton OÜ
15x1000, kokku 15 000 kr; Investeerimishoius 4000 EUR

Rolltrans OÜ osalus 50%; Astro
Service OÜ osalus 100%

Ei ole

OÜ Rever 26940 osa,
kokku 2694000 kr

INDREK TIIDEMANNdeklaratsioon esitatud
siseministrile

SEB arveldusarve ja krediidiarve

SEB arveldusarve ja krediidiarve,
Hansapank arveldusarve

Hansapank arveldusarve, Sampo
Pank arveldusarve

Hansapank hoius

SEB Ühispank arvelduskonto ja
väärtpaberikonto, Hansapank 2
arvelduskontot

TOIVO MOORAST- deklaratsioon
esitatud Lasnamäe Linnaosa
Valitsusele

Ei ole

Ei ole

Sampo Pank 1006809 kr

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Liising 308 000 kr

AS Entek palk, Saue Vallavolikogu
liikme tasu

AS Sagro tulu, Saue Vallavolikogu
liikme ja komisjoni esimehe hüvitis, AS Kovek nõukogu hüvitis

Rolltrans palk, Astro Service
juhatuse liikme tasu

Pension, Saue Vallavolikogu
liikme hüvitis

Juhtimis- ja kontrollorgani liikme
hüvitised, intressitulud

amETikoHT
asUTUs (TööanDja)
amETipaLga asTE ja
amETipaLk
kinnisVara

aUToD, VEE- ja
ÕHUsÕiDUkiD

akTsiaD

pangaarVED: pank,
arVE Liik
VÕLaD pankaDELE ja
EraÕigUsLikEELE
isikUTELE
mUUD VaraLisED
koHUsTUsED
mUUD rEgULaarsED
TULUD

Lisainfo
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13. mail kaunil päikselisel,
kuid pisut tuulisel teisipäeval
toimus esimest korda Laagri
alevikus kahe lasteaia - Laagri
ja Veskitammi - vaheline
jõukatsumine ehk Saue valla
Lasteaedade vaheline Karikas.
Võistluste peaauhinnaks oli rändkarikas. Kohale oli tulnud 34 last, kõigil
tõsine soov oma võimed proovile
panna ja oma lasteaia eest võistelda.
Mõõtu võeti - 60 m jooksus, kaugushüppes ja palliviskes.
Esikolmikusse erinevatel aladel kuulusid Kelli Vessart, Britten Niinepuu,
Marianne Sillart, Mia Marie Gabor ,
Marie Isabel Mitt, Maiki Kudinova,
Silver Ingver, Kristjan Nork, Cristo
Loit, Enn Jõe, Leonard Lehtla, Kenner
Talisainen, Sander Valt.
Õpetajatele-kohtunikele oli oma
võistlus - saapavise, kus esikoha pälvis
Veskitammi lasteaia õpetaja Eva Raun,
tulemusega 12.95 .
Veskitammi lasteaed saavutas kokkuvõttes 4 kulda, 3 hõbedat ja 2 pronksi
- Laagri lasteaia 2 kulla, 3 hõbeda ja
4 pronksi ees. Rändkarika saatus oligi
otsustatud ning selle sai aastaks hoiule
Veskitammi lasteaed.
Nii saigi spordipisik lastele sisse
aetud ning loodan väga, et sellest
eelkõige toredast sportlikust päevast nii
suurtele kui väikestele, kujuneb välja
meie valla lasteaedade uus traditsioon,
kuhu järgmisel kevadel osalejatele lisa
ootame.
Suured tänud kõikidele osalejatele,
õpetajatele, abilistele ja lapsevanematele ühiste pingutuste eest, tänan
ka Laagri lasteaia V rühma, kes olid
tulnud omadele kaasa elama. Järgmisel
aastal ootame osalema kõiki Saue valla
lasteaedu.
Marju Niinepuu
Veskitammi Lasteaia
liikumisõpetaja

Rahvusvaheline
saalihokiturniir
Keilas
24.- 25 mail toimus Eesti
suurim rahvusvaheline
noorteturniir Keila Fatpipe
Cup 2008 (vanuseklass U17
-1991 sündinud ja nooremad),
millest võttis osa 12
võistkonda Eestist, Lätist ja
Soomest.
Mängud olid põnevad ja eriti tasavägiseks kujunesid finaalid. Turniiri
võitjaks tuli Pargauia võistkond Lätist,
kes alistas finaalis SK Favoriit võistkonna 5 : 1. Kolmanda koha mängus
alistas Soome klubi Lohjan Salibandy
Ääsmäe 3 : 1.
Ääsmäe poiste neljandat kohta võib
igati kordaläinuks lugeda, sest varasemad rahvusvahelised kogemused sellist
edu neile ei ole veel toonud.
jaanus kallion
treener

Pöidlad pihku: Saue valla noormees, purjelaudur
Johannes Ahun esindab Eestit Pekingi olümpial

“Võtan seda nagu ikka
regatti, lähen oma võimete
kohaselt parimat andma,"
lubab Johannes eelseisva
suurvõistluse eel rahulikuks
jääda.
Kuigi jaanuaris Uus-Meremaa MMil Eesti surfarite poolt kätte võideldud
olümpiapääsme teenis välja Henry Kaal,
siis Pekingisse läheb Eestit esindama
Johannes Ahun - Saue vallast pärit noorsportlane.
MM-l lunastatud olümpiakoht ei olnud
nimeline ja Eesti sisese kvalifikatsiooni
põhjal, kus arvestati eelmise hooaja edetabeli ja Prantsusmaal toimunud Hyeres’i
regati koondtulemusi, edestas Johannes
Henrit.
Augusti keskpaigas asub 20-aastane
surfipoiss RS:X olümpiaklassis võistlustulle Hiinas, Pekingist 300 kilomeetri
kaugusel asuvas Qingdao linnakeses.
Lihvib oma nõrkusi
Mingeid spets treeningplaane olümpiaks ette valmistamiseks Johannese
sõnul välja mõeldud pole. Jätkatakse
igapäevaste trennidega Pirital ja pool
juunikuust veedab noormees juba olümpiapaigas, et kohaneda ja vajalikku tunnetust kätte saada. “Teeme praegu trenni,
et nõrgemaid külgi arendada,” selgitab
Johannes. Asi, mis harjutamist vajab, on
sõit nõrga tuulega. 5-10 meetrise tuulekiirusega sõites tunneb noormees end
kindlalt, aga alla 5 meetri sekundis tuuletempoga sõit vajab harjutamist. “Ega ma
medalit lubama ei hakka, ikkagi esimene
olümpia,” arvab Johannes. Samas on
tema sõnul olümpia tules 35 võistlejat,

