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Tallinna lähivallad otsivad ühispõhimõtteid
kinnisvara-arendajatega suhtlemisel
Augusti alguses Rae
vallavanem Raivo Uukkivi
eestvõttel kutsuti kokku
Tallinna naabervaldade juhid,
et ümarlaual panna paika
ühispõhimõtted, mille alusel
tulevikus kinnisvaraarendajate
ja omavalitsuse suhteid
reguleerida.
Ümarlaual osalenud Saue abivallavanem Tiit Talvi peab Uukkivi algatust
väga vajalikuks ja tervitatavaks ettevõtmiseks. “Selline sügav demokraatia, kus
igal vald ajab oma rida, esitades arendajatele erinevaid nõudmisi, ei ole mõistlik.
Põhimõtted peaksid olema ühtlasemad,”
hindas Talvi, kelle sõnul võiks sarnaseid
koostöövorme kasutada ka teistes valdkondades, näiteks sotsiaaltoetuse osas.
Alljärgnevalt tutvustab Talvi ümarlaual
arutluse all olnud teemaderingi.
Muudatused Planeerimisseadusesse
Arutati menetlusringis oleva Planeerimisseaduse muudatusi ja ümarlaual tehti
ühine pöördumine õigusakti täienduste
sisseviimiseks. Konkreetsemalt pakuti
välja täiendus, et omavalitsustel oleks
põhjendatud juhtudel võimalik planeeringute algatamisest keelduda.
Teise ettepanekuga soovitakse sätestada seaduses kohaliku omavalitsuse õigus
koostada huvitatud pooltega lepinguid ja
määrata osalustasu infrastruktuuri väljaehitamisel. Hetkel seda alust ei ole, kui

taolised lepingud ka sõlmitakse, siis on
tegemist lihtsalt kahe poole omavaheliste
kokkulepetega. Antud teema õiguslik
reguleerimine annaks läbirääkimistele ka
seadusliku aluse.
Kogemused arendajatega
Ümarlaual vahetati ka infot omavalitsuse kogemuste kohta kinnisvara arendajatega – milliste arendajatega on tekkinud raskusi, kes pole minevikus oma
kohustusi täitnud või ei tee seda praegu.
Ma ei loeks seda mingil juhul mustaks
nimekirjaks, nagu ajakirjandus tituleerinud on. Olukord ju muutub ajas. Täna
võivad arendajal olla majandusraskused,
homme ei pruugi neid enam olla.
Koormislepingud kinnisvaraarendajatega
Kolmas oluline temaatika keskendus ühtlustatud nõudmistele ja ühtsetel põhimõtetel koostatud lepingutele
arendajatega, et vähemalt Tallinna
lähiregioonis oleks need ühesugused.
Eriti terava teemana kerkis üles küsimus
summade osas, milliseid arendajate käest
peaks küsima sotsiaalse infrastruktuuri välja ehitamisel. Et arendustegevus
toimuks võrdsetel alustel, ei tohiks
need koormised erineda kahe-kolme või
neljakordselt. Samuti oleks mõistlik, kui
planeeringute koostamise nõuded oleks
enam-vähe sarnased, mitte nii, et kui
projekteerija teeb ühes vallas midagi, siis
kõrvalvalda minnes, oleks satutud nagu
teise riiki – nõudmised on nii erinevad.
Tänaseks on moodustatud ka sellesi-

suline töögrupp, kes on ühel korral juba
kohtunud ja ka septembrikuus toimub
üks nõupidamine. Töögrupi eesmärk
on välja töötada lepinguvorm põhi
koostööks arendajatega. See ei tähenda
küll seda, et kõikidel valdadel oleks
identsed lepingud, oma erisused on omavalitsuste lõikes kindlasti, aga loogika ja
põhimõtted oleksid samad. Seda mõtet
on toetanud ka Kinnisvaraarendajate
Liit, kes pooldab ühtset lähenemist.
Olukord Saue vallas
Juba enne seda Rae valla eestvedamisel
toimunud ümarlauda, oleme Saue vallas
püüdnud rakendada lisalepingutega kokkuleppeid arendajatega. Oleme reaalselt
võtnud suhteliselt karmi tee selles osas,
mistõttu on 2008 aastal planeeringute
kehtestamine peatunud, kuna läbirääkimised pole jõudnud mõlemaid pooli
rahuldava tulemuseni. Lähiajal on siiski
üks leping allakirjutamisel, kus seitsme
boksiga ridaelamu ehitaja võtab kohustuse oma vahenditega ka teed välja
ehitada.
Meil on minevikust tuua ka väga
positiivseid kogemusi. Näiteks Veskimöldre ja Metsavahi elamukvartali näol,
kus mõnerealise lihtkokkuleppega võeti
kohustus ehitada välja teed ja tänavavalgustused ning kanalisatsioon, ja see ka
täideti.
Samas oleme kokku puutunud ka
probleemidega. Näiteks Laagri külje all
Kotka tee äärsed nn Tootsi arendusaladel,
kus arendaja jättis infrastruktuuri välja
ehitamata. Põhjus just selles, et oma-

valitsusel puudusid arendajaga selged ja
siduvad lepingud, kuigi suusõnalise kokkuleppena oli arendaja kanalisatsiooni
väljaehitamise kohustuse võtnud. Olime
lihtsalt heausksed.
Õnneks nii drastilisi juhtumeid nagu
hiljuti Rae vallas, kus arendaja ja omavalitsus ei jõudnud kokkuleppele ning
elanikud ilma veeta jäid, meil ei ole
olnud. Sellisest arendaja diktaadist oleme
pääsenud, aga meie vallas on ka kinnisvaraarendus kordi väiksem ja probleeme
sellevõrra vähem.
Olukordi, kus arendaja ei ole ehitanud välja ei teid, tänavavalgustust ega
kanalisatsiooni, on vallal finantsaspektist lähtuvalt väga raske ka lahendada.
Vallaeelarve on niigi pingeline ja arendajate kohustuste ülevõtmine eelarvesse
reeglina ei mahu. Samas on meil vallas
ka üks hea näide, kuidas kinnisvara
omandanud pered ise aktiivselt lahendusi
otsima hakkasid, luues mittetulundusühingu ja oma initsiatiivi ning vahenditega
ehitasid infrastruktuuri välja.
Täna töögrupi poolt koostatavad lepingud arendajatega oleksid notariaalselt
kinnitatud, seega saaks nõuda ka hüpoteeke ja panga garantiisid ning sellega
kaitsta tulevasi elanikke ja tagada neile
võimalikult kõrge elukvaliteet.
Üldiselt täna juba arendajad ka
mõistavad seda vajadust, sest ostjadki on
arenenud ning infrastruktuurita krundid
ja majad enam nii lihtsalt kaubaks ei
lähe.
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Saue Vallavolikogus
28. augustil
Abivallavanem-arendusnõunik Mikk
Lõhmus tutvustas volikogule uut Jäätmehooldus eeskirja.
Muudeti Saue Vallavolikogu 27.
detsembri 2007 määrust nr 020 „Saue
valla avaliku korra eeskiri”.
Eelnõu Saue valla ja Saue linna ühinemise kohta jäeti vastu võtmata.
Algatati Saue valla üldplaneeringut
muutev detailplaneering Koppelmaa
külas Endla kinnistul.
Algatati Saue valla üldplaneeringut
muutev detailplaneering Jõgisoo külas
Veere ja Veeremaa kinnistutel.
Muudeti kinnistu Jahu katastriüksuse
sihtotstarve.
Muudeti kinnistu Taari katastriüksuse
sihtotstarve.
Kinnitati maa munitsipaalomandisse
taotlemine.
Muudeti Saue Vallavolikogu 27.
aprilli 2006 määrust nr 006 “Saue valla
laste ja noorte huvitegevuse toetamise
kord teistes omavalitsusüksustes”.
Pikendati Maidla endise koolimaja
üürilepingut

Saue Vallavolikogu
loobus ühinemisettepaneku tegemisest
28. augustil toimunud Saue Vallavolikogu ei võtnud vastu otsuse eelnõud,
milles Saue Vallavolikogu tegi Saue
linnale ühinemisettepaneku.
Kolmeteistkümnest osalenud volinikust hääletas eelnõu poolt 8, vastu oli 5
volikogu liiget.
Otsuse vastuvõtmine eeldanuks aga
kvalifitseeritud häälteteenamust. 17liikmelises Saue Vallavolikogus nõuab
kvalifitseeritud häälteenamus vähemalt
9 liikme poolthäält.

Volikogu Paldiski
maantee teeprojekti
ei arutanud
Tallinn-Paldiski maantee ja Tallinna
ringtee küsimuse arutelu ei lülitatud
volikogu päevakorda, kuna Harjumaa Keskkonnateenistus ei ole heaks
kiitnud keskkonnamõjude hindamise
aruannet.
Ly Jalakas Keskkonnateenistusest teatas, et nemad on esitanud
oma märkused ja küsimused esialgse
keskkonnamõjude hindamise aruande
kohta, aga tagasisidet sellele ning
lõplikuks aruande heakskiitmiseks pole
neile Maanteeametilt senini uusi materjale laekunud.
Andres Brakmann Maanteeametist
selgitas, et kuna kogu projekt, mis
hõlmab Tallinna-Ringteed ja Tallinn-Paldiski maanteed, on jagatud
lõikudeks ja erinevate lõikude kaupa
esitakse heakskiitmiseks ka keskkonnamõjude aruanded. Saue valda
puudutavad lõigud 5 (Valingu küla
juures) ja 3-4 (Hüüru, Püha ja Kiia küla
mõjutavad) loodetakse esitada hiljemalt
oktoobrikuu lõpuks Keskkonnateenistusele heakskiitmiseks.
Saue Vallavolikogu esimehe Indrek
Tiidemanni sõnul on volikogul vaja
saada kõikide asjakohaste instantside
arvamused ja hinnangud, et oma seisukoha formuleerimisel sellest lähtuda.

