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Meeldetuletus

Kirje elanikeregistris tagab õiguse
kohalikele teenustele ja toetustele

Eralasteaedede jahoidude toetus tõuseb

Koduvald
Ametlikust
elanikustaatusest,
ehk rahvakeeli sissekirjutusest,
on sõltuvuses mitmed kohalikud
toetused.
Peaks olema auasi, olla sisse
registreeritud sellesse omavalitsusse,
kus reaalselt elatakse. Saue vallas
on hinnanguliselt 30% elanikke,
kelle alaline elukoht on küll vallas,
kuid tegelikult ollakse arvel mõnes
teises omavalitsuses. Motiveerimaks
seda kolmandikku end ametliku
vallakodanikuna üles andma, on
paljud toetused ja teenused seotud
elanikeregistri kirjega.
Oluline kuupäev - 31. detsember
On tähtis teada, et nii mõnegi 2011.
aastal taotletava toetuse saamise
õigus sõltub 2010. aasta viimase
päeva elanikeregisti andmetest.
Esmakordselt kooli mineva lapse
toetust ja sünnitoetust makstakse
tingimusel, et taotlemisele eelneva aasta 31. detsembri seisuga on
lapsevanemad ametlikult registreeritud Saue valla kodanikeks.
2011. aastast jõustub uus kord, mis
ütleb, et ka eralasteaia- ja hoiu toetust
on võimalik taotleda vaid tingimusel,
kui mõlemal vanemal on 2010. aasta
31. detsembri seisuga elanikeregistris
märgitud ametlikuks elukohaks Saue
vald. Seni kehtinud korra kohaselt,
pidi sisse registreeritud olema ainult
laps, vanematele see kohustus otselt
ei laienenud.
Vanematel, kelle laps jõuab 2011. aasta sügisel kooliikka, on oluline teada,
et Laagri Kooli võetakse avaldusi
vastu vaid nendelt õpilastelt, kelle
tegelik elukoht ja vähemalt ühe
vanema
registrijärgne
elukoht
eelmise aasta 31. detsembri seisuga
on Saue vald.
Ametliku
elanikustaatusega
on
seotud teisedki toetuse liigid ravimitoetus pensionäridele, matusetoetus, lapsehoiutoetus jne. Samuti
on lasteaiakoha saamise võimalus
seotud Saue valda sissekirjutusega.
Miks elukoha registeerimine
on üldse oluline?
Saue valda registreeritud elanike
tulumaksust sõltub kogu omavalitsuse
eelarve
suurus,
see
moodustab ca 80% kogu valla
rahakotist. 2011. aastal laekuvate

Vallas on kasutamisküpseks saanud määrus,
millega senise 2000 krooni asemel on eralasteaias käiva lapse vanematel alates 2011. aastast
võimalik vallapoolset toetust saada üle poole
rohkem - 3300 krooni. Aga seda ainult juhul,
kui mõlemad vanemad on ametlikult Saue valla
elanikud.
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LASTEAIAKOHALE LOOTES: Kodasema eluajoonis resideeruvad Tõnu Tiivas
ja Lilian Pakk käisid end vallamajas ametlikult sisse möllimas, peamiseks sisse
registeerimise põhjuseks nimetavad noored lapse lasteaiakoha vajadust
31. detsembri sissekirjutusega
seotud toetused ja teenused
•
•
•
•

sünnitoetus
esmakordselt koolimineva
lapse toetus
UUS! eralasteaia ja -hoiu
toetus
Laagri Kooli sisseastumine

maksete aluseks on 31. detsembri
2010 elanikeregistri andmed. Seega sissekirjutus annab vallakodanikule
võimaluse toetusteks, aga suures pildis sõltuvad sellest omavalitsuse
kui terviku toimimine ja arenguperspektiivid.
Näiteks 100 uue töölkäiva elaniku
lisandumisel täieneks vallakassa
ca miljoni võrra. Selle eest oleks
võimalik ehitada välja kilomeeter
mustkattega teed, samas suurusjärgus saavad praegu toetust valla lapsed huviharidusega tegelemiseks.
Noore elanikkonnaga Saue vald vajab hädasti veel ühe lasteaia ehitamist, vallateede olukord jätab nii
mitmeski
piirkonnas
soovida,
välja ehitada või uuendada tuleb
kanalisatsioonisüsteem. Ka ühistransport on teenus, mida on valla
poolt mõtet pakkuda siis, kui
transpordiühenduseta piirkondades
elab piisavalt inimesi, kes on ka
ametlikult valla elanikud.
Juhul, kui ametlikult elanikuks
registreerunute arv kasvab, saab
vald püüelda selle poole, et pakkuda
teenuseid, millest tänasel päeval

Saue valda elektrituulikuid püsti ei panda

vajaka jääb.
Elanikuks mitteregisteerimise põhjustest
Paljud inimesed on arvel mõnes
naaberomavalitsuses üldse mitte
pahatahtlikkusest, vaid üsna objektiivsetel asjaoludel - lasteaiakoha
puudumine vallas on üks peamiseid
põhjuseid. See on küll inimlikult
mõistetav, paraku tingib see olukorra, kus võimaliku uue lastaia või
kooli rajamine koha peal lükkub
üha
määramatusse
tulevikku.
Uusi lasteaedu saab ehitada see
omavalitsus, kuhu laekub inimeste
tulu.
Mitmel juhul on valda mitte
registreerimise põhjuseks toodud
elamispinna kasutusloa puudumine
(näiteks suurtes aiandusühistutes
üle valla). On levinud väärarvamus,
et kasutusloata ei tohi end sisse
kirjutada.
Kasutusluba
ei
ole
tegelikult sisse registreerimiseks vaja
ja need, kellel registreerimine sellel
põhjusel seni tegemata, võivad julgelt
vallamajja pöörduda.
Registreeri ennast vallaelanikuks
Elukohateate võib täita vallamajas
kohapeal, avalduse võib välja
printida (saadaval ka valla kodulehel
www.sauevald.ee) ja saata postiga
vallamajja, avaldust on võimalik teha
ka e-teenuste vahendusel aadressil
www.eesti.ee.