MEDALEID VEEL EI
LUBA: Oma esimesel
- Pekingi olümpial mees
pjedestaalikohta veel ei
sihi, küll aga järgmistel
- 4 aasta pärast
toimuvatelt mängudelt
võiks juba medalit loota

foto : Indrek Ahun

Lasteaiad võtsid
mõõtu spordiplatsil
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mida on palju vähem, kui neil regattidel,
kus sportlane viimasel ajal osalenud
on. “Suurtes startides on tihti üle viiekümne mehe korraga, seal on kõvasti
raskem ellu jääda,” usub Johannes oma
võimalustesse olümpial. Viimati osales
eestlastest purjelaua alal olümpial Kaio
Kuusing 1996. aastal Barcelonas saavutades 22. koha.
Oma füüsilise vormi kiidab Johannes
heaks ja ka psühholoogiliselt tunneb end
tugevalt. “Ma ei tunne end nii katki, et
oleks tekkinud vajadus spetsialisti õla
peal nutmas käia. Kui vaja, siis nutan
oma nutud ise ära,” viskab noormees
naljagi.
Lähedased toeks minna ei saa
Tiim, kes olümpiale Jahtklubide Liidu
poolt läheb, on viieliikmeline. Sportlastest on lisaks Johannesele purjetaja
Deniss Karpak ning klubi peatreener,
Karpovi treener ja füsioterapeut. Johannese enda treener kaasa minna ei saagi,

ühelt poolt välistavad selle karmid
turvareeglid ja teiselt poolt ka finantsvahendite küsimus. Neil põhjustel ei saa
Johannesele toeks minna ka perekond ja
lähedased. “Ei ole nii, et sain olümpiale
ja võtan kogu famiili kaasa,” naerab
Johannes.
Pere saab toeks olla distantsiltki, kuigi
Johannese surfifännist isa, kelle hobi
poja õieti purjelaua juurde tõigi, esimene
reaktsioon olümpiapääsmest kuuldes oli
humoorikas imestus: poiss millega sa
nüüd hakkama said!:)
Häid teotajaid on teisigi. Lisaks Saue
vallale, kes võimaluste piires on Johannese tähelendu püüdnud tunnustada, on
tema sportlase teed juba aastaid toetanud
ka Surfhouse, Rip Curl, FR-Reisid,
Olympic Casino, Baltic Labaratory
Systems, Reklaamkink, Eesti Jahtklubide
Liit ja Eesti Purjelaua Liit.
koduvald

Eesti võistkond Rendzu maailmameister –
tiimis ka Saue valla noormees Johann Lents
Helsinkis toimunud rendzu
maailmameistrivõistluste
Eesti tiimis kaasa löönud
Saue valla noormees
Johann Lents pärjati koos
meeskonnakaaslastega
kuldse medali omanikuks.

26. aprillist 3. maini põhjanaabrite
pealinnas toimunud jõukatsumises
osales 9 koondist 8-st riigist. Eesti
poiste treeneri ja ühe võistleja Ants
Soosõrva sõnul peeti Eestit, kes varem
neli korda Venemaa järel teiseks tulnud,
koos Venemaa võistkonna ja Hiinaga
üheks favoriidiks. Samas ei läinud kõik
siiski libedalt, alamängudes tuli võtta
vastu ka kaotus Jaapani meeskonnalt
ja viik Venemaaga, ning fortuuna näitas oma kuldseimat palge hetkeks ka
Hiinale. Ometi suutsid Eesti mehed end
mobiliseerida ja võidumedal toodi peale
eelmiste aastate nappe teise koha positsioone lõpuks koju.
“Võistkond läks kohale eesmärgiga
võita, aga kahjuks paaris mängus ei
tulnud täpselt nii välja nagu lootsime
ja peakonkurentidel jälle vedas mõningal määral. Võidu saime alles viimase
vooruga ja tuleb tunnistada, et meil oli ka
õnne,” nendib Johannes Lents, Saue valla
noormees, kes on mängu harrastanud

KULDSED MÕTTEMÄNGIJAD:
Eesti rendžukoondis: vasakult:
Johann Lents, Tunnet Taimla,
Ants Soosõrv, Andry Purk ja
Aivo Oll

juba 12 aastat. Lentsi sõnul kõidab teda
rendzu juures kõige rohkem võistlusmoment. “Teine peamine põhjus on sõpradega suhtlemine, eriti välismaalastega, keda
näeb heal juhul kord aastas. Eneseproovilepanek ja eneseteostus on ka alati oma
rolli mänginud,” kinnitab noorsportlane.
“Mina usun, et Johanni paremad
mängud on tegelikult veel ees,” loodab
Soosõrv. Treeneril on meeles, kui Johann
kümmekond aastat tagasi alustas, siis oli
ta selline hajevil põnn, kes vaatas harva
mängulauale, aga kui lõpuks käigu ära
tegi, siis treener vaid vaatas ja imestas.
“Annet on tal küll, aga laiskus kippus
kallale ja kipub vahel nüüdki,” naerab
Soosõrv.
koduvald

Rendzu on Jaapanist pärit mõttemäng, mis väliselt meenutab pisut
kabet. Mängu aluseks teine võõrapärase
nimega mõttemäng Gomuku, mille
põhiidee on saada mängulaual viis
nuppu katkematusse ritta, takistades
sealjuures vastase nupupaigutust. Rendzu on oma olemuselt Gomuku edasiarendus, kus alustajal on mõned käigud
keelatud ja tekitatud lisatingimusi.
Renzu harrastajaid on Eestis
paarikümne ringis, gomukuga tegelejaid
on rohkem. Samas on rendzu siiski tunnustatud spordiala, näiteks Eesti Spordi
Aastaraamatutes on ala ära toodud.
Mäng eeldab lisaks huvile ka head
keskendumisvõimet ja on seotud ka
matemaatiliste võimetega ja mäluga.
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Meeleolukas ja kodune pidu
- Hageri kihelkonnapäev
Pühapäeva hommik- 8. juuni.
Päike sätendab. Tulijaid
tervitab üle alevikutänavate
voogav koorilaul kirikuõuelt.
Sellises koduses ja rõõmsa eelaimdusega meeleolus algas Hageri kihelkonnapäev, mille pidamise traditsioon
sai alguse juba 20 aastat tagasi ja
toimus sel suvel neljandat korda.
Üritus pakkus mitmesugust meelelahutust - oli pidulik jumalateenistus
Hageri kaunis kirikus, oli rongkäik
ja taidluskavad, istutati puid, näidatimüüdi kohalikku käsitöökaupa ja õhtu
saabudes möllati simmanil.
Peeti ka tervitus- ja heade mõtete
kõnesid, aga mitte harda paatose ja
kõlavate sõnadega, vaid lustlikult,
koduselt, isegi naabrite omavahelise
mõnusa aasimise saatel. Ilmselt just
samamoodi peeti pidusid ka aegu tagasi
ja just oma juurte, pärimuste ja tavade
meenutamine on sündmuse eesmärgiks.
Hageri kihelkonna näol on tegemist
omaaegse kirikukihelkonnaga, mis hõlmas praeguse nelja valla- Saue, Saku,
Kohila ja Kernu valdade külasid.
Saue vallast kuulusid sellesse territoriaalsesse ja majanduslikku üksusesse
Maidla ja Pärinurme külad. Sestap olid
peol loomulikult esindatud seltskonnad
just nendest küladest - Maidla rahvas
näitas oma savikojas valminud taieseid, kultuuriprogrammis osalema oli