Vallavalitsus läheb külla
Saue Vallavalitsus on
otsustanud omavahelise
kommunikatsiooni
parendamise ja vahetult
külade elu-oluga tutvumise
eesmärgil kord kuus
külakeskusi väisama hakata.
Paljud mured ja probleemid ei pruugi
küladest vallamajja kohale jõuda, sestap on vallavanem Mati Tartu sõnul
oluline, et ametnikud oma kogukonnale
ise sammu vastu astuksid.
Sellest sügisest ongi ellu kutsutud
projekt, kus iga kuu viimasel nädalal
asutab vallavalitsus eesotsas vallavanema ja abivallavanematega end ühte
Saue valla külla.
Kõik valdkonnajuhid annavad
ülevaate oma vastutusvaldkonnast
konkreetses piirkonnas - kavandatavatest planeeringutest, teede korrashoiust ja teistest kommunaalprob-

leemidest, loomulikult on külaelanikel
võimalik südame peal olevaid küsimusi
esitada ja suurematest muredest ja ettepanekutest võib enne koosviibimist ka
ette teada anda. Siis on võimalik nendega juba tegeleda ja kohapeal võimalikult täpseid vastuseid anda.
Vallavanem avaldas lootust, et kohtumised on külaelanikele huvipakkuvad
ja et osavõtjate arv saab rohke.
koduvald

Esimene kohtumine toimub
MAIDLA KOOLIMAJAS

Arusaadav, et selle pahna koht on
prügimäel, täie ladestushinnaga ja ilma
igasuguse taaskasutuseta.
Kahjuks ei saa mõned individualistid
kuidagi aru, et vanapaberikasti pannakse ikka vanapaber ja pakendikastis ei
ole kohta ehitusjäätmetel, olmeprügil
või vanadel värvidel.
Kõige kurikuulsamad on Väriheina
tänaval asuvad konteinerid ning Nõlvaku tänava ääres asuvad konteinerid.
Kuidagi ei tahaks uskuda, et Nõlvaku

Puudu olevate arstide teema on Harju
Maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Kalev Pahla sõnul
aktuaalne terves Eestis. “Tohtreid napib, sealhulgas on olukord teravamaks
läinud ka Saue vallas,” nendib mees.
Peale doktor Palmi tegevuse lõpetamist Ääsmäel, on maavalitsus käivitanud mitmed otsingud, aga ühtegi
kokkulepet pole õnnestunud senimaani
saavutada.
Probleemiks nimetab Pahla seda, et
Ääsmäe nimistu koosneb vaid ca 600
patsiendist, aga peaks olema 1600
pluss-miinus 400 inimest. Doktor Palm

Saue Vallavolikogu kinnitas oma augustikuu istungil uued öörahu ajad.
Alates 1. oktoobrist kehtib öörahu
alates kella üheteistkümnest õhtul kuni
kella seitsmeni hommikul, erandiks on
pühapäev, kui öörahu on kella üheksani
hommikul. Senini oli öörahu kella kuueni
hommikul.
Avalik üritus võib kesta kauem kui
kella 23.00-ni juhul, kui Saue Vallavalitsuse poolt väljastatud avaliku ürituse
korraldamise loal on ürituse lõpetamise
kellaajaks märgitud hilisem kellaaeg.”
Öörahu kellaaja muutmise tingisid
elanike sooviavaldused, samuti see, et
naaberomavalitsustes (Tallinn, Harku
vald, Saue linn, Kernu vald) jääb öörahu
üldiselt samuti 23.00-7.00 vahele.

KELL 17.00
Kõik Maidla ja Pärinurme
elanikud on ootatud

piirkonnas ja Veskimöldres elavad sellised tegelased.
Palume edaspidi olmepraht panna
ikka oma kodusesse prügikonteinerisse
ja pakendi ning vanapaberikonteinerisse tuua need jäätmed, mis nendesse
konteinerisse lähevad. Ning kõik see
käib ikka konteinerisse, ja mitte konteineri kõrvale. Need tuhanded kroonid,
mis kulusid rikutud vanapaberi (koos
olmejäätmetest lisandiga) prügimäele
toimetamiseks, oleks saanud kulutada
palju otstarbekamalt.

Volikogu pikendas
Maidla seltsimaja
üürilepingut
Volikogu otsustas lubada vallavalitsusel pikendada Maidla seltsimaja üürilepingut 31. augustini 2018.
Juba 2003. aastal sõlmitud ja kuni
2013 aastani kehtivat üürilepingut Saue
Vallavalitsuse ja MTÜ Maidla Külaseltsi
vahel, millega anti külaseltsi kasutusse
Saue vallale kuuluv endine Maidla
koolimaja hoone, soovisid külaesindajad pikendada tegelikult 50-ks aastaks.

Olgem palun hoolivamad!
abivallavane-arendusnõunik
Mikk Lõhmus

Ääsmäe perearsti puudumisele
hetkel lahendust ikka veel pole
Kogu Eesti riigis valitsev
arstide põud mõjutab ka Saue
vallaelanike meditsiinilist
teenindamist, juba pea pool
pole aastat Ääsmäe rahval
tohtrit ja head lahendust hetkel
ei paista.

Muutused öörahu
kellaaegades vallas

29. SEPTEMBRIL

Olmeprügi koht ei ole
pakendi- või vanapaberikastis
Mida teha vanapaberiga,
mida kaunistavad haisvad
söögijäätmed, moosipurgid
ning mähkmed- ja
hügieenisidemed?

SEPTEMBER 2008

teenindas Ääsmäele lisaks ka Haiba
rahvast, seega sai tema oma nimistu
enam-vähem täis. Seegi on põhjus, mis
võimalikud tohtrid koha vastu huvi pole
tundnud.
Kuna Pahla sõnul on Ääsmäe rahvas
ajalooliselt kuulunud Laagri Tervisepunkti alla, siis nüüd otsitav tohter
hakkakski töötama samuti Laagri
Tervisekeskuse juures. See lahendaks
ka nimistu teema, sest praegused tohtrid
on tööga vägagi koormatud ja suurte
nimekirjadega. “Ääsmäele igapäevaselt
paikset arsti saada pole võimalik,” nendib Pahla. Küll aga usub ta, et kokkuleppel on ehk siiski paar korda nädalas
võimalikud visiidid ka koha peale.
Septembrikuu alguses käis siiski üks
võimalik uus arst tutvumas Laagri Tervisekeskusega. Oma jaa sõna lehe trükkimineku hetkeks tohter veel kahjuks
andnud ei olnud.
koduvald

“Üürilepingu pikendamise vajadust on
põhjendatud sooviga esitada EAS-ile ja
PRIA-le projektitaotlusi, mille rahuldamise üheks tingimuseks on, et hoone
peab olema taotleva organisatsiooni
kasutada minimaalselt viis aastat, kuid
antud juhul üürileping lõpeb enne nõutavat viit aastat,” selgitas abivallavanemarendusnõunik Mikk Lõhmus.
Saue valla põhimääruse kohaselt ei
tohi aga vallavara teiste isikute kasutusse
andmise tähtaeg ruumide puhul ületada
kümmet aastat. Seetõttu ei rahuldatud
ka taotleja esialgset- 50 le aastale pikendamise soovi, vaid uus üürileping kehtib
aastani 2018.

Saue vald toetab Gruusiat 50 000 krooniga
Saue Vallavolikogu otsustas oma 28.
augusti istungil eraldada Eesti Punasele
Ristile Gruusia relvakonfliktis kannatanute toetuseks 50 000 krooni.
“Selle humaanse aktiga avaldab volikogu poolehoidu Gruusia rahvale ning
loodab vähegi leevendada sõjategevuse
tõttu oma kodu kaotanud inimeste kannatusi,” põhjendas vallavanem Mati Tartu.
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Paigaldatakse piirisilte ja külatähiseid
Valla ja tema külade identiteedi
üheks oluliseks väliseks tunnuseks on
piirisildid. Aegade jooksul on mitmed
piirisildid läinud kaduma või pole neid
üldse üles pandudki. Nõmme poolt
tulles ei ole silte ei Sae tänaval, Männimetsa teel ega Rahnu silla juures. Samuti puuduvad sildid mitmete külade
piiridel.
Valla piirisildid paigaldatakse septembrikuu jooksul, samuti alustatakse
külade piiride tähistamist. Esimesena
saab uued sildid Valingu küla.
Siltide paigaldamise ettepanekutega
palume pöörduda valla kommunaalspetsialisti Indrek Brandmeistri poole
telefonil 6541155 või E-posti aadressil
indrek.bandmeister@sauevald.ee

Jätkub Pääsküla jõe
kallaste korrastamine
Saue Vallavalitsuse eestvõttel jätkub
Pääsküla jõe kallaste korrastamine.
Augustikuu jooksul puhastati võsast
II jalakäijate silla ümbrus, samuti puhastati ja värviti mõlemad jalakäijate
sillad.
Septembrikuus jätkuvad tööd vallamaja taha jäävas jõekäärus, ka seal
puhastatakse jõekaldad võsast ja
aastatega pahatahtlike tüüpide poolt
loobitud prahist.
Kallasraja korrastamist on kavas
jätkata ka edaspidi, puhastamist ootab
Urva ja Rahnu tänavate äärne jõeäär,
järgmisel suvel puhastatakse Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaasabil
jõepõhi sinna aastatega kogunenud
mudast ja rämpsust.
Küsimuste ja ettepanekutega võib
pöörduda telefonil 6541158 või E-posti
aadressil mikk.lohmus@sauevald.ee

Ääsmäe Lasteaed rõõmustab
suvel tehtud remondi üle
VAJALIK
VAHEUKS:

Õpetaja Helje
Kask tunneb
rõõmu Sipsikute
rühmaruumi uue
vaheukse üle, mis
eraldab mugavalt
eestoa magamistoast
ja võimaldab lastele
segamatut päevaund

Uue ilme on remondi käigus
saanud nii lasteaia suur saal,
kui Sipsikute rühmaruum ning
lisaks ehitati maja ümber ka
uus kõnnitee.

Maria Peterson.
Kõige pisemate- Sipsikute rühmaruum on samuti totaalse muutumise
läbi teinud. Vahetatud on laed ja valgustid, õpetajatel lubati endil seinavärvid valida ja nüüd on kaks rühmatuba
Saalis, mida nii lasteaed, kui Salu
mõnusates pastelsetes toonides üle
Kool kasutavad, on seinad saanud
võõbatud. Eriti hea meel on õpetaja
kevad-rohelise katte, vana krigisev,
Heljel uue lükandukse üle ja ta kiidab
naksuv ja ebaka erk-oranźe
tasane põrand
rulookardinaid
on asendunud
ning mõõtmetelt
läikiva parketipoole suuremat
ga ja vahetusse
esikut. “Meie
on läinud ka
oleme rahul,
aknad. “Need
tõeliselt rahul,”
vanad ei käikinnitab Helje.
nud hästi kinni,
Kokku ca 1,5
ebamugav oli
miljonit maksja tuul puhus
nud remont oli
sisse. Palju
vallaeelarves
vaiksem on
2008. aasta
nüüd ka,”
suurim ehitusrõõmustab
investeering.
KORRALIK TEE: Lisaks sai lasteaia
muusika- ja
hoovis kõnnitee uue katte, kus saab
liikumisõkoduvald
petaja Lanamõnusalt jalutada ja rattaga rallitada

DETAILPLANEERINGUTE AVALIK VÄLJAPANEK
Saue Vallavalitsus teatab, et
17.09.2008 kuni 01.10.2008 kella
8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni
ja reedeti kella 14.00-ni) toimub Saue
vallamajas, Veskitammi 4:
Hüüru küla Angerja kinnistu
(katastritunnusega 72701:001:0084)
detailplaneeringu avalik väljapanek.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maa-ala pindalaga kokku ca
17,7 ha maasihtotstarbe muutmine äri-,
tootmis- ja transpordimaaks, kinnistu
jagamine 18 krundiks, kruntidele ehitusõiguse seadmine äri- ja tootmishoonete rajamiseks, tehnovõrkude asukoha

SAUE VALLA

määramine ning juurdepääsuteede
lahendamine. Kõik äri- ja tootmishooned võivad olla max 3 korruselised ja
kõrgusega mitte üle 12m.
Saue Vallavalitsus teatab, et
24.09.2008 kuni 08.10.2008 kella
8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni
ja reedeti kella 14.00-ni) toimub Saue
vallamajas, Veskitammi 4:
Maidla küla Kaasikufarmi (katastritunnusega 72704:003:0214) ja
Uus-Kaasiku (katastritunnusega
72704:003:0215) kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailpla-

neeringu koostamise eesmärgiks on
planeeringualale kokku pindalaga ca
7,7 ha rajada kalakasvandus. Planeeringuga nähakse ette uusehitisena kavandavast maimumajast ja olemasolevasse
ning laiendatavasse farmihoonesse
kavandavast kaubakala kasvatusest.
Keskkonnamõju strateegiline hindamine
viidi läbi samaaegselt detailplaneeringu
koostamisega, mille aruande Harjumaa
Keskkonnateenistus on heaks kiitnud.
Lähemat informatsiooni saab planeeringute spetsialistilt
Maili Metsaotsalt 654 1157