Arendaja soovile täita Kiia, Vatsla ja Hüüru kandi
põllumaad elektrituulikutega, pani volikogu maaja planeeringute komisjon võimalikke tervise- ja
keskkonnariske arvestades veto peale.
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Saue Vallavolikogu
ja
Saue Vallavalitsus
soovivad kõikidele
vallaelanikele
rahulikku
jõuluaega
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Vallajuhtimine

Vallavolikogus
30. novembril
•
•

•

•
•

•

•

•

Toimus Saue valla 2011.
aasta eelarve 2. lugemine,
mis katkestati
Võeti
vastu
erakooli,
koolieelse eralasteaia ja
lapsehoiuteenuse toetamise
kord
Muudeti määrust „Saue valla
teenistujate koosseis, palgamäärad, palgatingimused ja
sotsiaalsed garantiid“
Kinnitati
välireklaami
paigaldamise kord
Kehtestati
reklaamimaks
Saue valla territooriumil
välireklaami
avaldamise
eest
Otsustati
Hüüru
küla
Jõe tee 2 maa kasutusse
andmine MTÜ-le Hüüru
Külaselts spordiväljaku ja
ühendusteede ehitamiseks
Otsustati Vanasilla tn 29b,
Vanamõisa sisetee, Kuuse
tn 39b, Lehise tee L1 ja
Põdratuka tn ja Koru tn L4
maa munitsipaalomandisse
taotlemine
Algatati peremehetu ehitise hõivamine Laagri alevikus Kuuse tänaval asuva
korvpalliväljaku osas

Toetused

Eralasteaedade ja -hoidude
toetus tõuseb uuest aastast
RÕÕMUSTAV
UUDIS:
Laagris paikneva
RaM Veskimöldre
eralasteaias käiva
Gregori ema Kairet
Moistus ütleb, et uudis
vallapoolse toetuse
suurenemise kohta on
väga teretulnud ja on
peredele kindlasti abiks

Koduvald
Uuest aastast on peredel,
kus mõlemad vanemad on
käesoleva aasta lõpu seisuga
vallaelanikuks registreeritud,
oluliselt soodsam kasutada
eralasteaia või -lapsehoiu
teenust, kuna valla toetus
kasvab rohkem kui poole
võrra.
Volikogu poolt vastu võetud
määrus ütleb, et kui mõlemad
vanemad (või üksikvanem) on
möödunud aasta 31. detsembri
seisuga valda sisse kirjutatud,
katab vald eralasteasutuse
või -lapsehoiu kuludest kuni
3300 krooni (211 eurot) kuus
11 kuu vältel kalendriaastas.
Kui sisse on kirjutatud üks
vanem kahest, on toetus 2000
krooni (128 eurot) kuus 11 kuu
jooksul aastas.
Seni sai taotleda hüvitust

Aktuaalne

eralasteaedades käiva lapse
puhul 2000 krooni kuus (12
kuud), aga lapsehoidusid ei
toetatud üldse, need kulud tuli
vanematel kinni maksta oma
koduse lapse toetusest.
„Tegemist oli Reformierakonna
algatusega, mille koalitsiooni
toel töötas läbi vallavalitsus
ja kinnitas volikogu. Algatus
lähtus põhimõttest, et kui vald
ei suuda ise tagada piisaval
arvul lasteaiakohti, tuleb teha
peredele
taskukohasemaks
alternatiivsete
võimaluste
kasutamine,“ ütles abivallavanem Indrek Lindsalu. „Kui
lasteaiakohtade
nappusele
pakub
olulist
leevendust
uue lasteaia valmimine loodetavasti 2012. aastal, siis
sõimekohti pole ju vallal üldse
ja nende loomiseks ei teki
ka silmnähtavas tulevikus
võimalusi.
Ka
naaberomavalitsustes on olukord

lasteaiakohtade
osas
pingeline.
Tõstetev
toetussumma on ainus variant
pakkuda noortele peredele
natukenegi rahalist abi.“
Lindsalu selgitas, et toetussumma 3300 krooni (211
eurot) on tuletatud Saue valla
munitsipaallasteaedade kohamaksumusest,
millest
on
maha arvatud lapsevanema
omaosalus (hetkel 435 krooni
ehk 27,8 eurot).
„Lühidalt - kohtleme lapsi
võrdselt, sõltumata sellest,
milline on konkreetse lasteasutuse omandivorm,“ märkis Lindsalu.
„Et toetust
makstakse 11 kuud, mitte 12
kuud aastas, tuleneb loogikast,
et ka lapsevanemal on ju aastas
kuu aega puhkust.“
Lapsevanema enda otsustada
jääb, kuidas ta toetussummat
soovib kasutada - kas maksab
kohamaksu ja toetuse vahe