Paar sajandit hiljem läheb küla
väidetavalt eesti taustaga vasallisuguvõsa Maydellide valdusesse, kellelt ka
maarahvale suupärasem Maidla nimi
saadud. Et esmakordselt 1465. a. mainitud Maidla mõis viie muu Eesti pinnal
paiknenud Maidlaga segamini ei läheks,
kasutati Hageri kihelkonnas asunud
Maidla puhul ametlikult nime Wredenhagen.
Kuni 1657. a. oli mõis sama
suguvõsa valduses. Üheks värvikamaks
Maidla Maydellide esindajaks oli kahtlematult XVI saj. lõpus Peipsi laevastiku
admirali ning rüütelkonna peamehena
tuntud Tönnis Maydell.
Kui Maidla otsese lahingutegevuse või rüüsteretkete tõttu Põhjasõjas
kannatada ei saanud, tegi 1710. aasta
augustis alanud katk seda rohkem kurja,
jätmata ühtki peret puutumata. Uute
riigivõimude 1712. a. koostatud aruande
järgi kaotas Maidla katku tagajärjel
145 elanikust 120, kellest enamik leidis
viimse puhkepaiga ühishaudades Kääbastemäeks kutsutud külakalmistul. Selle
kruusase pinnaga kõrgendiku ümber liikus palju rahvapärimusi kartulikoobaste
kaevamisel väljatulnud skeletijäänustest
ning varasematel aegadel kuuldud “oigajast luust”.

RONGKÄIK:
Saue valla noorus
rahvarõivais ja
lillepäg peas
koduvalda
esindamas

palutud ka Maidla naaberküla Ääsmäe
taidlejad, kes rahvariietes ja hoogsate
tantsuseadetega silmailu pakkusid.
Ja kui ekslikult võiks arvata, et
möödunud aegadest oskavad lugu
pidada juba eakamad inimesed, siis
tegelikult särasid Ääsmäe tantsulaste
ja noorte silmis samasugused sädemed,
kui juhendaja Piret Kuntsi käe all
harjutatud sammupoognaid koos MTÜ
Sügise memmedega sai lavalaudadele
tõmmatud. Õpetaja Piretil oli õnnestunud mõjutada tantsukingad jalga panema ka Ääsmäe kooli direktorit Jaanus
Kallioni, kes muidu on teada-tuntud,
kui spordihingega kodanik, aga kes
ometi ei jäänud hätta ka rahvatantsu
tempoga.
Hageri kihelkonnapäeval on juba tavaks saanud, et valdade esindajad jätavad peo toimumispaika endast maha
ühe värskelt istutatud puu. Saue valla
esindus valis sel korral pärnapuu võsukese, aga Hageri seltsimaja park sai
naabervaldade käest lisa veel poopuu,
pihlaka ja tamme näol.

ISTUTUSAKTSIOON:
Saue valla
esindus värskelt
mulda möllitud
pärnapuukese
taustal

Järgmine Hageri kihelkonnapäev
saab toimuma viie aasta pärast.
Kus?
Sedakorda võtab organiseerimise
enda peale Saue vald.
koduvald

Noppeid Maidla varasemast ajaloost
Maidla teadaolev ajalugu algab
1219. a. hilissügisel taani preestrite
jõudmisega muistsesse Sochentaka ehk
Soodetaguse külla, et rahvas ristida ning
tulevase Taani hindamisraamatu tarvis
sealsed 3 suitsu „arvele võtta“. Selle
soode vahele peidetud Sochentaka nagu
ka enamiku teiste Põhja-Eesti külade kirjalikud andmed jõudsid 1241. a. ilmavalgust näinud Taani hindamisraamatusse.
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Üksikasjalisem ja tõetruum pilt katku
tagajärgedest on antud 4 aastat hiljem
1716. a. maarevisjoniga. Selleks ajaks
olid pelgupaikadest välja tulnud kõik
hingespüsinud külaelanikud ning revisjonis märgiti ära juba 14 igapäevase eluga
normaalsetele rööbastele jõudnud peret.
Sellegipoolest olid paljud Maidla talud
tühjad ning põlluharijatest suur puudus.
Seepärast otsustas Maidla sõjajärgne
omanik admiral Apraksin sinna soome
ja rootsi sõjavangidest ning Soomest
küüditatud talupoegadest koloonia
rajada. Sama aasta septembris on Hageri
koguduse sünnimeetrikasse tehtud sissekanne uue „colonie“ soomlasest asuka
Kesper Hinrickopoja tütre sünni kohta.
Kuni 1722. aastani leiame Hageri meetrikast paarkümmend sissekannet Maidla
katkust tühjaksjäänud taludes või kohalike peremeeste juures sulastena töötanud
„coloni“ asukate sündide, abielude ning
surmade kohta.
Kuna Peeter I oli Apraksinile sõjaliste teenete eest hulgaliselt maavaldusi
kinkinud, siis väikest ja silmapaistmatut
Maidla mõisa rentis ta oma võitluskaaslastele.
1730-ndate teisel poolel läks Maidla
von Klugenite valdusesse. Nende ajal
hakkas Maidla mõisamajandus kiiresti
arenema. Põhiliseks tuluallikaks kujunes
viinapõletamine, mis tolleaegseid viljahindu arvestades suurt kasumit andis.
Viinapõletamise jääkidega nuumati
kokkuostetud härgvasikaid ning nende
sõnnik läks omakorda põldude saagikuse
tõstmiseks. Nuumhärjad nagu suurem
osa viinastki saadeti põhjatule Peterburi
turule. Osa viina müüdi ära Tallinn-Pärnu
talvetee ääres asunud ning ööbimisvõimalust pakkunud Kuusiku kõrtsis. Ja ega