DETAILPLANEERINGUD AUGUST 2008

Saue valla territooriumil augustis
2008 on algatatud järgmised detailplaneeringud:
Saue Vallavolikogu 28.08.2008 otsusega nr 025 on algatati Koppelmaa küla
Endla maaüksusel (katastritunnusega
72704:003:0320) suurusega 1,9 ha
detailplaneeringu koostamine, millega
muudetakse osaliselt Saue valla üldplaneeringut. Detailplaneeringu eesmärgiks
on maasihtotstarbe muutmine ärimaaks
ning ehitusõiguse seadmine turismitalu
rajamiseks. Planeeringuga soovitakse
saada ehitusõigust 6 hoone rajamiseks

(peahoone, 3 saunahoonet ja majutushooned). Üldplaneeringu muutva detailplaneeringu algatamisel on lähtutud
sellest, et funktsionaalsetelt seostelt on
planeeringuala igati sobiv turismitalu
rajamiseks- kinnistul paikneb taluhoone,
asub hajaasustusalal, on ümbritsetud
metsa- ja põllumaadega ning omab head
võimalust juurdepääsuks Tallinn-PärnuIkla maanteelt.
Saue Vallavolikogu 28.08.2008
otsusega nr 026 on algatatud Jõgisoo
küla Veere ja Veeremaa kinnistutel
(katastritunnustega 72703:002:0172
ja 72703:002:0173) detailplaneeringu

koostamine, millega osaliselt muudetakse Saue valla üldplaneeringut. Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeritava
ala planeerimine tootmismaaks ning
ehitusõiguse seadmine logistikakeskuse
rajamiseks. Detailplaneeringuga soovitakse tootmismaale planeerida üks krunt
suurusega ca 2,46 ha ja nähakse ette
neli laohoonet. Üldplaneeringut muutva
detailplaneeringu algatamisel on lähtutud sellest, et Tallinn-Pärnu-Ikla maanteega piirnev ala on läbi varem algatatud
planeeringute muutumas äri- ja tootmispiirkonnaks.

Saue vald valmistab
ette uut jäätmehoolduseeskirja
Saue valla uue jäätmehoolduseeskirja
mõte ei ole lihtsalt järjekordse uue
eeskirja vastuvõtmine, vaid eeskätt jäätmekäitluse korralduse lihtsamaks ja arusaadavamaks muutmine. Jäätme-eeskirja
eelnõu on avalikustatud valla koduleheküljel keskkonnarubriigis, ettepanekuid
võib esitada E-posti aadressil mikk.
lohmus@sauevald.ee Jäätme-eeskirja
vastuvõtmine on kavandatud septembrikuu volikogu istungile.

Tulude laekumine
vallaeelarvesse on
plaanipärane
Saue valla 2008. aasta tulude eelarve
on 125 052 588 krooni, mis 31. augusti
seisuga on täidetud 98 247 780 krooni
ehk 78,5%.
Valla eelarve suurimaks tuluallikaks on
üksikisiku tulumaks, mille eelarve- 101
miljonit krooni on augusti lõpuks täitunud 76,3 miljonit ehk kolmveerand aasta
eelarvest (75,5 protsenti).
Tulude laekumisele on kaasa aidanud
maksumaksjate arvu suurenemine. Möödunud aasta juulikuu seisuga võrreldes
on maksumaksjate arv suurenenud 212
inimese võrra ja on nüüd 4310 inimest.
Võrreldes 2008 a algusega, on vallaelanike arv suurenenud 1.septembri seisuga
täpselt 200 inimese võrra- 8659-ni.
Eelarve kulude pool on täidetud 84 313
935 krooni ehk 67,4% eelarvest (125 052
588 kr.).
Valla laenukoormus on väike, tasumata
laenu jääk augusti lõpuks oli
3 335 926 krooni.
Laenuga on finantseeritud Laagri
Lasteaia juurdeehitust ja Veskitammi tee
rekonstrueerimist.

Registreeruge
vallaelanikuks
Saue vald soovib elanikele pakkuda
häid ja kogukonna ootustele vastavaid
avalikke teenuseid- olgu selleks siis korras teed, hea haridus, kõiki abivajajaid
arvestav sotsiaalhoolekanne, ühistransport, veevarustus- ja kanalisatsioon,
puhas ja heakorrastatud vald...
Saue valla põhiline sissetulekuallikas
(üle 80% eelarvest) moodustab üksikisiku tulumaks. Üksikisiku tulumaksu
arvestatakse 1. jaanuari seisuga vallas registreeritud elanike alusel. Seega
palume kõiki vallas elavaid inimesi, kes
pole ennast veel elanikuks registreerunud, seda sügise jooksul teha.
Järgmine aasta tuleb kõigile majanduslikult raske ja Teie abiga on võimalik
vallal säilitada vähemalt eelmise aasta
teenuste maht ning ellu viia kõigile kasu
toovad investeerimisprojektid.
Elukohateate võib täita kohapeal vallamajas, täidetud avalduse võib saata
postiga vallamajja ning avaldust on
võimalik teha ka e-teenuste vahendusel
internetiaadressil www.eesti.ee Soovi
korral võtke ühendust ja tuleme Teie
avaldusele ise järele:)
Kui teil on küsimusi, siis palun julgesti
ühendust võtta telefoni 6541158 või
e-posti aadressil mikk.lohmus@sauevald.
ee
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Kultuuriprojektide
taotlusi laekus 25
Vallaeelarvest finantseeringut taotlevaid kultuuriprojekte esitati veidi üle
800 tuhande krooni ulatuses.
Nende seas oli nii spordiüritusi,
jaanitulede korraldamisele, eakate
tegevusele ja noorte vaba aja sisustamisele suunatud projekte. Küladest olid esindatud Tuulas, Jõgisool,
Vanamõisas, Hüürus, Ääsmäel, kui
ka Laagris tegutsevad MTÜ-d, kõige
rohkem - 9 taotlust, tuli Vanamõisa
külast.
Saue Vallavolikogu kultuuri- ja hariduskomisjon sügiseseks tööks saab
olema taotluste analüüs ja finantseerimisotsuste tegemine.

Saue vald soetas
konstaablile alkomeetri
Tõhustamaks vallas korrakaitse alast
tööd, ostis Saue vallavalitsus kohalikule konstaablile vajaliku töövahendialkomeetri.
“Prefektuuri alkomeetrid käivad
patrullide vahel käest kätte, nüüd on
Laagri konstaablipunktil oma isiklik
alkomeeter, mis on töös täiesti hädavajalik,” rõõmustab konstaabel Karl
Kalda. Tema sõnul on seadmega paari
kuu jooksul teostatud juba üle 600
puhumise ja seda mitte vaid autojuhtide seas. Puhuma pannakse ka näiteks alaealised, kelle puhul on kahtlus,
et tegemist võib olla alkoholiuimas
noortega. Näiteks Laagris Veskitammi
tänav 3 juures peatub patrull tihti,
sest see on koht, kus alatasa purjakil
noortepunte kohata võib.

Haraka kodu projekt
sai toetust 32 miljonit
Saue valda Maidla külla planeeritav
puuetega inimeste noortekodu- Haraka Kodu- sai investeeringutoetust 32
miljonit.
Kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuse kavasse esitatud projekti
kogumaksumus on ca 44,5 miljonit,
kaas- ja omafinantseeringu katab Eesti
Vabariigi Sotsiaalministeerium.
Konkreetselt selle projektiga on
sihtasutusel plaanis valmis ehitada
üks paarismaja- 12 noorele ja peamaja
ning sinna juurde kuuluv sisustus ja
infrastruktuur. Hiljem on kavas veel
ehitada üks kolme boksiga ridaelamu
ning üks pereelamu. Haraka Kodu
valmides saab seal elada 36 noort.
Täpsematest plaanidest loe järgmisest Koduvalla numbrist.
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Ääsmäe lapsed said
uue mänguväljaku

Vastab abivallavanem-arendusnõunik Mikk Lõhmus:
Saue Vallavalitsus toetab igati
Veskitammi tänaval raskeveokite
liikumise keeldu. Kuna tegemist
on riigiteega, siis peab otsuse selle
kohta langetama Põhja Regionaalne
Maanteeamet.

Septembri alguses valmis Ääsmäel Kase tänava ääres
lastemänguväljaku uus etapp. Lisaks senistele atraktsioonidele
paigaldati mänguväljakule väikelaste karussell, kiiged, liivakast
ja täiesti uudse atraktsioonina nn Tarzani rada.
Mänguväljaku uuendamine läks maksma kokku 100 000 krooni
ja atraktsioonid tarnis ja paigaldas vastava vähempakkumise
võitnud TipTipTap OÜ. Kulud kaeti vallaeelarvest.

Vallakoolides alustas kooliteed
kokku 564
õppurit
Esimesel septembril
alustas kooliteed
120 last Ääsmäe
Põhikoolis ja 444 last
Laagri koolis.

Esimesse klassi minejad
oli terve valla peale kokku
106 last, 16 tüdrukut-poissi,
ehk ühe klassijagu põnne
alustas tarkuse taganõudmist
Ääsmäe Põhikoolis. Laagri
koolis komplekteeriti koguni PIDULIKUD: Laagri kooli I.tüdrukute
3 esimest klassi, kus ühklassi piigad koos õpetaja Kadri
tekokku kogunes tarkusepäe- Minn´iga 1. septembri aktusel
va avaaktusele 72 väikest
vallakodanikku. (18 valla
esimese klassi õpilased koos peredega
last alustas väljaspool valda asuvates
taaskord kutsutud kokku Laagri kooli,
koolides)
kus toimus nende auks pisike pidu.
Traditsiooniliselt said esimese klassi
Vallapoolse kingitusena said põnnid
juntsud oma väriseva käekese pista
nautida teatrietendust ja ise selles kaasa
kooli kõige vanemate - üheksandike
julgustavasse pihku ja hingata üheskoos lüüa ning igamees sai koju minnes kaasa
koolimapi - vildikate, pliiatsite ja muu
aulas esimesed sõõmud kooliõhku kopvajalikuga.
sudesse ning direktorilt tervituse koos
uhiuue aabitsaga.
koduvald
Õhtupoolikul olid kõik värsked

SÜGISPIDU
Eakate ja erivajadustega
inimestele

Kaitseliitlased liikvel
Kaitseliidu Harju Malev teatab, et
20-21.septembril 2008 toimub Harju
Maleva patrullvõistlus “Harju pimedad ööd”.
Seoses sellega, et võistlustrass läbib
Saue valda, võib näha sel ajavahemikul valla territooriumil lahinguvarustuses kaitseliitlasi.

AINULT ÜKS
KÜSIMUS:
Kas ei saaks keelata veoautode
liiklust vastrenoveeritud
Veskitammi teel?