ise kinni või lepib lasteaia või
–hoiuga kokku, et kasutab
kohta osaajaliselt. Samuti ei
ole reglementeeritud, millal
aastas on see üks kuu, mille eest
toetust ei maksta. Lapsevanem
saab selle valida lähtuvalt
oma võimalustest ja lasteaia
töögraafikust.
Toetuse taotlejaks ei ole mitte
lapsevanem, vaid teenust pakkuv
lasteaed
või
-hoid.
Lasteasutus esitab taotluse ja
vald sõlmib sellega vastava
lepingu.
Lasteasutus peab omama tegevusluba või füüsilisest isikust
ettevõtja
kutsetunnistust.
Lihtsalt naabrimemme juurde
hoiule jäetud lapsehoidmise
kulude hüvitamist uus kord ei
reguleeri.
Toetussumma on mõeldud
üksnes kohatasu katmiseks,
seega tuleb toiduraha igal juhul
maksta lapsevanemal endal.
Muudatused ka lapsehoiutoetuse maksmise tingimustes
Kui seni maksis vald koduse
lapse toetust (vanemate sissekirjutusest sõltuvalt kas 2000
või 1000 krooni kuus) 12 kuud
aastas, siis uuest aastast on see
samuti viidud 11 kuu põhiseks
(hüvitisevaba kuu on juulikuu).
„Eralasteaedade ja lapsehoidude
toetuse suurenemine tähendab
vallale eeldatavalt vähemalt 1,5
miljonit krooni (ligi 100 tuhat
eurot) aastas lisakulu ning
siin tuleb mängu ühendatud
anumate seadus – kui mõnele
reale raha juurde pannakse,
tuleb kusagilt kahjuks ka maha
võtta.
Samas - jätkuvalt ei seota koduse lapse toetust nõudega, et
vanemad oleksid sisse kirjutatud
juba eelmise aasta lõpu seisuga,
vaid seda võib saama hakata
kohe valda kolides või end
siin legaliseerides,“ kinnitas
Lindsalu.

Vald enam riigimaanteedel lund ei lükka

Koduvald
Saue vald on võtnud seisukoha,
et omavalitsus ei pea riigiteede
hooldust tegema omal kulul.
Riigi teehoolduse eest vastutavale Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerumile
on
tehtud ettepanek, et vald tagab
ise omavalitsuse piires riigi
kõrvalteede hoolduse võimaldades elanikele ohutu liiklemise ja
läbipääsu ning selle eest esitatakse
riigile arve. Sarnane ettepanek
on tehtud ka juba kahel viimasel
talvel, aga nagu siis, ei ole ka nüüd
ministrilt ettepanekule vastust
laekunud.
“Eelmisel
aastal
kulutasime
riigiteede lumelükkamisele ligikaudu 35% teehoolduskuludest. See
ei ole riigi poolt kohane käitumine,”
leiab vallavanem Andres Laisk.
Esimesed suuremad lumetuisud
novembrikuu lõpus näitasid, et
riik ei tule toime oma kõrvalmaanteede hooldamisega. Eelmisel
nädalal jäi hommikul koolibuss

Hageri maanteel kinni, autod olid
mitmel pool kraavis, Tutermaa
tee ning Saue-Hüüru teed olid
läbitamatud.
“Sama kehtib
suurema osa Saue vallas asuvate
madalama klassi riigi omanduses
kõrvalmaanteede kohta, mis on
aktiivses kasutuses, sealhulgas
koolitranspordi poolt. Koolibussid
ei saa sellistes tingimustes liikuda,
see on ohtlik. Selle tulemusena
on lisaks teedevõrgule halvatud
ka haridusvõrk,” selgitab Laisk
probleemi.
Kuni ministeerumilt vastust ei
tule, võib nii mõnelgi riigi teejupil
lumetõrjega probleeme ette tulla,
aga: “Me ei saa valla niigi pingelisest eelarvest riigi kohustusi kinni
maksta,” resümeerib Laisk.
Samas ei ole vallajuhi sõnul põhjust
loota
riigi
kõrvalmaanteede
hoolduse paranemisele reaalselt
enne, kui lühendatakse ministri
määrusega kehtestatud reageerimisaega
madalama
taseme
kõrvalteedel - “36 tundi peale
tuisu lõppu”.

Vallateedel liigub sahk
vähemalt üks kord päevas
Vallateed
(nimekiri
www.
sauevald.ee/avaleht/valla_teed/
valla_teed) peavad lepingujärgselt
olema lahti lükatud kuni 9 tunni
jooksul peale tuisu lõppemist.
“Praktikas käib sahk siiski ka
tuisuga vähemalt kord päevas
kõik teed üle. Loomulikult saaks
masinaid töös hoida ka 24 tundi
ööpäevas, aga keegi peab selle
kinni maksma, seetõttu tuleb
otsida optimaalset tsüklit,” ütleb
kommunaalspetsialist
Indrek
Brandmeister.
Erateede ja kinnistute äärte
lumest puhtana hoidmine on
omaniku kohustus. Teemeistrid
panevad
elanikele
veelkord
südamele, et oluline on tähistada
oma sissepääsuteed ja kohad,
kus on tee kõrval kraav, kurvid
jne. Tähistada tuleks ka teemaale
paigutatud kivid ja kraanid jms,
samuti tagada jäätmevedajale
ligipääs prügikonteineriteni ning
suure lumesaju korral püüda
vältida tänavate ääres parkimist.