siis pikad ja pimedad talveõhtud rännumeestel ilma odavat märjukest pruukimata mööda läinud. Et rahvas ennast
päris lolliks ei jooks, kehtestati 1765. a.
toobi viina alamhinnaks 10 kopikat, mis
3 aastat hiljem maapäeva otsusega 14
kopikale tõsteti.
1769. aasta adramaarevisjoni
järgi oli Maidla juba Laupalt tulnud
von Fersenite omanduses. Laupalt toodi
kaasa hulk mõisateenijaid, noori peresid
ning vallalisi inimesi, kes kiiresti kohalike hulka sulandusid. Isa ponnistused
Maidla mõisa väljaehitamiseks jätsid
aga mõisa pärinud Magnus Gustav von
Ferseni ükskõikseks. Noor mõisahärra
eelistas Maidla Wilckenitele ära müüa
ning rikkast Saadjärve mõisa pärijannast
abikaasa juurde kolida.
Ka Wilckenid ei jäänud Maidlasse
pidama. Noor Peter Wilcken müüs perspektiivitu Maidla ning ostis Virumaale
Voka mõisa, mille tõeliseks pärliks ümber ehitas. Maidla käis aga endiselt käest
kätte: Lingenid, Schillingid, 30-aastat
Mohrenschildte, Antropoffid ja lõpuks
eestlasest Michael Markgraf (tõeline
nimi rahvapärimuse järgi Väravas).
Adminstratiivselt oli Maidla kuni
1891. a. vallareformini iseseisev mõisa
piirides eksisteerinud ning Hageri kihelkonna alla kuulunud vald. Pärast reformi
liideti Maidla Kirna-Kohatu vallaga.
1921. a. läks Maidla juba iseseisvusaegse
Hageri valla koosseisu. Nõukogude ajal
oli Maidla kord ühe, kord teise külanõukogu koosseisus. Pärast taasiseseisvumist
liideti Maidla Saue vallaga.
Kas Maidlast on võrsunud ka Eesti
elu edendanud tegelasi? Kunagise orelikunstniku ja helilooja Juhan Jürme (enne
eestistamist Jürgenson) vanavanemad on
Maidlast pärit Jürgensonid. Samuti jõudis
Maidlast pärit koolmeistri ja vallakir-

jutaja Mart Rahamäe poeg Hugo-Bernhard Rahamägi välja haridusministri ning
hiljem peapiiskopi ametikohani.
Eesti Vabariigi juubeliaasta puhul
on omal kohal ka meenutused Maidla
Tiigari talus 1887. a. sündinud Villem
Leemannist. 1906. a. tsaari ratsaväkke
võetud noormes saadeti teenima KaugItta, kust pärast haavatasaamist ning
kahte vapruse eest saadud autasu demobiliseeriti. Vabadussõja ajal teenis Villem
Leemann 1. ratsarügemendis, pälvides
lahinguliste teenete eest Vabadusristi.
Perepärimus pajatab järgmist:
See juhtunud Villemiga 1918.
aastal. Läinud kaasteenijaga lähedasse
metsatukka asjale. Vaevalt jõutud püksid rebadele lasta, ku Villem märganud
puude vahel paarikümmet lahinguvarustuses „landesveeri“ soldatit. Kaaslane
tahtnud putku panna, kuid Villem arvanud: „Kuhu sa ikka kuuli eest jooksed,
teeme parem häda lõpuni ja vaatame,
mis edasi saab.“
Toimetused lõpetanud, astunud
mehed nagu muiste korralikult eesti keelt
oskavate baltlaste juurde. Villem mõelnud lennult sõjaplaani välja ja teatanud:
„Poisid, olukord on nigel. Te olete sisse
piiratud ja meile on antud käsk teid
mõtetu verevalamiseta relvituks teha.
Nüüd “bitte schön”, laduge püssilukud
siia kotti ja hakkame astuma.“
Sakslased vaadanud, et vastupanu
on tõesti mõtetu ning visanud nagu
kästud, püssilukud Villemi kaaslase seljakotti ja hakanud komando peale väeosa
poole liikuma. Pettusest saadud aru alles
siis, kui juba hilja oli . . .
Selle Võidupühale väärilise meenutusega lõpetame põgusa ülevaate Maidla
pikast, kuid juba hämarusehõlma kaduvast ajaloost.
olev streff
koduloolane
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Saue valla rattaretk kujunes tõeliseks
piiride üleseks peresündmuseks
Tüdrukutepunt murul retke-eelset võileiba
nosimas. Väärikas vanuses proua kivile
toetumas, nina päikeses. Noorpaarike
ennastunustavalt suudlemas. Paariaastased
inimesehakatised põnevil pilgul kärust
piilumas.... Taustaks kümnete kaupa
jalgrattaid. Selline pilt avanes 7. juuni
hommikul vallamaja hoovis, kuhu Saue
valla teist korda toimuvale rattaretkele oli
kogunenud sajapealine seltskond.
Sel aastal võis üritus uhkeldada tõelise piire ületava
peresündmuse nimega, retkel osalesid naabervaldade - Kehra, Saku ja Saue linna spordipisikuga kodanikud, kellest pea
pooled esindasid nooremat generatsiooni. 35 kilomeetrine
trass andis võimaluse nautida sadulas nii siledat asfaldilinti,
kui tolmavat kruusateed. Kohati olla osalejate sõnul tulnud
võidelda ka sellise vastutuulega, et nõrgemad mehed oleks
juba loobunud, aga üldiselt õnnistas päike päeva imeilusa
ilmaga.
Läbi Laagri, Vanamõisa, Saue linna, Aila, Jõgisoo, Voore
ja Ääsmäe kulgenud rada pakkus tempot, mida suutsid
nautida nii noored kui vanad. Võistu kihutamisele sel retkel
kohta polnud - eesmärgiks ei olnud mitte esimene
finiśhikoht, vaid pigem oli rõhk koduvalla
erinevate külade ja loodusega tutvumisel.
Peatuspaikades olid kohalikud elanikud
organiseerinud tutvustavad esitlused, mis
mõnes kohas - näiteks Voore mõisa juureskulmineerus see tulise vaidlusegagi.

Jõgisool - päeva pikemal pausil, pakuti kausitäis suppi
ja pisematele piimajäätist ning retke lõpp-punktis -Maidlas- tervitati finiśheerijaid tervisliku pudelitäiega Kadarbiku
talu mahlajookidega. Kuigi trassil toetas rahvasportlasi ka
ambulantsiauto ja Plekk-Liisu tehniline tugi, siis suuremaid
kadusid korraldajate sõnul retkel õnneks polnud - keegi
ei minestanud, keegi ei kukkunud oimetuks, väiksemaid
põlvekriime ikka saada, aga finiśhis nutuseid nägusid näha ei
olnud.
Näha oli hoopis veidi väsinud, aga optimistlikke silmapaare, kes sirutas kurnatud keha murulapile sirgu, kes
suundus seltsimaja kaema, pisem põlvkond pendeldas
jätsiabiauto lähistel. Ja mitte ainult sõidurõõmu ei pakutud
rahvasportlastele, mõned fortuuna soosikud said pärjatud ka
auhinnatseremoonial. Nimelt olid teotajad pannud välja mitmeid auhindugi - Maanteeamet päikesepatareidega lampe,
Rademari spordipood 3000 kroonise kinkekaardi ja PlekkLiisu rattapood koguni peaauhinnaks tulipunase ratta.
Loosiõnn soosis seekord peamiselt lapsi - ka peaauhind
läks ühele noormehele, seekord küll vallapiiridest välja,
nimelt oli see hoopis Saue linnakodanik, kes uue sõiduriista
koju viis.
koduvald