10. OKTOOBRIL
KELL 12.00

Veskitammi
Kultuurikeskuses
Lauluga rõõmustab
üllatusesineja,
kohvilaud, loterii
külas psühholoog

Buss väljub küladest Laagrisse
Maidla seltsimaja juurest 10.00
mõisa juurest 10.05
Ääsmäelt Kasesalu 6 10.20
Uku bussipeatusest Pärnu mnt 10.35
Ailast (vana koolimaja juurest) 10.50
Valingult (mõisa juurest) 11.00
Vanamõisast Rõika tn ots 11.15
Alliku seltsimaja juurest 11.20
Koju saab samuti bussiga

Vastab Põhja-Regionaalse
Maanteeameti direktori asetäitja
Peeter Paju:
See on võimalik ja järgmise
etapina ka nii kavandatud. Seetõttu
on ka vastremonditud lõigu teekatte
laius minimaalne ning rakendatud
lisameetmeid, et muuta läbisõit transiitliiklusele ebamugavaks.
Laagri keskusest kaob transiitliiklus peale projekteeritava Juuliku
- Tabasalu maantee, Tallinn-PärnuIkla maantee ja Tallinn-Keila-Paldiski maantee vahelise lõigu väljaehitamist.
Nende tööde võimalik tähtaeg
praeguses Teehoiukavas aastateks
2006- 2009 ei kajastu.

Juhised ohuolukordades reageerimiseks
Käesolevas lehenumbri
vahelt leiab lugeja voldiku,
milles on ära kirjeldatud Saue
valla suurõnnetuse ohud ja
käitumisjuhised elanikele.
Nimetatud voldikus on ära toodud
Saue valla võimalike hädaolukorra
ohuga suurõnnetuste riskid, tagajärjed
ja tegevusjuhised õnnetuse korral. Kuigi kõik liiklusõnnetused, tulekahjud jm
on traumeerivad, kahjudega seonduvad
ja ebameeldivad, siis selles voldikus on
käsitletud teemasid, mida võib kirjeldada kui potentsiaalse hädaolukorra ja
suurõnnetuse riskiga sündmusi ning
mis mõjutavad elutähtsaid valdkondi ja
keskkonda laiemalt.
Hädaolukorra definitsiooniks antud
bukleti kontekstis on suurõnnetuse
tagajärjel välja kujunenud olukord,
mille lahendamiseks ei piisa teatud
tasandi ressurssidest ning selle lahendamiseks on vaja sõltuvalt suurõnnetuse tasandist ohtliku objekti
juhtkonna ja kohaliku omavalitsuse,
valitsusasutuse või Vabariigi Valitsuse
kooskõlastatud tegevust.
Bülletäänist leiab lugeja kasulikku
informatsiooni, mis aitavad erinevate
õnnetusjuhtumite tekkimisel tagada
iseenda ja oma lähedaste turvalisus.
Voldiku koostamise aluseks on spetsialistide poolt koostatud Saue valla
riskianalüüs.
koduvald
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Õnnitleme Saue
valla eakaid
LAAGRI		
Adelja Udras		
Hulda-Auguste Pall
Anna Oljunina
Aleksander Artjomov
Hans Reinmann
Leida Vahi		
Veera Prjadkina
Arved Tammik
Veera Aas		
Amanda Tamm
Heldur Niit		
Zoja Toomel		
Lüüli Kõlu		
Ille Könning		

Laagri Lions klubi tegus suvi

18.09
20.09
17.09
01.09
11.09
17.09
17.09
18.09
20.09
29.09
09.09
13.09
07.09
25.09

94
90
87
85
84
82
82
81
81
81
80
75
70
70

VATSLA KÜLA 		
Hendrik-Eugen Tiido 28.09

97

PÜHA KÜLA	
Benita Kelder		

08.09

94

AILA KÜLA	
Alide Kuusk		

28.09

94

VALINGU KÜLA		
Salme Heinsalu
08.09

88

VANAMÕISA KÜLA		
Floriida Kivi		
28.09 87
Hilja Soop		
16.09 83

Käesoleva aasta talvel
asutatud Laagri Lions klubil
möödus tänavune suvi igati
tegusalt.
Kogu Eesti Lions piirkonna ühised
suvepäevad toimusid sellel aastal 11.
kuni 13. juulini Harjumaal Pedasel.
Koos pereliikmetega moodustas LC
Laagri rahvas mõjuka linnaku, kus ei
puudunud ühine söögitelk, staabimaja
kui ka efektne postkast. Postkast,
muide, oli kohustuslik kõikidele
klubidele ning loomulikult ei tohtinud seejuures kujutlusvõimet vaka
all hoida. Fantaasia tuli lendu lasta ka
reedeõhtuses isetegevusprogrammis.
Kuigi laupäeval toimunud spordivõistlustel oleks võinud veidi paremini
minna, andis seegi tugeva positiivse
emotsionaalse laengu. Ja need, kes väga
üle kuumenesid said ennast jahutada
meres, mis küll Vahemere temperatuuri
välja ei andnud, kuid seda enam mõjus
karastavalt.
LC Laagri on noor klubi, seega
kulusid marjaks ära kontaktid pikka
aega Lions liikumises osalenud klubide ja nende liikmetega. Kokkuvõttes
võib tõdeda, et suvepäevad läksid igati
korda ja järgmisel aastal osaletakse veel

tublimalt.
Kui suvepäevad olid eeskätt lõõgastavaks energia kogumise ürituseks,
siis augustikuus osalesid LC Laagri
liikmed nii vallas toimunud „Laulge
Kaasa“ lindistusel kui ka valla suvelõpupäevadel ning seekord tehti tõsist ja Lions liikumise põhitööd- koguti
heategevuseks annetusi.
Kui „Laulge Kaasa“ üritusel oli väljas
üksnes annetusekast, siis suvelõpupeol
müüdi nii karastusjooke, särke kui noolemängu võimalust ning klubiliikmete
õrnemast soost kaaslased pakkusid
käsitööna valminud ehteid. Seejuures
oli põhimõte üks- kogu tegevusest saadav tulu läheb heategevuseks.
LC Laagri on oma „hoole“ ala võtnud
Ääsmäel asuvat ja erivajadustega lapsi
õpetavat Salu kooli. Laulge Kaasa
ürituselt ja suvelõpupeolt kogutud
annetused lähevad kõik Salu kooli
toetuseks. Kes soovib Salu kooli kohta
rohkem teada saada, siis kooli kodulehekülg on http://www.salukool.ee/
Algav sügishooaeg tõotab edasist
aktiivset tegevust.
Mikk Lõhmus
LC Laagri pressisekretär

16. septembril kell
17.00 toimub Steri
teabepäev Vanamõisa
seltsimajas
Teabepäeva käigus testitakse
Steri hädaolukorra plaani ja
helialarmi ning viiakse läbi
teoreetiline õppus.
Vanamõisa seltsimajja on asjast huvitatud vallakodanikud oodatud kell 17.00.
Steri, Päästeameti ja Kiirguskeskuse
spetsialistide ja valla kriisikomisjoni
eestvedamisel viiakse läbi infotund, kus
selgitatakse õppuste sisu ja legendi.
Lisaks antakse osalejatele käitumisjuhiseid, kuidas toimida, kui helialarm
rakendub.
Kell 18.00 toimub häire signaalide
testimine, mis seisneb kiirgusseire süsteemi kuuluvate valgus- ja helisignaalide
ning sidekanalite kontrollimises. Mitmed
vallaelanikud on avalikel aruteludel
nentinud, et ei teata, kuidas kõlab alarmi
signaal ja kui kaugele ta kostub, siis nüüd
teabepäeval on võimalik sellele küsimusele vastus saada. Häirele reageerib ka
Päästekeskuse komando sõites eriautoga
füüsiliselt Vanamõisa kohale.
Samas ei ole tegemist siiski praktilise
õppusega, vaid vastavalt legendile mängitakse teoreetiliselt läbi üks võimalik
hädaolukord ja sellele reageerimine nii
päästjate kui inimeste poolt.

KOPPELMAA KÜLA	
Aleksandr Suni
12.09

85

HÜÜRU KÜLA		
Dia Ränne		
16.09
Ants-Ilmar Karner
14.09
Lilli Urgas		
29.09

82
75
75

ALLIKU KÜLA		
Ants Kink		
04.09
Zoja Boikova		
04.09
Sirje Berting		
24.09

75
75
70

Pankrotimenetlus
Steri tööd ei seiska

JÕGISOO KÜLA		
Vello Heinloo		
08.09

70

AS Steri on esitanud kohtule
taotluse pankrotimenetluse
alustamiseks, tehase töö jätkub
siiski tavapäraselt.

TAGAMETSA KÜLA	
Henn Vahtramäe
30.09
		

koduvald

70

Õnnitleme kõige
pisemaid kodanikke
TUULA KÜLA
Mari-Liis Lember

15.07.2008

LAAGRI
Sten-Marten Kamar
Rainer Rahusaar
Timur Santašov		
Joosep Annsoo		
Anete Saaring		
Tristan Mets		
Naatan Nairismaa
Helene Kuus		

20.07.2008
24.07.2008
26.07.2008
30.07.2008
01.08.2008
04.08.2008
04.08.2008
24.07.2008

ALLIKU KÜLA
Paul-Sander Üits
Vladimir Mironov
Andre Schleicher

29.07.2008
02.08.2008
12.08.2008

JÕGISOO KÜLA
Marelle Salur		
Kalev Kastehein

01.08.2008
19.08.2008

VALINGU KÜLA
Mirtel Lember		

02.08.2008

ÄÄSMÄE KÜLA
Mia Lota Vahenõmm

21.08.2008

ENNE SÖÖK JA SIIS SPORT: LC Laagri võrkpallimeeskond
suve- päevadel soorituseks valmistumas - kes sööb, kes
tuulutab seljatagust, kes painutab pihalihaseid...