Riigimaanteede hoolduse eest Saue vallas vastutab
AS Nordecon Infra Keila teehoolde osakond
telefon: 678 1473, e-mail: keila@nordecon.com
Tee nr. 11116 Vana-Pärnu maantee (Kanama rist – Jõgisoo)
Tee nr. 11117 Tallinn-Paldiski mnt – Valingu – tee 11116
Tee nr. 11184 Alliku vana koolimaja – Laagris Koru tn.
– Karutiigi elamurajoon – tee 11185
Tee nr. 11185 Saue raudteejaam – Alliku küla – Hüüru
Tee nr. 11186 Tutermaa – Vanamõisa – tee 11185
Tee nr. 11191 Harku vanadekodu - Tabasalu
Tee nr. 11244 Maidla - Kiisa
Tee nr. 11247 Ääsmäe - Hageri
Tee nr. 11370 Harutee – Tuula – Keila
Tee nr. 11402 Ääsmäe Kasesalu tänav
Tee nr. 11403 Ääsmäe Mõisa tee
Tee nr. 11406 Harutee – Kernu
Tee nr. 11410 Kiia – Vääna-Viti
Tee nr. 11192 Vääna-Posti-Alliku
Riigiteede hoolduse kohta tuleb küsimused esitada
Maanteeameti infonumbril 1510
---------------------------------------------------------------------------Kohalike teede hoolduse eest vastutajad:
Kohalikel Saue valla teedel on lumetõrje eest vastutavaks
isikuks määratud Ain Irula OÜst Kalsep, tel: 534 29420
Vallapoolseks järelvalve teostajaks kommunaalspetsialist
Indrek Brandmeister, tel: 534 07008
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Uus eeskiri

Müüd kartuleid või kinnisvara?
Reklaami paigaldamise eeskirja mõttes vahet pole
Koduvald
Olgu tegemist põllu keskele
püstipandud 10 m 2 värvilise
plakatiga või oma aialipi peale
poetatud pisikese kuulutusega,
mõlemal juhul tuleb sellest
teavitada
vallavalitsust
ja
tasuda ka reklaamimaks.
Uued volikogu määrused, mis
jõustuvad 1. jaanuarist 2011,
täpsustavad nii välireklaami
mõisted kui tasumäärad.
Reklaamina käsitletakse igasugust
välireklaami
Saue
valla territooriumil, mis on
paigutatud avalikku kohta.
Olgu need hoonete välisseintel
tänavatega külgnevatele aladel,
spordiväljakutel
või
mujal.
Oluline tingimus on see, et
reklaam on vaadeldav avalikust
kohast.
Välireklaami mõiste alla kuulub
seega lisaks statsionaarsele
reklaamtahvlile ka poe või
kohviku ees asuvad ajutised
(näiteks
päevapakkumisi
tutvustavad)
reklaamtahvlid,
mis
ei
ole
maapinnaga
kohtkindlalt ühendatud.
Välireklaam on ka omaenda
aiaserva
pandud
omaenda

aiakartuli
müügireklaam.
Ka liiklusmärgi vormi ja
kujundusega
teadetetahvlid
liigituvad välireklaami mõiste
alla.
Vaid külades ja ka Laagri alevikus asuvatele spetsiaalsetele
kuulutusetahvlitele on reklaamide lisamine igaühel lubatud
ja selle eest tasu ei nõuta.
Seega - kõik reklaamid, mis
on
paigaldatud
väljaspool
kuultusetahvleid, tuleb vallamajas kooskõlastada ja taotleda
luba.
Tuleb taotleda luba
Välireklaami
paigaldamiseks
tuleb soovijal esitada Saue
Vallavalitsusele
paigaldusloa
taotlus (leitav www.sauevald.
ee), millele lisatakse:
1) reklaami kavand koos
mõõtude ja värvilahendusega;
2) asendiplaan mõõtkavas, kus
on näidatud paigaldatava objekti
asukoht;
3) maa omaniku, ehitise
omaniku või teadliku valdaja
kirjalik nõusolek
Kui paigaldusluba on kord
väljastatud, siis kehtib see kolm
aastat. Paigaldusluba antakse
tasuta, kuid samas jätab väli-

reklaami paigaldamise uus
kord õiguse ka paigaldusloa
andmisest keeldumiseks.
Kui
soovitakse
paigaldada
välireklaami
riigimaantee
äärde, siis on lisaks vallavalitsuse loale tarvilik hankida asukoha
kooskõlastus ka Põhja Regionaalselt Maanteeametilt.
Kui vallavalitsusega on reklaamtahvli
püsti
panemine
kokku leppimata, siis on
järelevalve ametnikel õigus
teha ettekirjutus ja nõuda
omavoliliselt paigaldatud reklaami eemaldamist.