PS! Kui kanuumatk, öeldakse olevat
paarikestele ohtlik- tüli on kiire tõusma,
siis rattasõit on selle kõrves süütu hobi.
Hommikul stardipaigas suudelnud
noored hoidsid veel finishiski teineteise
ligi :)
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Keskkonnaministeerium tutvustas Steri
taotlust suurendada kiirgusallikate arvu
10. mail Vanamõisa Seltsimajas
toimunud avalikul arutelul
tutvustas ministeerium Steri
taotlust, mille rahuldamisel
suureneb tehase võimsus
vähemalt poole võrra.
Kuigi juba veebruarikuus esitatud Steri
kiirgustegevusloa muutmise taotluse
menetlemiseks on seadusejärgselt aega
30 päeva ja Kiirgusseadus otseselt avalikku arutelu sel puhul ei nõua, otsustas
Keskkonnaministeerium siiski algatada
ka avaliku arutelu, kuna teadaolevalt on
kohalike elanike huvi tehase tegevuse
vastu väga suur.
Ministeerium lubaks võimsuse
suurendamist
Ministeeriumi kiirgusspetsialisti Evelyn Pesuri sõnul pole hoolimata kohalike
vastuseisust ühtegi juriidilist alust, et
nimetatud taotluse menetlemisest keelduda. Eelnõu, mida Pesur Vanamõisas
tutvustas, annaks Sterile õiguse muuta
kiirgusallika võimsust seni lubatud 5.6
PBq-lt 13 PBq-ni. “Steri on esitatud kõik
seaduse kohaselt nõutavad dokumendid.
Nimetatud dokumendid ning avatud
menetluse käigus kogutud informatsioon
on võimaldanud piisava põhjalikkusega
hinnata Steri kavandatavat tegevust
ja selle mõjusid,” selgitas Pesur oma
esitluses. Ka on tema kinnitusel Kiirguskeskus vaadanud läbi taotleja esitatud
andmed ja dokumendid ning kontrollinud
nende vastavust tegelikule olukorrale ja
tuvastanud kavandatava kiirgustegevuse
vastavuse kiirgusseaduses kehtestatud
nõuetele. Täiendavat keskkonnamõju
hindamist ei pidanud ministeerium
vajalikuks, kuna olemasolev hindamine
on tehtud tehase koguvõimsuse ehk 37
PBq kohta. “Steri kiirgustegevus vastab
kiirgusseaduses kehtestatud nõuetele ka
juhul, kui kasutusele võetakse uued kiirgusallikad võimsusega 7,4 PBq,” nendib
Pesur.
Kohalikud siiski hirmul
Arutelul osalenud inimesed tõstatasid mitmeid küsimusi. Muuhulgas tunti
muret kiirgusfooni kõikumise pärast

Külaelanike sõnul on viimasel
ajal www.steri.ee veebilehel kuvatavad seireandmed nädalate
kaupa muutumatud ja välised
vaatlusindikaatorid ei ole toiminud.
Kommenteerib Ralf Klasen
Sterile teadaolevalt ei ole käesoleval ajal kiirgusseireandmete
veebilehele (www.steri.ee) edastamisel probleeme esinenud. Küll,
aga pole välistatud, et probleeme
võib esineda interneti serverite,
-lehtede või koduarvuti veebilehitseja töös (mälupuhvrist vana
informatsiooni kuvamise näol).
Seetõttu ollakse Steri poolt ette
tänulikud, kui hilinenud näitude
korral teatataks sellest Sterile
e-kirja teel – info@steri.ee.
Samuti ei ole esinenud tõrkeid
valgusindikaatoritel põhineva
kiirgusseiresüsteemi töös. Punane
tuli, mis süttib kiirgusfooni 1,2
μSv/h korral pole mitte kordagi
põlenud. Küll aga on vajanud välja
vahetamist indikaatori hõõglamp.
Hõõglambi riknemisel vahetati see
koheselt peale pirni läbipõlemise
avastamist.
Siiski palutakse mitte põleva
valgusindikaatori puhul sellest
teada anda Sterile e-kirja teel
– info@steri.ee.
tehase ümber, avaldati pahameelt turvaseadmete mitte töötamise kohta, tunti
huvi, kas Steri töötajad omavad pädevuslitsentse, avaldati kahtlust tehtud
keskkonnamõjude hindamise aruande
adekvaatsuse kohta. Vanamõisa külavanem Vahur Utno esines ettepanekuga,
kus ta Alliku ja Vanamõisa külade nimel
palus taotlust mitte rahuldada. Läbivaks
emotsiooniks arutelul oli, et kohalike
inimeste arvamused ja ettepanekud ei
lähe riigile korda. Pesuri kinnitusel aga
arvestatakse loa menetlemisel kõikide
asjakohaste ettepanekutega ja soovidega.
Kõik koha peal esitatud ettepanekud
fikseeritakse protokollis ja samuti kutsus

Pesur üles esitama täiendavaid ettepanekuid kirjalikult.
Mis edasi saab?
1. Avatud menetlus kestab kuni 18.
juunini ja selle aja jooksul esitatud kirjalikud ettepanekud ja märkused ootab
ministeerium kindlasti ära.
2. Avaliku arutelu kohta vormistatakse
protokoll, mis saadetakse külade esindajatele Eha Lettrmole ja Pille Kaarlõpile
3. Nii avalikul arutelul, kui avatud
menetluse käigus esitatud suuliste ja
kirjalikele ettepanekutele märkustele,
vastuväidetele ministeerium vastab.
Eelmise aasta kogemuse põhjal koondatakse samasisulised küsimused kokku
ja vastatakse neile korraga.Vastused
teeb ministeerium kättesaadavaks koos
protokolliga, vastustes näidatakse ka ära,
millised märkused on arvesse võtnud ja
millised mitte ning põhjused. Kuna läbi
on vaja töötada suur hulk materjali, ei saa
ministeerium hetkel prognoosida, millal
protokoll koos vastustega külaesindajatele saadetakse.
4. Kogutakse lisainformatsiooni ka
veel AS-ilt Steri, sest mitmed kohalike
elanike küsimused olid Sterile suunatud.
Samuti pöördub ministeerium veelkord
oma nõustava asutuse Kiirguskeskuse
poole. Ei ole välistatud ka teiste asutuste
poole pöördumised, et selgitada nende
seisukoht Steri tegevusega seonduvalt.
Enne sellise analüüsi tegemist Sterile
luba kindlasti välja ei anta.
5. Kui taotlus rahuldatakse, siis uut
arutelu seoses praeguse taotlusega ei
toimu.
6. Otsusele jõudmise tähtaeg oleneb
nii ettepanekute ja märkuste ning vastuväidete läbivaatamisele kulunud ajast,
samuti teiste asutuste vastamise ajast.
7. Steri taotluse võib rahuldamata jätta,
kui on täitmata mõni tingimus, mis on
üles loetud Kiirgusseaduses. Näiteks,
kui Steri on esitanud puudulikke dokumente, või kui töötajad ei omaks vastavat
haridust jne. Analüüs, mille ministeerium
nüüd veelkord, pärast avatud menetlust
ette võtab, peabki selgitama, kas Steri
täidab kõiki nõudeid või mitte