Järgmine üritus - sügisene tantsuõhtu
Oktoobrikuus organiseerib
LC Laagri Veskitammi
Kultuurikeskuses
tantsuõhtu bigbändi
saatel (vt lk 11). Küsisime
ühe peaorganisaatori- ja
klubiliikme Andres Laisk´i
käest, et mis on sündmuse
eesmärk ja keda seekord
toetada plaanitakse.
Täiskoosseisus bigbändi esituses
swingiklassikat kuulata ei pakuta just
sageli, rääkimata võimalusest mõnusalt
tantsida ja heas seltskonnas suhelda.
Silvi Vrait, Jaan Krivel ja Senior
Swing Band on selles mõttes erakordne
koosseis. Sügisesed tegemised sellise
meeleoluka üritusega lõpetada, peaks
olema ilus vaheldus kõigile, kes kunagi
elus “swinginud” on.
Kuigi Salu kool on jätkuvalt
Lions Laagri juhatuse poolt otsustatud

prioriteet, ei see välista see samas
teiste toetusprojektide korraldamist.
Konkreetse toetusprojekti otsustamisel
sai määravaks meditsiinitehnika müügi
ja hooldusega tegeleva firma Semetron valmisolek ja soov toetamiseks.
Tulenevalt firma tegevuse spetsiifikast oli sobilikeim kandidaat Harku
Hooldekodu. Vähemoluline ei ole
minu isiklik pikaajaline huvi hooldusteenuse arendamisel ja toetamisel Saue
vallas ning fakt, et Harku hooldekodu
asub mu koduküla Vatsla piiril.
Üritustele toetajate otsimine toimub
suuresti läbi Lions klubi liikmete
personaalsete suhetevõrgustiku. LC
Laagri on aktiivselt tegutsenud ca
pool aastat ja selle aja jooksul ei ole
veel meie tegevuse missioon ja mõte
paljudele teadvustunud. Loodame, et
järjekordne meeldejääv üritus aitab
meie olemasolu mõtet laiemale avalikkusele taas veidi lähemale tuua.
koduvald

Steriliseerimiskeskuse juhataja Jaanus
Pikani toob pankrotimenetluse taotluse
põhjuseks vajaduse finantseerimise ümberkorraldamiseks. “Riigipoolne venitamine ja ebaseaduslik tegevus nii esialgse
loa muutmisel, kui ka lisavõimsuse
saamiseks, on tinginud olulised kõrvalekalded esmasest äriplaanist. Seetõttu
on kasvanud ettevõtte laenukoormus
esialgselt plaanitust oluliselt suuremaks.
Laenuteenindamine ei ole sellise laenukoormuse juures võimalik. Parimaks
lahendiks sellele oli aktsionäride arvates
pankrotimenetluse algatamine,” selgitas
Pikani.
Hetkeseisuga on määratud ajutine
haldur ja kohus teeb pankrotiprotsessi
algatamise kohta otsuse 10. septembril.
(artikkel on kirja pandud 8. septembril).
Pikani sõnul ei mõjuta võimalik
protsess Steri tööd mingilgi määral, tehas
töötab edasi ja teenindab oma kliente
olemasoleva võimsuse piires.
Steri taotluse kohta suurendada tootmisvõimsusi Keskkonnaministeerium
hetkel otsust langetanud pole. “Oleme
saatnud ministeeriumile omapoolsed
vastused avalikul arutelul esitatud ja
meile ministeeriumi poolt edastatud küsimustele,” kinnitas Pikani.
koduvald
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Eakate naiste selts
Pihlamari nautis
aktiivselt suveaega
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Saue vald laulis kaasa!

Kui me aprillikuuga lõpetasime
klubisisesed üritused, oli juba
plaan pikaks suveks paika
pandud. Eesmärgiks oli viibida
palju vabas looduses, käia
suvistel üritustel ja ringreisudel.
Kohe maikuus käisime Türi Lillelaadal
ja sõitsime rongiga, sest rongisõit taskukohane ning ei olnudki nii kaua sellega
sõitnud. Lahe ja avar! Laat oli väga
värvikirev ja hingele lähedane.
Prillitoosi 25.a sünnipäeva tähistasime
Velodroomil kepikõnniga. Oleme juba
mitu aastat kepikõndi harrastanud – see
on tervislik.
Juunikuus suvitasime Leedumaal.
Käisime üle mitmete aastate jälle Pangalos, Klaipedas, Niidal jne. Kõik kohad on
suuresti muutunud ja just positiivselt.
Jaanipäeva üritus sai teoks oma armsaks saanud klubis kaminatule ees – oli
mõnus, ei vihma, ei tuult.
Juulikuu suurim ettevõtmine oli reis
Haapsalu Kuurortlinna. Külastasime
Piiskopilinnust, kus kuulasime kellade
mängu, Raudtee muuseumi – vana, salapärast ja maiesteetlikku vaksalit, see on
ju Eestimaa terasest elusoonte ajalugu.
Külastasime ka Rannarootsi muuseumi,
kus ekspositsioonid jutustavad eesti
rootslaste ajalugu ja kultuuri. Ei saanud
mööda minna E. Omase muuseumist, kus
väljas temale omased aktimaalid.
Koos käime Euroopa ainsas säilinud
gootistiilis Tallinna Raekojas, kus 1530.
aastast valvab meid Vana Toomas. Jalutasime ja nautisime 290. aastast Kadriorgu,
kuulasime Haideli veemuusikat.
Tore ja hingele lähedane reis Järvakanti
jättis meie „pihlamaridele“ eriti sooja
ja hea tunde. Pisike ja armas kirik, kus
esines gospel ansambel Roli-Rohi,
külastasime Petrula eneseabikeskust ja
loomulikult Järvakandi Klaasimuuseumi,
mis asub 1879. a ehitatud Järvakandi
Klaasikoja viimases tööliselamus.
Klaasimuuseum uurib, kogub, säilitab ja
eksponeerib Eesti klaasi tööstuse ajalugu.
Augustikuu suurüritus oli mõeldud
taasiseseisvumispäevale, kus kõik Pihlamarja liikmed kaasa lõid. Vihmasajust
hoolimata tegime suure jalutuskäigu
kodumetsa, kus leidsime loodusest mitmeid ravimtaimi, ilusaid puid ja põõsaid,
leidsime ka aarete saare, kus igaüks sai
aarde omalikuks. Pidu kestis õhtuni.
Palju õnne sünnipäevalastele!
Kallid kaasealised – need ühised
kooskäimised olid meile (ja teadmiseks neile, kes pole veel meiega kampa
löönud) tore aeg lustida, taasavastada
armsaks saanud kodumaad.
Need read olid meenutuseks kirevast
suvest. Aga mis saab edasi?
Juba 10. septembril kohtume Kuuse 27
klubi tegevusel. Uksed on avatud kõigile
meile ja ka teile, kes pole varem käinud.
Mida teeme – saate teada siis kui kohtume.
Rõõmsate kohtumisteni!
Eakate Naiste Selts Pihlamari
esinaine Elju Vakkermann

AS Kovek võtab tööle

kogemustega
santehniku

58379069, priit@kovek.ee

8. augustil võeti Vanamõisa Lõkkeplatsil üles
telesaate “Laulge kaasa” salvestus.
Paarisajapealine lauluseltskond sai omal nahal tunda,
kuidas üks teleshow valmib. Pooletunniseks salvestuseks,
mis lõpuks eetrisse jõuab, tuli vaeva näha pea neli korda
rohkem.Üks laul lauldi läbi mitmeid kordi, sest kord ei
kõlanud meie rahva laul piisavalt kõvasti, kord jupsis
tehnika, kord läksid Reedal endal sõnad sassi. Juhtub ikka!
See ei olnud muidugi mingi põhjus pea norgu laskmiseks,

sest kõik käis käsikäes nalja ja naeruga ning lõpulaulud
kõlasid sama selgelt ja kirkalt, kui näiteks Eesti ühel popimal ühendkooril Suisapäisal. Tasub täitsa mõelda pundi
kokku panemise peale, natuke harjutada ja Saue valla
ühendkoor järgmisel Laulupeol letti lüüa. Laulutahet
paistab vallarahval jaguvat.
Igatahes, selle meeleoluka õhtu tulemust võib igamees
kaeda 20. septembril kell 20.30 ETV-s.
koduvald

TEHKE NII, NAGU MINA TEEN: Selle sinise särgiga

mehe taktikepi all sai saade üles võetud. Kui sinisärk
hakkas plaksutama, plaksutas kogu publik, kui
sinisärk tõstis näpu püsti, alustas "Saue valla
ühendkoor" lauluga

CAPRI SAAREL: Volikogu esimehe Indrek

Tiidemanni ja vallavanem Mati Tartu hääled
sulasid ühislaulus Reet Linnaga kenasti ühte

AUTOGRAMMIKÜTT:

MITTE AINULT
MEMMEDELE: Peol lustisid

ja laulusid mõnuga kaasa ka
noored kaunid emad koos oma
võsukestega

Julgemad memmed
surusid külalisesinejale
"ilusmees" Erich
Kriegerile
lauluraamatu
pihku ja palusid
autogrammi ka.
Kui tihti meil siin
neid kuulsusi siis ikka
käib:)

ESINDUSLIKUD:

Üleskutse peale
riietuda üritusel
rahvuslikult olid
reageerinud
paljud.
Ilusaks näiteks
Vanamõisa
külavanem Vahur
Utno ja Vanamõisa
külaelanik Maie
Suviste

SAAB SÕNA:

Vanamõisa elanik
ja külaaktivist
Eero Kaljuste
rääkis Reet
Linnale, et kuidas
see külaelu
hinges hoidmine
siis tegelikult käib
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Ääsmäe lasteaed käis seiklemas!
12. juunil käis 22 Ääsmäe
lasteaia last koos
vanematega Nõmme
Seikluspargis.
Võimaluse selleks andis meile
Harju Maavalitsuse vahendusel
toimunud projektikonkurss „Terves
peres terve laps”. Projekti eesmärgiks oli propageerida aktiivset,
sportlikku pere ühistegevust, tutvustada võimalust midagi uut ja põnevat koos lapsega teha.
Suurem osa meist ei olnud varem
seikluspargis käinud. Lastele oli
põnev juba rihmade kinnitamine,
palju nalja tegi laste „nöörile kuivama riputamine”, läbi mille sai
selgeks ka kinnitusrihmade otstarve!
Peale põhjalikku instrueerimist võiski minna radadele – lühemad lapsed

Uued õpetajad Ääsmäe koolis
3. klassi õpetaja (üldõpetus)
ja 7. klassi bioloogia õpetaja
Kadri Pulk
Staaź õpetajana on mul 17
aastat (viimased 7 aastat olin
koduõppe õpetaja), olen töötanud ka koolijuhi ja haridusnõunikuna.
Olen õppinud G.Otsa nim Tallinna Muusikakoolis ja Tallinna Pedagoogikaülikoolis. EELK Usuteaduse Instituudis
õpin alates 2001.aastast teoloogiat.
Viimased seitse aastat töötanud ajakirjanikuna (Hiiu Leht,
Eesti Päevaleht, kaastöid ka ajalehtedele Roheline Värav,
Maaleht, Postimees, Pärnu Postimees, Eesti Ekspress, Lääne
Elu, Meie Maa, Oma Saar, Sakala, Valgamaalane, Eesti Elu,
Eesti Kirik, Õpetajate Leht, Sirp, Peterburi Teataja jne ning
kaastööd Eesti Raadiole).
Ääsmäe kooli valisin seepärast, et see on väga sümpaatne
ja tore kool. Kindlasti oli otsustamise juures oluline ka kooli
juhtkonna nõusolek, et võin töötada üldõpetuse põhimõttel.
Pean seda väga oluliseks, et esimesel kolmel aastal oleks
lastel võimalik nii õppida. Õpetajalt aga nõuab see palju, et
erinevaid õppeaineid omavahel ühtsete teemadega siduda.
Mis teeb õpetajast hea õpetaja? Sellele ei oska ma vastata,
sest inimesed mõistavad sõna “hea” tähendust erinevalt. Ehk
on see inimlikkus ühelt ja tahtmine oma teadmisi edasi anda
teiselt poolt. Koolis töötamine või kooli tegemine on kaugelt
enam, kui see esmapilgul paistab. See on kordades huvitavam
ja keerulisem, aga rikkam ka.
Esimesel koolinädalal me kordasime kolmanda klassiga
eelmisel kooliaastal õpitut ja tegime oma ajakirja. Sellesse
ajakirja kirjutasid nad, millised tegevused neile meeldivad,
mida nad suvel tegid ja millised muutused on koolis nende
jaoks sellel aastal. Mõned väljavõtted töödest.
Sandra: Sellest sügisest on spordisaalil uus põrand. Samuti
on meil uued garderoobid.
Anette: Nüüd on meie klassis klaver. Meie klassi tuli uus
õpilane, kelle nimi on Sander.
Heilis: Esimesel koolipäeval toimus meie klassil kuus tundi.
Enrico: Ka õpikud võivad meile klassi jääda ja me ei pea
neid kotis iga päev vedama.
Tomy: Sellel aastal on uued 1.klassi lapsed. Nende klassis
õpib ka minu õde.
Jakob: Suvevaheajal ma käisin Hollandis ja olin koos vennaga merelaagris.
Martin: Meie tunnid on teistsugused kui eelmisel aastal.
Karl: Meie klassis on uus õpetaja. Kapid on teistmoodi
pandud. Meie klassis on seep.
Sander: Käin esimest korda koos teiste lastega kõikides
tundides. Minu lemmiktunnid on eesti keel ja matemaatika.
Eerik: Uus on, et saan Siimuga istuda.
Siim: Meie klassis on kokku 12 õpilast.
Karmo: Suvel ma ujusin, hüppasin ja mängisin. Mulle
meeldib muusika, ujuda ja rattaga sõita.
Ääsmäe kooli kolmandas klassis on sel õppeaastal nutikad,
väga säravad ja erksad lapsed. Ma usun, et meid ootab ees
tegus, rõõmus ja huvitav kooliaasta. Soovin sellist aastat kogu
Ääsmäe koolile.