ÜLEKAALUKALT
KINNISVARA KUULUTUSI:
Lõviosa Saue valla
territooriumil paiknevatest
reklaamkuulutustest on
kinnisvara müügikuulutused

Välissuhted

Koos oleme suuremad – Eesti ja Gruusia
Mart Taevere, volikogu liige
16-20. novembrini toimus
Saue
valla
delegatsiooni
sõprusreis Gruusiasse – et
avaldada toetust paari aasta
taguses Vene-Gruusia sõjas
kannatanutele.
See sõit oli omamoodi jätkuks
Saue valla suvelõpupeol toimunud Gruusia toetusüritusele,
kus korjati raha ning koguti
ka kasutatud, ent korralikke
mänguasju Gori linna lasteaiale
nr 14.
Raha sai kokku 3476 krooni,
mänguasju tõid meie valla
hääd lapsed ja nende vanemad
üheksa suure kilekoti jagu.
Lisaks annetas Laagri Lions
Klubi
lasteaiale
kopsaka
kastitäie kirjatarbeid, joonistusvahendeid ja -paberit.
Siinkohal veel kord suur tänu
kõigile, kes oma panuse selle
ettevõtmise
õnnestumisse
andsid, eriti aga lahketele
lastele, kes oma – ka täiesti
uusi! – mänguasju väikestele
grusiinidele südamlikult jagasid! Eraldi tahaks tänada veel
Kersti Ojasu peret ja Margus
Hulkkot.
Kogutud raha eest sai lasteaiale
ostetud korralik fotoaparaat
ja lastele ka kuhjake „Kalevi“
maiustusi.

Tegelikult
oli
Gruusiasse
sõidul
mitugi
eesmärki.
Esiteks – anda Gori linna
lasteaiale nr 14 üle fotoaparaat
ja
kogutud
mänguasjad.
Teiseks-kolmandaks – mis oli
kingituste
kättetoimetamise
ja toetuse avaldamise kõrval sama oluline põhjus
– leida Gruusiast Saue vallale
sõprusvald või -rajoon. Põhilise
eeltöö selleks tegid ära Gruusia
saadik Eestis härra Ruslan
Abašidze ja Eesti saadik
Gruusias härra Toomas Lukk.
Ja nii kohtusidki Tbilisi külje all
mägedes Saue valla esindajad
ning Tbilisi linnarajooni Didgori juhid. Koostöökäed lõid Saue
valla poolt volikogu esimees
härra Rein Riga ning Didgori

rajooni administratsiooni juht
härra Giorgi Nikoladze (fotol).
Arenguperspektiivi, koostööd ja
võimalikke ühiseid ettevõtmisi
nähti turismi, kultuuri, väikeettevõtluse ja lasteaedade töömail. Aga see nimekiri pole
kindlasti täielik ega lõplik.
Lähiajal valmistatakse ette
koostööleping, mida kindlasti
ka
sõpruslepinguks
võib
nimetada. Eks aeg näitab,
kuidas kultuuriviljad õitsema
hakkavad…
Gruusias käisid ja kohalikku
veini ning tšatšat proovisid
Rein Riga (delegatsiooni juht),
Eero Kaljuste, Ville Pak, Mikk
Lõhmus, Margus Michelson,
Ergo Kaljuste ja artikli autor.

Kui palju see siis maksab?
Reklaamitasu on sõltuvuses
reklaampinna suurusest. Arvestuse aluseks on minimaalselt
1m2 maksumus.
1) Kui on tegemist tasapinnalise
reklaamiga, siis hind on
0,26 eurot reklaamipinna ühe
ruutmeetri kohta päevas;
2) Ruumilise reklaami puhul
(tünn, karp vms) 0,77 eurot ühe
kuupmeetri kohta päevas.
3) Kui tegemist on ebastatsionaarse ehk maapinnaga
kindlalt ühenduses mitteoleva
teadetetahvliga, siis reklaami
maksumäär on 0,5 eurot päevas.

Eraldi ja pisut kõrgemad
hinnad on kehtestatud alkohoolsete jookide, tubakatoodete
ja hasartmängude reklaami
puhul.
4) Lahja alkohoolse joogi,
tubakatoodete
ning hasartmängu reklaamile kohaldatakse
maksusumma määramisel koefitsienti 3,0.
5) Kange alkohoolse joogi
reklaamile kohaldatakse maksusumma määramisel koefitsienti
5,0.
Kui reklaam paigaldatakse
lühemaks perioodiks kui üks
kuu, rakendatakse siiski terve
kuu maksumäära.
Reklaami
paigaldajal
tekib
maksu
tasumise
kohustus
reklaami eksponeerimise esimesest päevast alates ja lõpeb
reklaami mahavõtmise päeval.
Reklaami
paigaldaja
on
kohustatud
esitama
vallavalitsusele maksudeklaratsiooni
(leitav www.sauevald.ee) hiljemalt reklaami paigaldamisele
järgneval esimesel tööpäeval.
Lisainfo keskkonnaosakonnast
telefonil: 654 1152,
jana.mehine@sauevald.ee

Lühidalt

Kuuse tänava jäätmepunkt
avatud vaid laupäeviti
Alates novembrist saab elektri- ja elektroonikajäätmeid Kuuse
tänava katlamajas asuvas EES-i jäätmete kogumispunktis ära anda
vaid laupäeviti 13-16.00.
Lisaks võetakse vastu elektri ja elektroonikajäätmeid Ääsmäel
Infokaitsesüsteemid OÜ hoovis E-R 9-16.00 ja L 13-16.00 (lisaks
elektroonikale saab ära anda ka vanapaberit).
Panna võib konteinerisse:
• Suured kodumasinad
• Väikesed kodumasinad
• IT- ja telekommunikatsiooni seadmed
• Audio-video seadmed
• Valgustusseadmed
• Tööriistad
• Elektrilised mänguasjad
• Seire- ja valveseadmed