NELI KÜSIMUST VASTAB EVELYN PESUR
Kuidas suureneb ohutsoon tootmisvõimusese suurendamisel?
AS Steri ümber käsitletakse ohutsooni vastavalt avariidoosi saamisele,
mis on tulenevalt rahvusvahelistest
nõuetest 5 mSv. Kui Steri oma tegevuse
laiendamiseks loa saab ja võtab kasutusele kiirgusallikad 13 PBq ulatuses
ja juhtub nii tõsine õnnetus, et kõik
kiirgusallikad paiskuvad korraga hoonest välja, siis võib inimene olla 500
meetri kaugusel pea 4 tundi ja kilomeetri kaugusel pea 11 tundi, enne, kui ta
on saanud avariidoosi, ehk doosi mida
peetakse veel aktsepteeritavaks. Seega
on aeg piirkonnast lahkumiseks piisav,
et vältida ülemäärase kiirituse saamist.
Kuivõrd mõjutab tootmisvõimuses
suurendamine õhusaastet?
Kuna kiirgustegevuse tagajärjel
tekib osoon, siis kiirgusallikate arvu
suurenemisega suureneb tõenäoliselt
ka eralduva osooni hulk. Milliseks see
eralduv osoonihulk täpselt kujuneb,
tuleb välja selgitada enne välisõhu
saasteloa muutmist. Kui AS Steri saab
kiirgustegevusloa, ei tohi ta ikkagi enne
tegevust alustada, kui ta on ära muutnud
ka välisõhu saasteloa. Just saasteloa
muutmisel tulebki täiendava õhusaaste
hulk välja selgitada.
Millal tekib Steril õigus sisse tuua
täiendavad kiirgusallikad?
Õigus sisse tuua täiendavaid allikaid tekib AS-il Steri pärast seda, kui
minister on loa muutmise heaks kiitnud.
Seejärel peab AS Steri esitama veel lisataotluse allikate sissetoomiseks. Alles
viimatinimetatud dokumenti aktsepteerimisel ja allakirjutamisel Keskkonnaministeeriumi poolt on taotlejal õigus
täiendavad allikad sisse tuua.
Kas kiiritusseadme töökindlust ka
kontrollitakse?
AS-il Steri on leping hooldustöödeks
firmaga Hungaroster Co. Sellel firmal
on olemas luba, et teha hooldustöid. AS
Steri on meile esitanud vastavad lepingud ja need tagavad, et töid tehakse vastavalt vajadusele aga küllalt tihti, et ära
hoida avariilisi situatsioone kiiritustehase sees. Täpsustan veel igaks juhuks,
et isegi kui allikad mingil põhjusel koos
raamiga vee alla ei laskuks, ei tekita see
ümbruskonnale mingisugust ohtu, sest
siis on allikad lihtsalt tööasendis.
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Lionsid plaanivad koostööd Salu Kooliga
Vastloodud FC Laagri, mille
tegevuspiirkonnaks on terve
Saue vald, väisas Ääsmäel
tegutsevat puuetega laste kooli,
et küsida, kuidas saaksid lõvid
abiks olla.
“Abivajajaid on palju ja et mitte oma
tegevust killustada, siis tahaksime leida
konkreetsed kohad, mida aidata tõhusamalt,” selgitas klubi president Eero
Kaljuste külaskäigu põhjust.
“Mul tuli kananahk ihule, kui Eero
helistas ja ütles, et LC Laagri tahaks
meid oma tiiva alla võtta, hirmus hea
tunne oli,” kirjeldas Pille Maasik Salu
koolist esimesi emotsioone.
Suurmaks mureks äsja 5 aastast tegevusaastat tähistanud koolile on Ääsmäe
lasteaia rendipinnal tegutsemine ja
ruumipuudus. Lisaks praegu õppivale
paarikümnele lapsele, on järjekorras ligi
30 ja samas vajab ka lasteaed oma ruume
tagasi. “Hõisata pole jah millegagi, aga

hakkama saame ja lapsed saavad koolis
käia,” selgitas kooli direktor Helger Rannu kooli olukorda tutvustades. Tegutsetakse ka uue koolihoone ehitusprojektiga.
aga Rannu sõnul on probleeme vajalike
finantside kokkusaamisega. “Eskiis on
valmis, nüüd ootame kirjutatud rahataotlusprojektidele vastuseid, et saaks edasi
minna,” ütles Rannu.
Samaaegselt uue kooli ehitamisega
kavandatakse ka Salu kooli lõpetanud
noortele ka nö noortekodu “Haraka
kodu” loomist Maidla külla. Rannu sõnul
peaks neid kahte projekti kompleksselt vaatama, sest oma olemuselt on
Salu kool ja noortekodu omavahel väga
tihedalt seotud.
Kaljuste avaldas lootust, et kuna lionsid üle Eesti on väga tihedat koostööd
teinud teise sarnase projektiga- Maarja
külaga, siis saab ehk FC Laagri üles
näidata initsiatiivi ja koondada Haraka
kodu ja Salu kooli projekti ümber näiteks
Harjumaa lõvid ja mahukamaid toetusprogramme rakendada.

Enne suuremate finantskatet vajavate projektidega tegutsema hakkamist, leppisid
pooled kokku, et kuna Salu
kool vajaks uut kiike õue ja
puhkeruumi uut diivanit, siis
nende konkreetsete asjadega
saab ehk LC Laagri abiks
olla.
Kuna lionsite filosoofia ei
seisne mitte rahakoti lauale
löömises, vaid oma tegevusega raha teenimises ja
selle suunamisest abivajajatele, siis tuleb Laagri klubil
välja mõtelda ideed, kuidas
diivani-kiige ostuks raha
välja teenida.
Koosviibimisel õhku
visatud ideed selle osas olid
üsna intrigeerivad.
Elame-näeme-kuuleme...
koduvald

KÜLAKOSTIKS MAGUSAT: koostöö
alustuseks tõid Lionsid kaasa uhke
tordi, mis lastele viimase koolipäeva
puhul maiustamiseks anti. Vasakult
Eero Kaljuste Lionsitest ning Salu kooli
esindajad Helger Rannu, Pille Maasik ja
Margit Saluste
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Noored vajavad juhendajaid ...
... või hoopis toetajaid, eeskuju,
kedagi kes neid kuulaks.
Sellest on möödas päris mitmed aastad
kui Jõgisoo külas pakuti noortele organiseeritud klubilist tegevust. Vähem
kui aasta tegutsenud Mittetulundusühing
Jõgisoo Vabaajakeskus sai endale ruumid
OÜ Jõgisoo Piima ruumidesse. Kohaliku
omaalgatuse programmi toetusel need
remonditi. Noored olid abiks ruumide
korrastamisel. Ette sai võetud päris
põhjalik töö, millele aitas kaasa ka OÜ
Jõgisoo Piim ise.
Kui aastaid tagasi tegutses Jõgisool
noorteühing Eesti 4H klubi, siis tänaseks
on see taastatud. Laste erinevast vanusest tulenevalt loodi lausa 2 klubi, kuhu
kokku kuulub 20 noort. Laste puhul on
juhendaja vajalikkus kindlasti suurem kui
18 aastaste puhul. Teismelised noored
vajavad pigem mõistmist ja innustavat
eeskuju. Tihtipeale jäävad paljude noorte
omaalgatused juhendajate ja toetava