mudilaste rajale, pikemad juba
esimesele kolmele rajale. Algus oli
nii suurtel kui väikestel ettevaatlik,
harjumist vajas kara-biinide kinnitamine. Mida aeg aga edasi, seda
osavamaks läksid liigutused ja
rõõmsamaks näod! Ja kui aeg hakkas otsa saama, oli päris kahju ära
tulla, aga eks järgmine kord jälle, ja
„…siis võtame suure venna ja emme
ka kaasa”!
Kokatädi Aili tehtud kringel maitses peale õhus veedetud tunde aga
imehea.
Tõesti tore, et meie esimene projektikirjutamine õnnestus!
Lana-Maria Peterson
Ingrid Põldver

5-9. klassi eesti keele ja kirjanduse õpetaja ja 9. klassi klassi-juhataja - Nady Vest
Pedagoogilise kõrghariduse
omandasin 1990. a. tollases Tallinna
Pedagoogilises Instituudis. Üliõpilaselu kõrvalt jätkus mul jaksu ja
huvi anda eratunde nii eelkoolieelikutele, keda oli tarvis välja õpetada
vene lastele mõeldud lasteaiast
üleminekuks eestikeelsesse kooli,
kui ka täiskasvanutele, kes vajasid algteadmisi eesti keele
kõnekeelest keelekategooriate tõstmiseks erinevates asutustes
töötamise tõttu.
Samas alustasin tööd Eesti Televisioonis subtiitrite toimetajana tõlke-toimetuse osakonna all, sest head inimesed kutsusid
ja vajasid mind. Hiljem tegin tööd paralleelselt Kanal2-s, RTVs, EVTV-s tõlgi, assistendi, reklaamitoimetaja, diktori e. teksti
pealelugeja kui ka keelekorrektorina.Vahelduva eduga käisin
Belgias eestlaste seltsis eestikeelseid raamatuid tutvustamas ja
oman ka töökogemust giidina välismaal.
Uue aastatuhande hakul tekkis võimalus saada osalise
töökoormusega tööd nii eesti kui ka vene keele õpetajana Tallinna Mehhaanikakoolis, Inglise Kolledźis, Audentese Erakoolis ja Astangu KR Keskuses. Sealt edasi suundusin BDA
Estonia Consult koolitusfirma poolt pakutavale koolitusele, kus
õpetajad said diplomeeritud koolitajateks. Viimastel aastatel
olen õpetanud üliõpilastele eesti keelt Sisekaitseakadeemias.
Teisest küljest aga olen vaatamata mitmekülgsetele tööoskustele- ja kogemustele siiski eeskätt lihtne pereinimene
– abielus ja kahe tütre ema. Meil on Sauel maja ja iluaed ning
kass.
Lisaks on meil kodus firma – oleme audiosüsteemide maaletoojad. Abikaasa on muusikahuvidega inimene ning tegeleb
erinevate projektide raames mitmete muusikamaailmade ja
kodukinode loomisega. Koos oleme osalenud ja esindanud
eestlaste huve messidel Moskvas ja Berliinis ning käinud külas
koostööpartneritel Taanis, Belgias, Venemaal ja Saksamaal.
Ääsmäe kooli valisin uueks väljakutseks seetõttu, et kohe
esimesel töövestlusel tundsin, et mind oodatakse sellesse kooli
– sisetunde järgi valisingi. Samas tajusin, et peaksin Ääsmäe
Põhikooli sobima veel sellegi poolest, et antud koolis on poiste
ülekaal, mul aga on juba kauemat aega head suhted õe- ja vennapoegadega ning onul on samuti kaksikud poisid, kes mind
hea sõnaga meeles peavad. Omal on mul kaks tütart ja kolmas
on kasutütar. Mulle on alati meeldinud noorte keskel olla.
Ääsmäe jääb lisaks kõigele parajasse kaugusesse minu elukohast, asub looduse rüpes, mis tekitab rahu ja nostalgiat ning
loob teatava õnnetunde.
Head õpetajat iseloomustab eelkõige suhtlemisoskus ja isikupära, lisaks teadmised-oskused õppeainetes, mida õpetab.
Arvan, et õpetaja on heatahtlik inimene, kes hindab noores
arenevas inimeses omanäolisust, suunab ning toetab kõiges ja
igati. Alles seejärel võib juhtuda nii, et õppija võtabki antud aines õppust ja leiab temale võimetekohased viisid, kuidas edasi
areneda ja mida edaspidises elus oluliseks pidada. Siiani on
õpilased minu poole ise pöördunud tahte ja sooviga õppida ja
osata kirjutada kirjandeid, ettekandeid, diplomitöid jne. Õpetan
neid, kes tahavad õppida, kelle jaoks on eesti keel põnev, vajalik ja kaunis.
Tänan juba ette kõiki haridusest lugupidavaid inimesi ja soovin omalt poolt edu õpingutes uueks algavaks kooliaastaks!
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Laagri Lasteaia
õpetajad etendasid
lastele tarkusepäeval
“oma lugu”
Igal lasteaial on oma
iseloomujooned, oma eripära
ja oma lugu jutustada.
Laagri Lasteaed, kes oma 40. juubelit 2009. aasta jaanuarikuus tähistama
hakkab, on traditsioonidega ning
mängu propageeriv lasteaed.
Meie majas tähistatakse tavapäraselt
tarkusepäeva näidendiga, mida õpetajad
lastele esitavad. Sel aastal nägid lapsed
õpetajate esituses Laagri Lasteaia oma
lugu ehk “Kraaksupere uus kodu”.
Linnuriiki esindaval Varesel on
Laagri Lasteaia logol eriline tähendus.
Meie lasteaia lugu teavad jutustada
praegu veel vaid vähesed. Kuid need
lapsed, kes lasteaiast kooli lähevad,
oskavad juba jutustada oma sõpradele
ning emadele - isadele Laagri Lasteaia
loo.
Tähtsal päeval õnnistati sisse ka
puuskulptuurina valminud vapilind
Vares. Varese kuju jääb seisma lasteaia
galeriisse, kus ta on kõigile nähtav ja
hoiab silma peal meie tegemistel ning
on osaline igapäevaelus.

Lasteaia juhataja Tiiu Ingerainen
kõneles lastele, et vares on tark ja
osavõtlik lind, kui lapsel on mure ja
valu, siis vares võtab selle endale, kõik
oma suured saladused võib usaldada
varesele ja võib kindel olla, et vares ei
reeda kunagi, kui laps on õnnelik, siis
rõõmustab vares koos lapsega.
Meie selle õppeaasta juhtlause ongi:
“Üks väike rõõm las olla igas päevas” soovime siiralt, et meie lasteaias käivad
lapsed oleksid õnnelikud.
Eli NEVSKI, juhataja asetäitja
õppekasvatustöö alal

In memoriam
Mait Niinepuu
Peep Kuuse		
Alide Tuusis		

02.08.2008
03.08.2008
23.08.2008
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Kõva mehe jooks - 7 km mudas
roomamist ja heinapallidel turnimist
Esmakordselt Eestis toimus 9. augustil Saue
vallas Laagri külje all Alliku külas spordiüritus,
kus korraldajate sõnul ei ole oluline võit, vaid
raja läbimine ja päevast rõõmu tundmine.

NINA MUDAS JA SOPPA LENDAB: Kõva mehe
jooks pakkus tavapärasest jooksukrossist
rohkem actionit

Jooksuvõistlus eeldas osalejatelt erinevate looduslike ja
tehislike takistuste ületamist. Soppa pritsis kahte lehte, kui
ületamisel oli poriloik, tuli vinnata end mitmemeetristele
heinapalli kuhila otsa ja sealt ka alla tagasi saada, tõugelda
tihedates metsatukkades ja turnida üle poorde.
110% elamust!, lubati ürituse eelreklaamis ja korraldaja
And- res Laineste usub, et see saadi ka kätte.“Inimesed
otsivad ju vaheldust ja sportlikku elamust, tahavad actionit,
seda proovisimegi pakkuda,” selgitab Laineste, kes iseend
harrastussportlaseks peab ja MTÜ-d Vanamõisa Suusaklubi
esindab.
Kõva mehe jooksu sarnast spordiüritust viiakse läbi
Laineste sõnul ka mujal maailmas- Inglismaal, Ameerikas ja
Austraalias. “Olen ise Saue vallaelanik ja mõtlesin, et miks
mitte selline asi oma kodukohas läbi viia,” räägib Laineste.
Toimkonda kaasati ka spordiklubi Stamina, kes omab juba
pikaaja-list kogemust spordiürituste korraldamisel. Lisaks
oli õla alla pannud Saunaklubi, kus soovijad peale jooksu
muda maha said raputada.
Laineste sõnul võib “esimese pääsukesega” rahule
jääda. Kuigi üritust hakati organiseerima vaid kuujagu
päevi varem, ka reklaami ei jõutud väga palju teha, oli raja
lõpetanute arv pea kaks ja poolsada ning ka sponsoreid, kes
auhindu välja panid, jõuti hankida. Ja tegemist ei olnud pelgalt meeste mängudega, ka naisolevusi oli rajal müttamas
näha ning noorim sportlane oli vaid kümmet talve näinud.
Laineste näeb ise ürituse formaadil suuremat potentsiaali.
Tema nägemuses võiks saada sellest iga-aastane üritus, mis
Saue valda ka kõvasti külalisi toob. “Osalejate arvu võiks
vabalt kahe-kolme kordistada, see poleks probleem,” nendib
mees. Kui aga kõva mehe kandidaatide arv tuhande tuuri
peaks jõudma, siis näeb Laineste võimalust teha koostööd
ka Eesti Raudteega, kes usinasti Saue valda uusi rongipeatusi on ehitamas. “Et rahvas tulekski rongiga kohale, siis
langeksid logistilised mured, nagu parkimiskohtade olemasolu ja muu ära,” selgitab korraldaja tulevikuvisioone.