Kanna oma lemmiklooma
andmed ise registrisse
Läbi riigiportaali saab omanik oma kiibistatud lemmiklooma ise
lemmikloomaregistrisse (LLR) kanda.
Uue looma saab lisada, kui minna riigiportaalist www.eesti.ee
“Kodaniku” osasse ning valida teenuste alt “Kohalike omavalitsuste lemmikloomaregister”. Riigiportaali saab igaüks siseneda
kas ID-kaardi või oma internetipanga paroolidega.
Riigiportaalist saab omanik alati vaadata ka oma juba registris
oleva lemmiklooma andmeid, kontrollida vaktsineerimise aegasid, muuta oma kontaktandmeid, teavitada looma surmast jne.
Lemmiklooma kandmine LLR-i on Riigiportaalist tasuta.
Avalik otsing kiibinumbri järgi asub lehel http://llr.ee/
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Tuleviku
projekt

Vald taotles toetust
avalike hoonete
energiasäästlikumaks
muutmiseks
Koduvald
Vald tahaks renoveerida viis
Saue valla avalikku objekti
lig inullenerg ia hooneks.
Finantseerimine loodetakse
saada riigi heitgaaside kvoodi
müügist saadavast rahast.
Eesti riik on tegelenud ÜRO
kliimamuutuste raamkonventsiooni
Kyoto
protokolli
ratifitseerimise seaduse alusel
heitkoguse vabade ühikute
müügiga (nn CO2 müük).
Mis on CO2 müük?
Üheksakümnendate
alguses
määrati nimetatud protokolliga
riikidele CO2 tootmise piirnormid. Kuna Eesti saastab
tänasel päeval õhku oluliselt
vähem, kui toona kehtestatud
kvoot ette näeb, siis on võimalik
seda müüa nendele riikidele,
kelle poolt õhku paisatavad
CO2 kogused on vastupidi
kasvanud.
Aastate jooksul on Eesti
müünud seda kvooti näiteks
Hispaaniale, Jaapanile ja selle
rahaliseks väärtuseks aastas
on ligi paar miljardit krooni.
Tehingu tingimuseks on saadavate vahendite suunamine
energiatõhususe tõstmisesse.
Raha saamine sõltub
CO2 kvoodi ostjast
CO2 müügist saadavat raha
ei saa Eesti riik vabalt kasutamiseks. Objektid, mida saab
renoveerima
asuda,
valib
välja CO2 kvoodi ostja. Et olla
kohe valmis operatiivseteks
läbirääkimisteks
võimaliku
uue ostjaga, kogus riik omavalitsustelt ettepanekuid avalike hoonete energiasäästu
suurendamiseks.
Sellest ajendatuna
esitas
Saue vald oma nimekirja,
milles on viis valla omandusse kuuluvat objekti, investeeringuvajadusega
kokku
ca 98 miljonit krooni.
Ääsmäe Põhikool
46,2 miljonit
Ääsmäe Lasteaed
18 miljonit
Laagri Lasteaed
4,5 miljonit
Veskitammi kultuurikeskus
10,4 miljonit
Saue vallamaja
18,9 miljonit
Kas Saue vald need miljonid
saab, sõltub peaasjalikult kvooti
osta sooviva riigi eelistustest.
Kuna kvoodimajandusega seotud tegevused peavad olema
realiseeritud hiljemalt 2012.
aasta lõpuks, siis peaks otsus
tulema ilmselt lähikuudel.
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Veemajandus

Algavad suuremahulised veevärgi
ja kanalisatsiooni ehitustööd
Mikk Lõhmus, abivallavanem
2011. aastal algavad mitmes
Saue valla piirkonnas aastaid
oodatud ehitustööd, mille tulemusena saab vallarahvas rõõmustada puhta ja kvaliteetse
joogivee üle.
2012. ja 2013. aastal jõustuvad
Euroopa
Liidu
joogivee
ja
asulareovee
direktiivi
nõuded
ning
valla
jaoks
tähendab see kohustust tagada
reoveekogumisaladel elavatele
vallaelanikele kvaliteetne joogivesi ning tagada, et ärajuhitav
reovesi puhastatakse ja juhitakse
juba normidele vastava heitveena
loodusesse.
Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni
arendustöödest on räägitud
vallas juba aastaid ja kindlasti
on paljude piirkondade elanikud juba lubadustest ja juttudest
lootuse kaotanud ning arvavad
tänaseni, et juttudeks need
lubadused jäävadki. Pahameel
on loomulikult õigustatud, kuid
tööde alustamist on takistanud
eeskätt erinevad objektiivsed
põhjused.
Olulisim nendest on see,
et
ainuüksi
vallaeelarvest
on selliste tohutute investeeringute tegemine mõeldamatu.
Kui paneksime ka kogu 2011.
aasta vallaeelarve veevärgi- ja
kanalisatsiooni
ehitustööde
peale, ei piisaks sellest. Seega on
projekt võimalik vaid Euroopa
Liidu toetusega, selle raha
taotlemine on aga aeganõudev
protsess
ja
lõpptulemuseni
oleme jõudnud aastatepikkuse
tööga.
Tänaseks on vallale kuuluva
ASi Kovek poolt oluline osa
vajalikest hangetest läbi viidud
ning juba lähiajal algavad
esimestes piirkondades ehitustööd.
Laagri keskasula veevärgi ja
kanalisatsiooni ehitustööd
Nimetatud projekti raamides ehitatakse välja torustikud Laagri
nendes piirkondades, kus need
täna veel puuduvad. Juba sellel
aastal alustatakse Männimetsa
põiktänava ja Katmiku tänava
trasside ehitusega. Järgmisel
aastal võetakse ette juba
suured alad - Laagri aleviku
Pilliroo
tänava
piirkond
ning Laagri Pärnu maanteest
Saku poole jääv NõlvakuVanasilla
piirkond.
Lisaks
tänavatorustikule
ehitatakse
vajalikud ringvarustusliinid ja
tuletõrjehüdrandid. Töid teeb
OÜ Water Ser.