MEISTRI
KÄE ALL:

suhtumise puudumise taha. Lapsed ja
noored tahavad eneseteostust ning kui
täiskasvanud neile selleks võimalusi ei
paku, siis nad leiavad selle ise ja see ei
tarvitse olla noori edasiviiv tegevus.
Eesti 4H Jõgisoo klubi The Best
värvis ühiselt kevadpühadel mune.
Teismelised osalesid võistkonnana
Jüriöö jooksul. Koos vanematega käidi
telesaate Jumal tänatud, et sa siin oled
salvestusel. Kui teised külad osalesid
Teeme ära prügikoristuskampaanias ja
Jõgisoo küla mitte, siis tegelikult koristasid ka noored Jõgisoo küla neile silma
hakanud prahist. Noored võtsid endale
vastutuse aidata korraldada Saue valla
jalgrattaretkel lõunapausi, sest Jõgisoo
oli just sobilik koht selleks – pool maad
sõidetud ja lõuna aeg ka käes :)
Mida veel Jõgisool noortel teha?
Vabaajakeskuses on piljard, mida noored
õhtuti mängimas käivad. Vabaajakeskuse
avamisel käis piljardiklubist Baribal
neljakordne Eesti meister Mihkel Mägi

KONKURSS
KAUNIS KODU

Neljakordne
Eesti meister
Mihkel MägI
(paremal)
õpetamas
õigeid
mänguvõtteid
piljardis

näitamas mängunippe ning tutvustas
reegleid. Nii piljardilaud kui teised mängulauad (õhuhoki, lauajalgpall, lauatennis, koroona, lauamängud) on muretsetud
kohaliku omaalgatuse programmi toetusel. Küll, aga kõik mängud ei ole veel
olemas, sest projektitaotlused ootavad
veel lepingute sõlmimist ning siis saab

vajalikud tegevused ellu rakendada.
Mõtteid ja ideid tuleb noortel „varrukast“, kui ainult jõuaks kõiki neid realiseerida :)
Hele-Mall Kink

Juulis avatakse uus elektrirongi peatuskoht

URDA!

Kõige kiirem ühendus Tallinna kesklinnaga
Ka käesoleval aastal korraldab
Saue Vallavalitsus “Kauni Kodu”
konkursi

Väljumine Tallinna suunal
Rong nr

Hinnatakse järgmiseid objekte:
Kauneim küla
Kauneim eramu
Kauneim uuselamu
Kauneim kortermaja

502 504 508 510 512 514 516 518 520 522 524 526 528 532 534 536 538 542 544 548 550 552 554 556 558 560 562 564
T
T
T
LP
T
T
T
5:52 6:08 6:52 7:18 7:39 8:02 9:30 9:57 10:40 11:03 11:24 11:47 13:32 14:05 14:49 15:10 16:00 16:52 17:17 18:25 18:44 19:35 20:02 20:17 20:44 21:31 21:51 22:10

Väljumine Keila suunal
Rong nr

501

503

505

507

511

515

lõppjaam

6:21
P

7:29
R

8:13
P

8:36
R

8:58
P

9:26
KR

P - rong sõidab Paldiskini

Ootame kõikidelt vallaelanikelt ja seltsidelt
kuni 15. juulini ettepanekuid kandidaatide
kohta, soovitavalt koos lühikese põhjendusega.
Ettepanekud saata valla keskkonnaspetsialistile
Madli Olemile, telefon 654 1152,
e-post madli.olem@sauevald.ee

527 529 531 533 535 537 539 541 543 545 547 549 553 555 559 563
LP
T
T
9:53 10:31 11:15 11:58 12:49 14:16 14:32 15:21 15:53 16:20 17:28 17:51 18:13 18:37 19:31 19:46 20:56 21:18 22:06 23:06
K
P
K
P
K
R
R
KR
P
R
P
R
P
R
P
K
K
R
P
KR
517

519

521

R - rong sõidab Riisipereni

LP - puhkepäevadel ja riiklikel pühadel

523

KR - rong sõidab Klooga-rannani K - rong sõidab Keilani

T - tööpäevadel

Asukohakaart

Piletihinnad

õik

1. tsoon 2. tsooni 3. tsooni

sa p
imet

n

Män

Selleri

VALLAMAJA

kaugus 1,1 km, kõndimise aeg 15 min

AB

ABC

11

17

23

30-päeva ühiskaart

510

640

735

30-päeva ID-pilet

260

400

500

30-päeva soodusühiskaart

350

485

580

30-päeva kaart (rongist ostes)

310

480

600

AB
C

Kool pakub sõidukompensatsiooni võimalust
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide
koopiad saata
hiljemalt 1. juuliks
aadressil Ääsmäe Põhikool, Kasesalu 16, Saue vald,
Harjumaa, 76401
Lisainfo 53491082,
kool@aasmaepk.edu.ee

*
la
kü
ts
e
Ki

se

u
Ku

tsoonid -

Pä
rn
um
aa
nt
ee

klassiõpetaja
koka ja koka abi

*

Avamaa

Vae

Ääsmäe Põhikool võtab alates 1. septembrist
konkursi korras tööle

põik

URDA
ul
a

Kuuse

Ku
u

kaugus 1,1 km,
kõndimise aeg 15 min

se

KOOL

Pa
d

Vae

Redis

e

Veskitammi

A

1 korra piletid

Katmik

A

B

C

* peatused valmivad 2008. aasta jooksul

NB! Lühike perroon!

Nendes peatustes rongi
sisenemine ja väljumine
vaid läbi esimese vaguni!

u

URDA
RONGIINFO

TELEFON

MAKSIMARKET

kaugus 260 m, kõndimise aeg 3 min

www.elektriraudtee.ee

ELEKTRIRAUDTEE
Keilasse 16 min
Sauele 6 min

Hiiule 10 min

Nõmmele 12 min

Balti jaama 26 min Tondile 19 min
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Pipelife Eesti AS otsib enda kollektiivi
uut

klienditeenindajat

ASJALIK ARVUTIABI
VIIRUSTE- JA PAHAVARA
TÕRJE
ANDMEKAITSE
LAHENDUSED
TRAADITA ARVUTIVÕRGUD
DataSec OÜ
Tel: 6 500 715 Gsm: 5 111 887
info@datasec.ee
Laagri, Keila, Saue,
Saku, Ääsmäe
Laagri keskuses
asuvas ilusalongis:
aadressil Veskitammi 1,
alates 1.maist töötab lisaks
juuksurite ja kosmeetikute nüüd
ka küünetehnik
telefon: 679 6424

Külastage meid!