KÜLAESINDUS: Tuula meeste

ühtsustunnet rõhutasid maitsekad
toon-toonis kokakostüümid.
Juhuse hooleks ei olnud midagi
jäetud ...
Ja allpool meistrite käe alt tulnud
kunstiteos, kaunistuste valimisel
fantaasiat vaka all pole hoitud

koduvald

fotod www.spordiportaal.ee

Savipottidest massaaźini!
Läbi aastakümnete on liikunud
külade vahel igasugu teenuseid
pakkuvaid autosid ja busse,
et tuua maarahvale lähemale
mõnda vajalikku teenust või
arstiabi.
Mäletan, et lapsepõlves käis kalakaupmees külast külla ja talust tallu. Setude
käest sai osta savikausse. Liikumise
vahendiks oli ikka hobune.
Aeg läks edasi ja järgmine mälestus
on piimaauto. Piimanõud pandi kärule ja
viidi umbes poole kilomeetri kaugusele
piimapuki juurde. Igal hommikul vahetas
ema (meie pere kõnepruugis eit!) laudast
tulles laudariided puhaste vastu, et piima
viima minna. Seal said kokku naabrinaised ja seal said vahetatud ka kõik
külauudised.
Siis nagu oleks tükk tühja maad, enne
kui pandi käima kauplusautod, rahvasuu
järgi autolavkad, mis sõitsid kindla graafiku järgi. Tavaliselt pidi lavka järjekorras seisma päris kaua. Kaupa sai kas
luugist või tagumisest uksest. Kes elasid
ligemal, panid oma ostukotid juba hommikul järjekorda.
Mingil ajal hakkas liikuma kiirabiauto.
Vaevalt on Eestimaal peret, kus pole
kiiresti arstiabi vaja olnud. Kiirabi on õn-

neks siiani ikka olemas!
On liikunud veel röntgenbuss, doonorbuss, bussid silmaarstiga või hambaarstiga.
Omaette nähtuseks on olnud
kinobuss ja raamatubuss.
Kaasajal liiguvad külas
postiautod. Suured postiautod toovad ja viivad ajakirjandust sideasutustesse ja
kohapeal liigub juba väike
postiauto postkastist postkastini, pensionisaajast pensionisaajani.
Vahel kui kalasaak on hea, jätkub kalamehel kala ka külavahele toomiseks.
Hoopiski uus nähtus on Saue vallas
pildil olev massaažiauto “Päikeselaik”
kust saab abi kogu pere sh. ka lapsed.
On võimalik tellida laavakivi-, rootsi
klassikalist-, jaapani- ja lastemassaaži.
Teil on vaja ainult helistada ja kaupa
teha! Massaažiauto liigub 50 km raadiusega ja teeb peatuse, kui teil on pakkuda
tööd 4 - 6 tunniks st. kui ühes kohas
vajab massaaži 4- 6 inimest. Peale autol
märgitud telefoninumbri saate infot ja ka
teenust tellida: ester.rusing@mail.ee.
Massaažisalongi avamisele eelnes
närvesööv töötu aeg - ei tööd ega palka.
Oli ainult huvi massööriameti vastu ja
vastavad kursused. Ja siis nagu tellimise

NAUTIMAS: Kõhutäidet leidis
nii laadalt, kui puhvetitest.

Jäätis kosutab nii lapselapsi, kui
vanaemasid
peale korraldati Tallinnas töötutele “Ettevõtluskoolitus” 120 tunni ulatuses. Ester
Rusing lõpetas kursuse ja tegi lõputööna
äriplaani “Massaažisalong Päikeselaik”
mida toetas ka Euroopa Sotsiaalfond.
Sõiduauto järelkäru ja praeguse
sisustuse muretses Ester oma kapitaliga
ja suguseltsi abiga. Euro Sotsiaalfondi
toetusest tuleb lisaks seljavenituspink,
rasedate massaažilaud. Neid teenuseid
hakkab Ester pakkuma omas kodus Tuula
külas. Edaspidi laieneb teenus küll kehakoorimiseni ja taimeürtide mähisteni.
Selleni loodab Ester jõuda paari aastaga.
Unustatud pole ka lemmikloomad.
Jõudu, jaksu ja palju kliente!
Kirja pani Aino Lehtmets

TANTSUTÜDRUKUD: Pisikesed
piigad laste flamenkotrupist
Chicas Bonitas- Claudia Kõpper ja
Kerttu Saar suurt lava ei pelga
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Suvelõpupidu Vanamõisas väisas rekordarv külastajaid
...laadamelu, kultuuriprogramm ja külade jõukatsumised...

Selleaastane suvelõpupidu
osutus üle aegade
populaarseimaks - ligi 8000
inimest nautis imeilusat
ilma koos ostlemisrõõmu,
vaheldusrikka etteastete
kavaga ning elas kaasa Saue
valla Talendikaima küla
valimisele.
Talendikaima küla võistlust peeti
peo raames esmakordselt ja oma
tugevust tuli presenteerida mitmes eri
valdkonnas.
Jõudu tuli katsuda kala grillimises,
seal valmisid tõesti suurepärased road

koos väga originaalsete ja uhkete
kaunistuste ja garneeringuga. Oma
hinnangu andsid külade kokakunstile Olümpia hotelli peakokk Andres
Rahula, kirglik kalamees Vladislav
Koržets ja Saue valla arendusnõunik
Mikk Lõhmus.
Lisaks tuli punktide peale kätt
proovida kiikingus ja vibu laskmises.
Vabas voorus lasti fantaasial lennata
– Ääsmäe küla esitas kantritantsu,
Maidla muistendi, Püha küla luges lust
likku anektooti, Tuula ja Pällu külast
astusid lavale Bonny Taylor ja Üllar
Jörberg, Vanamõisa küla valmistas
ise ette kelmika luuletuse, Jõgisoo 4H

võistkond paistis silma iluvõimlemiskavaga ning Jõgisoo Seltsis segasem
hakkis laulu saatel kurki.
Igatahes oli võistluste käik ülipõnev
ja võistluspäeva lõpuks selgus ka Saue
valla talendikam küla, kelleks sai
Jõgisoo küla noorem võistkond 4H.
Jõgisoo talendikuses ei tasu kahelda,
sest ka teise koha napsas endale Jõgisoo küla võistkond Seltsis Segasem,
kolmandaks jäi napilt Maidla küla.
Kõik võistkonnad said suu magusaks
Keila Tarbijate Ühistu välja pandud
maasikatortidest, esimesed kolm said
Sadolini poolt välja pandud Pinotexi
värvi, et oma külakeskusi värskendada. Lisaks lähevad parimad Tallink

SPA-sse, Restoran Salzburgi õhtusöögile ja Saunapunkti saunatama!
MTÜ Vanamõisa küla koos Saue
Vallavalitsusega tänavad kõiki sponsorfirmasi, kes andsid aastate suurima
panuse ürituse õnnestumiseks ning aktiivseid ja ülitublisid 25 vabatahtlikku,
kellest koosnes organiseerimismeeskond ja tänu kellel oli meil super pidu!
Eriline tänu Eero Kaljustele, kes ei jäta
kunagi kultuuri hätta!!!
Kohtume järgmisel Suvelõpu peol
22.08.2009!
katrin krause
Vanamõisa Seltsimaja

PANID VÕIS
TLUSE KINNI
: Talendika
küla võiduk
ima
as meesko
nd Jõgisoo
4H

Saue valla suvelõpupidu ja
Külade päev (juba 6. korda)
Toimus: 23. augustil Vanamõisas
Korraldaja: MTÜ Vanamõisa küla
Eelarve: ca 500 000 (30%
vallaeelarvest ja 70% sponsoritelt)

HEATEGEVUS: Laagri Lionsite kollaseid

särke võis peol näha hulganisti. Meesteklubi
müüs iseküpsetatud liha, kallas oma käega
siidrit ja kauples isetehtud aiamööbli ja
ehetega. Teenitud raha antakse Salu Koolile

LAADAMELU: Kaupa pakuti laadal mööblist meepotini,
aga kõige populaarsemad tundusid olevat söödava
kraamiga kaetud letid - värske sink ja suitsukala,
suitsuvorstilatid, kitsepiimajuust ja kartulid need pälvisid ostjate tähelepanu kõige rohkem

STIILINÄIDE: niimoodi

peab tegelikult kala grillima.
Unustage foolium ja kodune
praeahi...

PISIPERE MEELELAHUTUS:
VÕTAB HOOGU:

Et kiik üle võlli
ajada ja jalad taeva
poole saada, tuleb
kõigepealt korralik
hoog sisse saada

sellal, kui vanemad laadal
ostlesid, sai lapsed usaldada
mängualale - Pipi pusis tantsu
õpetada, näole sai sigrimigri maalinguid, tutvust
sobitada miniloomadega ja
karelda batuudil, eriti julged
said vapruse proovile panna
metsikut härga taltsutades
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VESKITAMMI
KULTUURIKESKUS
alustab oma
2008/2009 hooaega

SEPTEMBER 2008
VESKITAMMI KULTUURIKESKUSES
TEGUTSEVAD HUVIRINGID 2008/2009
ANSAMBEL „PIHLAMARI”
Tiina Selke 56483235,
teisipäev 17.00-20.00
KAALUJÄLGIJAD
Daire Raik 56502531
neljapäeval kell 19.00-20.30
VENE SEGAANSAMBEL
Juri Bazkakov 56 452896,
neljapäev 18.00-20.00
LASTE MUUSIKASTUUDIO „VIKERKAAR”
Sirje Liiv 6797842 õhtuti
esmaspäev
10.30 Pesamunad 1-2a.
		
11.30 Pesamunad 0-1a.
		
15.00 Individuaaltunnid
		
17.00 Ansambel

Meie kultuurikeskuse maja
on viimaste aastate jooksul
saanud uued aknad, uued
tammeparketid, ruumid
pisiremondi näol värske
jume ning kogu Laagri
keskus Eurostandardite järgi
liikluskorralduse.
See kõik on justkui stiimuliks, mis innustab nii tibatillukeseks jäänud meeskonda, kui ka kõiki majja sisenejaid
aktiivsele kultuurielule.
Tore on tõdeda, et järjest suuremat
huvi pakuvad meie maja huvialaringid.
Paljud ettevõtjad, koolitajad ning pidude
korraldajad on üles leidnud Veskitammi
8, et just meie katuse all oma toredaid
ettevõtmisi ellu viia.
Sellel hooajal alustab kultuurikeskus
pea täies ulatuses nende huviringidega,
mis toimetanud meie majas juba aastaid.
Juurde on tulnud vaid mõned uued lasteringid ning mõned täiskasvanutelegi.
Populaarsematest üritustest jätkame
ikka lauluklubiga (sellel hooajal külas
kindlasti mõni laululahingu kollektiiv),
filmi-salongiõhtutega, perehommikutega
(koos Jokker-Joosu, marionett-nukuteatri
rahva ning paljude teiste põnevate külalistega), tantsuõhtutega.
Tähistame kindlasti nii jõulusid, kui
suvist pööripäeva, vastlaid ning emadeja isadepäeva, „marte“ ning“ kadrisid“, ei
unusta luuleõhtuid ega beebipäevi, eakatele ning puuetega inimestele mõeldud
üritusi, aabitsapidulisi ning abituriente…
Arvame, et vallavanema ja volikogu
esimehe vastuvõtud saavad sellel hooajal
olema tagasihoidlikumad.
Küll aga juba rahvusvaheliseks ürituseks kujunenud „Veskitammi Lauluratas 2009“ saab toimuma kindlasti 2009.
a. aprillis (18.04) – ja seda juba viiendat
korda!
Kui oled rõõmsameelne ja teotahteline
Saue valla käekäigust huvituv inimene,
astu sisse Veskitammi Kultuurikeskusesse ja teosta oma plaanid koos meiega!
Osale meie üritustel!
Täpsemat informatsiooni majas toimuva kohta saad meie koduleheküljelt:
www.veskitammi.ee ja telefonilt 6 796765.
Veskitammi Kultuurikeskuse
juhataja
Tiia Soosalu

teisipäev		

17.00 Ansambel

kolmapäev
		
		