Vallavalitsus koostab lähitulevikus kõikidele
ehitustööde piirkonda jäävatele maja- ja
kinnistuomanikele kirja, kus selgitatakse
kõiki võimalikke mureküsimusi sh liitumise
tingimusi, kinnistusiseste trasside ehitamise
tingimusi ja jagatakse muud vajalikku infot.
Samuti avaldatakse vajalik info valla kodulehel
ja valla Facebooki kodulehel.
Kust saab lisainformatsiooni?
Lisainformatsiooni saamiseks palun pöörduda
Saue Vallavalitsuse poole abivallavanem Mikk
Lõhmus, telefon 654 1158 E-post mikk.lohmus@
sauevald.ee või võrkude spetsialist Arvo
Brandmeister 654 1148 või arvo@sauevald.ee.
Konkreetsete ehituslike küsimuste korral otse
ASi Kovek poole.

aegunud või suisa puuduv
seadmestik ei võimalda vee
kvaliteeti tagada. Tulemuseks
on täna paljudele laagrikatele
peavalu tegev pruun sade torudes jms probleemid.
Tänaseks
juba
alanud
puurkaevude
rekonstrueerimisega
ehitatakse
välja
vajalikud
puhastusseadmed
liigse raua ja mangaani ärastamiseks, rakendatakse abinõusid
radionukleiidide
normide täitmiseks, ehitatakse
vajalikud pumbad, reservuaarid
jne. Töövõtjaks on OÜ Water
Ser Ehitusjuhtimine ja lepingumahuks ca 15 miljonit krooni.
Oluline on ka see, et kõik puurkaevud saavad autonoomse
elektritoite (generaatorid) ja
hädaolukorras on elanikele
tagatud puhas vesi.
Vanamõisa veevärgi ja
kanalisatsiooni ehitustööd
Vanamõisa arendustööde käigus saab veevärgi ja kanalisatsiooni nn vana piirkond Suurevälja tee äärne piirkond
koos
samas
paiknevate
tänavatega
(Kääru,
Rõika,
Suurevälja põik, Haavasalu jt).
Samuti ehitatakse välja puurkaev koos veetöötlusseadmetega ja survetrass Saue linna.
Tööde maht jääb 25 miljoni
krooni piiridesse ning töövõtjaks
on OÜ Nordecon Infra.

Hüüru küla veevärgi ja
kanalisatsiooni ehitustööd
Hüüru projekt on üks mahukamaid, selle käigus saab
puhta joogivee ja kanalisatsiooniühenduse Hüüru tiheasustusala
ning
ehitatakse
kanalisatsiooni
survetrass
Harku alevikus asuva ASi
Laagri keskasula puurkaevude Tallinna Vesi torustikeni.
rekonstrueerimine
Tänaseks on nimetatud piirLaagri
kasutab
joogiveeks konna ehitusprojekt valmis,
kvaliteetset põhjavett, kuid palju
aega
võttis
hanke
kasutatavad puurkaevud ja ettevalmistamine, kuna vaidlus-

tuste vältimiseks tuleb siin
piinlikult täpne olla. Lähiajal
kuulutatakse ehitushange välja,
mahuks tuleb siin prognoosida
üle 30 miljoni krooni.
Mis on veel plaanis?
Eelnimetatud projektide tarvis
on raha eraldatud ja tööd võivad
alata. Samas on AS Kovek valla
initsiatiivil esitanud Euroopa
Liidu
Ühtekuuluvusfondile
taotluse veel kahe suure töö ära
tegemiseks.
Üheks nendest töödest on Ääsmäe piirkonna puurkaevude,
torustike
ja
reoveepuhasti
rekonstrueerimistööd.
Kõik,
kes Ääsmäel elavad, teavad
probleemidest joogivee kvaliteediga ning sellepärast on
nende töö tegemine vältimatu.
Teise esitatud taotluse kohaselt
on ette nähtud Laagri aleviku
olemasolevate, kuid tänaseks
amortiseerunud joogivee ja
kanalisatsioonitrasside
väljavahetamine (nt Kuuse, Avamaa
tänavate piirkonnas).
Ka see töö on väga vajalik,
sest
kuigi
puurkaevude
rekonstrueerimine
parandab
vee kvaliteeti, siis vanadest
torustikest jõuab ikka sade
joogivette. Samuti ummistuvad
vanad solgitrassid tihti, lasevad
sisse pinnavett ja suurendavad
nii kaudselt kõikide veearveid.
Lisaks on projekti mahus Hüüru Jõe tee kanalisatsioonitrass
ja Vatsla küla suvilapiirkonna
puurkaevu trassid. Nimetatud
projektide rahastamine selgub
uuel aastal.
Eelmises lehenumbris oli juttu
sellest, et vald omandas Kiia
vee- ja solgitrassid. Ka siin
on vajalik koostada taotlus
välisraha saamiseks, sest vallal
endal nii suurt investeeringut
teha pole võimalik. Sellega
täna tegeletakse, sama lugu on
Valingu puhta joogiveega.