Tööülesanded:
Igapäevane klientidega suhtlemine
dokumentide haldamine
laojuhataja assistendi töökohustuste
täitmine
Nõudmised kandidaadile:
arenemis- ja õppimisvõime
hea eesti keele oskus
arvuti oskus( Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook)
Kasuks tuleb:
inglise ja vene keele oskus
Omalt poolt pakume:
Kindlat ja tasuvat tööd
Tööle asumine võimalikult ruttu!
Asume Põrguvälja tee 4. Lehmjal, Rae
vallas.
lisainfo 60 55 100 või
sandra.lutterus@pipelife.ee

Sõiduautod 2007-2008 a. al 390 kr/24h
Väikekaubikud al. 350 kr/24h
lai valik haagiseid al. 200 kr/24h
puhastustehnika
jpm.
OÜ Gaston
tel. 51 81 009,
info@sunrent.ee

AIANDUSREIS ROOTSI
30. juuli - 4. august Euroopa
suurim aiandusnäitus

„GARDENS OF GÖTEBORG 2008”

· fantastilised Enköpingi pargid ja palju muud
· kaasas giid, taimetark ja
toredad reisikaaslased
Lisainfo www.astellaria.ee (vt reisikava)
Telefonid 6 539 305, 6 539 307, 50 27 955

aiad ehk piirded k.a. vundamendiga terassid;
veesilmad; kiviteed.
Tel: 56941701; 56941670 www.ahaljastus.ee

– fassaadipesu,
• Survepesutööd
katuste pesu
ja kuiv• Märgliivapritsiliivapritsitööd
• Grafiti eemaldamine
• Lammutus- ja koristustööd
• Prügivedu (suured konteinerid)
• Kanalisatsioonitrasside survepesu
• Fekaaliimu
Laki 12, Tallinn 10621
Tel: 6563247, GSM 5242424
www.survepesu.ee

KÜTTEKAUPLUS
Männiku tee 106b

KÜTTEKOLLETE VALMISTAMINE

Kevadine soodusmüük
Turbabrikett 1600.- alus
Pellet 900kg alus 2800.Puitbrikett 900kg alus 2300.Küttepind 40ltr võrk 25.Halupuu lepp 30sm rm 650.-

(kaminad, ahjud, pliidid jne.)

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

Tel. 5011573, aatemees@hot.ee.

(Saue Valla piirkonnas tasuta kohale toimetamine.)

muru rajamine; puude ja hekkide lõikus ning hooldus;

SISEVIIMISTLUS JA REMONT

Aatemees OÜ

lai valik batuute lastele al. 700 kr/päev

A ja O Haljastus OÜ pakub järgmisi teenuseid:

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

(Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige)

SunRent.ee
rendib:

Suvelilled, amplid, maasikataimed...
kasvatamine ja müük
Laagri Kuuse 9

Tellimine tel. 6577778
E-R 8-17.00 L 8-14.00
P suletud
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21. JUUNIL Jaanipäev-perepäev
Veskitammi Kultuurikeskuse
ümbruses
17.00 Laste-kogupere lasteetendus
„Kolm põrsakest“
Viljandi Lasteteater Reki
19.00 Jaanipäeva–gaalakontsert
20.30 Süütame jaanitule
tantsuks orkester PANKROT
Õhtut juhib hr. Pomerants

maitseainete segumeistreid
kelle ülesandeks on maitseainesegude ettevalmistamine,
segamine ja ettevõtte sisene transport
KANDIDAADILT EELDAME
• positiivsus ja soov töötada rahvusvahelises ettevõttes
• iseseisvus, täpsus ja vastutustunne
• soov õppida ja omandada uusi oskusi
• hea füüsiline ettevalmistus
• valmisolek töötamiseks kahes vahetuses
KASUKS TULEB
• töökogemus toiduainetetööstuses
• tõstukiga töötamise kogemus ja tõstukijuhiloa olemasolu

komplekteerijaid

liinitöölisi - pakendajaid
kelle ülesandeks on maitseainete pakendamine
KANDIDAADILT EELDAME
• positiivsus ja soov töötada rahvusvahelises ettevõttes
• täpsus ja vastutustunne
• soov õppida ja omandada uusi oskusi
• valmisolek töötamiseks kahes vahetuses
• kasuks tuleb töökogemus toiduainetetööstuses
PAKUME
• konkurentsivõimelist palka ning lisatasu
vastavuses töötulemustega
• motiveerivat ja kaasegset töökeskkonda
• koolitust ja arenguvõimalusi
• täiendavat personalikindlustust ja ühisüritusi
• soodustusi sportimise ja toitlustamise osas

22. juunil algusega kell 20.00

ääsmäe jaanituli
20.00 MÄNGUD HAKKAVAD PIHTA
LASTELE LIMBO, PUDELIMÄNG,
TEATEJOOKS, BATUUDIHÜPPED
SUURTELE PUDELIMÄNG KARKUDEGA
KÕNDIMINE ÕLLEKASTI HOIDMINE,
KÖIEVEDU, KORVPALLIVISKED, PAARISSUUSASÕIT,TEATEVÕISTLUS, VABA LAVA
21.00 ANNE ADAMSI ANSAMBEL
21.45 KÜLAVANEMA TÄNUKÕNE JA

TULE SÜÜTAMINE

kelle ülesandeks on toorainete komplekteerimine ja
nende ettevõtte sisene transport
KANDIDAADILT EELDAME
• positiivsus ja soov töötada rahvusvahelises ettevõttes
• iseseisvus, täpsus ja vastutustunne
• soov õppida ja omandada uusi oskusi
• hea füüsiline ettevalmistus
• valmisolek töötamiseks kahes vahetuses

23. juunil algusega kell 19.oo

JAANITULI Maidla Seltsimaja
lõkkeplatsil

KASUKS TULEB
• töökogemus toiduainetetööstuses
• tõstukiga töötamise kogemus ja tõstukijuhiloa olemasolu

Tantsuks mängib ansambel
SEELIKUKÜTID

16 Ajaviidik 2008

Laat toimub Saue vallas Vanamõisa külas
23.08.2008 kell 12.00-19.00
Päeva juhib:

VLADISLAV
KORŽETS

Info ja laadale kauplejaks registreerimine: suvelaat@gmail.com,
tel: 5214092, 6780921. Kõigile, kes on registreerinud
enne 18. augusti 2008 kohamaksu ei ole!

Esinevad:
Ans Justament, Folgipoeg Neemo, Feedback, K.O. I. Meeleolukaid vahepalu pakuvad
erinevad koorid, rahvatantsijad, etendused, showgrupid jpt.

Eraldi programm lastele ja noortele. Kohal on Päästeamet ja
Maanteeamet koos demonstratsioonesinemistega!

Võta pere ja tuttavad kaasa, tule müü käsitöö-/looduslikku kaupa ja
naudi ilusat suvelõpupäeva koos meie kultuuriprogrammiga.

JA SEE KÕIK ON TASUTA!!!!

KODUVALD Saue valla sõnumileht

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