11.00 Pesamunad 2-3.a.
15.00 Individuaaltunnid
17.00 Ansambel

BEEBIKOOL
Katrin Kasepalu 56682368
teisipäev 10.00-12.00
PESAMUNADE MUUSIKATUND
Sirje Liiv 6797842
esmaspäev 10.00-13.00
kolmapäev 10.00-13.00
LASTE LOOVUSRING
Tiiu Õun 50-60525, tiiu@loomekoda.ee
teisipäev 13.00- 16.30
neljapäev 13.00-16.30
KARATEKLUBI KIMURA SHUKOKA
Rene Toome 556191155
esmaspäev 16.45-17.45
kolmapäev 16.45-17.45
SHOW TANTS
Merle Kaare 5016070, 6566223
esmaspäev 12.30-18.30
neljapäev 13.00-18.30
JOOGA
Ruudi Alba 51910835, 6040715
esmaspäev 19.00-20.30
NAISTE VÕIMLEMINE
Linda Krintal 51995364
neljapäev 12.00-13.00
JOOGA EAKATELE
Aina Rätsep 6796499, 56917570
esmaspäev 11.00-12.00
AEROOBIKA
Linda Roop 5089954
teisipäev 19.00-20.00
neljapäev 19.00-20.00
BAILATINO
Svea Juur 5071847
teisipäev 20.00-21.00
SEENIOR TANTS
Elju Vakkerman 5272715
reede
BÄND
Kristjan Lepik 53405388
teisipäev 21.00-23.00
neljapäev 21.00-23.00
KOROONA
Maarika Samberg 6747436
kolmapäev 19.00-21.00

Eelregistreerimine
Vanamõisa
seltsimaja
huviringidesse on
alanud:
ARDO HOLTS´i FOTOKURSUS oktoobernovember neljapäeviti kell 18.00-19.30,
esimene tund 2. oktoober, kogu kursuse
maksumus (13 tundi) 500.-, info ja
eelregistreerimine katrin@kodukyla.ee,
5140761
SELTSKONNATANTS pühapäeviti kell 19.0021.00, esimene tund 14. september, õpetaja
Käthe Kobin 5133038
BAILATINO neljapäeviti kell 19.30-20.30,
esimene tund 11. september, õpetaja Svea
5071847
LASTE FLAMENCO „Chicas Bonitas”
esmaspäeviti kell 19.00-19.45, esimene tund
8. september, õpetaja Elina 56221022
TÄISKASVANUTE FLAMENCO „Chicas
Bonitas” esmaspäeviti kell 19.45-21.00,
esimene tund 8. september, info 56221022
LASTE LOOVUSSTUUDIO 3-6 a.
kolmapäeviti kell 18.30-19.30, esimene tund
10. september, info katrin@kodukyla.ee,
5140761
PESAMUNADE LOOVTUND reedeti kell
10.30-11.30, õpetaja registreerimine katrin@
kodukyla.ee või Sirje Liiv 6797842
WANNAMOISA ELO KLUBI
(noortele vanuses 8-18) kolmapäeviti, kuu
viimane kolmapäev 24. september kell 19.00
registreerimine katrin@kodukyla.ee, 5140761
EAKATE „Memme-Taadi” klubi teisipäeviti
kell 10.00-12.00, esimene kohtumine 9.
september
LAAGRI LIONS kuu kolmas kolmapäev,
esimene kohtumine 17. september kell 18.00,
info Peep Adler 5099991

Saue-Jõgisoo Haridusseltsis
alustavad taas vahvad ringid
METSAMOORI MÄNGUTUBA
Info tel 53 404 702
KÄSITÖÖTUBA
Info tel 53 962 846
NÄITERING
TÄISKASVANUTELE
Info tel 52 67596
NÄITERING LASTELE
Eelregistreerimine ja
info tel 501 20 33
MUUSIKASTUUDIO
Väikekannel, hiiu kannel,
viiul, ansambel
Info tel 56 577 051
Tule ja osale! ☺

Hei
kaltsuvaibakudujad!
Tulge lööge kampa ja
koome kauneid vaipu

Saue-Jõgisoo
Haridusseltsis
Väljaõpe on kindlustatud!
Info tel 501 2033
NB! Kuulutus ei vanane!

RAHVASPORDIKLUBI “KUUSE”
Laagri spordihall, Kuuse 39 A
SULGPALL treeningtunnid lastele

AEROOBIKA

T.ja N. 16.00-17.30

Veskitammi Kultuurikeskuses

treener KATRE ROOPALU

T.ja N.19.00-20.00

treeningtunnid harrastajatele

treener RENAATA SURVA (
bodyfit)

T.ja N.17.30-19.00; R.19.00-20.30;
P.16.00-17.30 ja 17.30-19.00

JALGPALL

Vajalik eelregistreerimine

treeningtunnid jätkuvad Laagri
staadionil

KORVPALL

Nooremad: E.17.30-19.00; K.17.0018.30 ning L.10.30-12.00

klubi meeskonna treeningtunnid

Vanemad: E.19.00-20.30; K.18.3020.00 ning L.12.00-13.30

K.19.00-20.30 ja R.17.30-19.00

Täpsem info: www.kuuseklubi.ee või tel.5089954

2008 SEPTEMBER

LK 11 koduvald

Kultuuriasutused
vahetavad programme

Veskitammi
Kultuurikeskus
esitleb:
Vanamõisa
Seltsimajas

Sügis toob valla kultuuriellu põnevaid
uuendusi.
Nimelt korraldavad Vanamõisa Seltsimaja
ja Veskitammi Kultuurikeskus vastastikku
teineteise juures üritusi.
26. septembril viib Veskitammi Kultuurikeskus oma Laagri kandis populaarsust
võitnud filmi-salongiõhtu nautimiseks ka
Vanamõisa kandi inimestele.
Vanamõisa seltsimaja koos LC Laagri
ja Laisa taluga kutsuvad aga 11. oktoobril
kõiki tantsukingad ära viksima ning Swing
bandi ja Silvi Vraidi taktikepi all Veskitammi kultuurikeskusesse jalga keerutama.
Selle ürituse puhul on lisaks tegemist
heategevusliku projektiga, mille tuludest
toetatakse Harku hooldekodu.
Vaata juuresolevaid reklaame ja
osale kindlasti!

26. septembril
kell 19.00

Filmi-salongiõhtu
koos Hollandi
viiulivirtuoosi
Andre Rieu`ga

Muusikaõhtu, mis hingele kui palsam….
(pakutakse kohvi ja snäkki)
Pilet 25.- EEK
Info: tel. 679 6765

koduvald

AS Alliku OS poolt osutatava veevarustuse teenuse
hinna kehtestamine
“Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse” § 14 lg 2, Saue Vallavolikogu 24. mai
2007 määrusega nr 7 kehtestatud “Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse
hinna reguleerimise korra” § 4 lg 1 alusel ning lähtudes AS ALLIKU OS taotlusest.
Määrus jõustub 1. novembril 2008.
1) Abonenttasu kõikidele klientidele 0.00 krooni;
(2) Elanikkond
Vesi

Kr/m³

Käibemaks

KOKKU kr/m³

15,08

2,72

17,80

Kr/m³

Käibemaks

KOKKU kr/m³

15,08

2,72

17,80

(3) Juriidilised isikud
Vesi

Koos loome võimalusi!

Nordea on nüüd ka Nõmmel!
Meie uues pangakontoris, aadressil Pärnu mnt 326, Tallinn, ootavad Teid ees mitmed avamisüllatused
ja palju häid pakkumisi. Oleme avatud E-R 9-18. 674 4877.
www.nordea.ee
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RISTIMÄE PUHKEKESKUS!

– 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

PAKUME TEILE MÕNUSAT OLEMIST LOODUSES!
PUBI ON AVATUD
P-N 11.00- 00.00, R-L 11.00-03.00
PUBI KÖÖK PAKUB LIHTSAT KODUST TOITU!
PÄEVAPRAAD 40.ÜRITUSTE KALENDER :
27. SEPT. kell 21.00 ERVIN LILLEPEA, PILET: 50.-kr
3. okt, kell 21.00 Jüri Homenja, pilet 100.11. okt, kell 21.00 ansambel Omad Poisid ja sõbrad,
pilet 100.RISTIMÄE 1, LOHU KÜLA, KOHILA VALD, RAPLAMAA
TEL: +372 67 17 203
GSM: +372 56 236 304, +372 53 455 193
WWW.KOHILAHOTELL.EE

SISEVIIMISTLUS JA REMONT

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

KÜTTEKOLLETE VALMISTAMINE
(kaminad, ahjud, pliidid jne.)

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

(Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige)

OTSITAKSE
KODUABILIST/
LASTEHOIDJAT

Tööaeg 2-4 päeva nädalas
päevasel ajal.

Tööülesanded:

Palk ja täpne töökirjeldus
vastastikusel kokkuleppel.

- üldised koristustööd
- triikimine
- hooajalised tööd
- vajadusel toidu valmistamine
- vajadusel tegelemine lastega

Tähelepanu Vanamõisa, Alliku, Püha ja
Valingu küla elanikud ja teised huvilised!
MTÜ Eesti Naabrivalve viib läbi

23.09.2008 kell 19.00
Vanamõisa seltsimajas
(Allika tee 10, Alliku küla)

naabrivalvet tutvustava koosoleku
Naabrivalve idee on tõsta küla piirkonna
turvalisust ja ennetada kuritegude toime panemist elanike aktiivse ühistegevuse kaudu.
Lisainfo:Erik Niinemaa
MTÜ Eesti Naabrivalve Harjumaa
projektijuht tel. 52 76965

Müüa korralik garaaziboks
Nõlvaku tänava kortermajade
läheduses.
Hooneühistu, kantud kinnistusse.
täpsem info tel.51 34 950

Viljapuude lõikus ja lõikamise õpetus
Aedade kujundamine ja rajamine
Kalmude haljastamine ja hooldus
Ideed ja konsultatsioon
Piret 5049835
www.virkus.com/aiandus

Asukoht:
Veskimöldre/Laagri
GSM: 5665 8484

KÜTTEKAUPLUS
Männiku tee 106b

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

Vajad kiiret laenu
Helista:
Telef: 5125 224
e-mail: info@laenupunkt.ee

Poole aastane poiss ootab endale toredat
hoidjatädi. Töö paar korda nädalas, 3-4
tundi järjest. Eelduseks kogemus lastega,
sõbralikkus ja heatujulisus. Sobib ka eakale
daamile, kes soovib teenida lisa pensionile.
Elame Laagris Pääsküla raba poolses osas.
Helistada 53 410 397

KODUVALD Saue valla sõnumileht

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

Ostan 1-2 toalise
korteri Laagris
telefon 56565113