Kas tänavad saavad mustkatte?
Paljudel
projekti
raamides
kanaliseeritavatel
tänavatel
puudub mustkate. Mustkatte
mitteehitamist
on
aastaid
põhjendatud just eelseisvate
veevärgitöödega.
Valla arengukavas on lähiaastatel ette nähtud 1,1 miljonit krooni aastas kanaliseerimistööde
järgse mustkatete väljaehitamiseks. Olenevalt tänava liiklustihedusest valitakse teekatte
liik, on selleks siis pinnatud
freesipuru või väiksema liiklustihedusega tänavatel lihtne
pindamine.
Kuna ehitussummad kujunevad
suureks, siis koheselt pärast
tööde lõppemist igale tänavale
mustkatet välja ehitada ei jõua.
Esimeses järjekorras saavad
mustkatte
jaotustänavad
(läbisõidutänavad),
seejärel
kõrvaltänavad ja viimases järjekorras umbtänavad.
Millega elanik peab
arvestama?
Ehitustööd põhjustavad paratamatult ajutisi probleeme igapäevases
elukorralduses.
Samuti tekivad küsimused
olemasolevate
puurkaevude
kasutamise kohta, liitumise
kohustuslikkuse, liitumistasude
jms teemade kohta.
Esimene ja oluline probleem on
igapäevane
liikluskorraldus.
Tahes tahtmata võib tekkida
olukordi, kus maja eest on tee
lahti kaevatud ja koju ei ole
võimalik sõidukiga pääseda
(jalgsi läbipääs on vaja igal juhul
tagada). Nendest juhtudest
teatatakse aegsasti ette ning
palume mõistvat suhtumist.
Üksikküsimusi tekib aga kindlasti palju ja palume pöörduda
nendega võimalikult aegsasti
juba valla või ASi Kovek poole.
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Saue valla detailplaneeringud novembris
Saue valla territooriumil novembris 2010 on
algatatud järgmised detailplaneeringud:
Saue Vallavalitsuse 16.11.2010 korraldusega
nr 663 algatati Vanamõisa külas piiri 2a
(katastritunnus 72701:002:0004) kinnistu ja
lähiala detailplaneering. Planeeritav maa-ala
piirneb Hallika 10, Hallika-Mäe, Piiri 2 ja Uustalu
4 kinnistutega. Detailplaneeringu eesmärgiks
on ehitusõiguse ulatuse ja hoonestustingimuste
määramine ühe ühekorteriga väikeelamu ja
abihoonete rajamiseks. Ühtlasi määratakse
detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude,
parkimise ja tehnovõrkudega varustamise
põhimõtteline lahendus. Üldplaneeringu kohaselt
asub planeeringuala kõrghaljastusega alal,
maakasutuse juhtfunktsiooniga väikeelamumaa.
Kinnistu sihtotstarve on elamumaa. Planeeritava
ala suurus on ca 0,9 ha.
Saue Vallavalitsuse 23.11.2010 korraldusega
nr 680 algatati Tagametsa külas Sallametsa
(katastritunnus 72704:002:0154) kinnistu ja
lähiala
detailplaneering.
Planeeritav
maaala piirneb Külakõrtsu, Seene ja Kiltre
kinnistutega. Detailplaneeringu eesmärgiks on
kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe osaline
muutmine elamumaaks ning ehitusõiguse
ja
hoonestustingimuste
määramine
ühe

ühekorteriga väikeelamu ja abihoonete rajamiseks.
Planeeringuga
lahendatakse
juurdepääs
planeeritavale alale, tehnovõrkude varustus
ning määratakse keskkonnakaitselised abinõud.
Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu
“Asustust
ja
maakasutust
suunavad
keskkonnatingimused” kohaselt asub kogu
planeeritav ala rohevõrgustiku K8 koridoris. Ühe
väikeelamu rajamine ei tekita vastuolu ja võimalik
on tagada rohevõrgustiku toimimiseks piisavalt
vajalik laius. Kinnistul on lubatud moodustada
kaks eraldi katastriüksust, millest suurema
katastriüksuse sihtotstarve on maatulundusmaa
ning õueala piires moodustatava katastriüksuse
sihtotstarve on elamumaa. Elamumaa suurus võib
olla kuni 2000 m². Planeeritava ala suurus on ca 9,0
ha. Üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala
hajaasustusalal, maakasutuse juhtfunktsiooniga
põllumajandusmaa.

rajamiseks.
Planeeringuga
lahendatakse
juurdepääs planeeritavale alale, tehnovõrkude
varustus ning määratakse keskkonnakaitselised
abinõud.
Harju
maakonnaplaneeringu
teemaplaneeringu “Asustust ja maakasutust
suunavad keskkonnatingimused” kohaselt asub
kogu planeeritav ala rohevõrgustiku T9 tuumalal.
Kinnistul on lubatud moodustada kaks eraldi
katastriüksust, millest suurema katastriüksuse
sihtotstarve on maatulundusmaa ning õueala
piires moodustatava katastriüksuse sihtotstarve
on elamumaa. Elamumaa suurus võib olla kuni
2000 m². Planeeritava ala suurus on ca 12,0 ha.
Üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala
hajaasustusalal, maakasutuse juhtfunktsiooniga
põllumajandusmaa

Saue Vallavalitsuse 23.11.2010 korraldusega
nr 690 algatati Jõgisoo külas Jaanila
(katastritunnus 72703:002:0071) kinnistu ja
lähiala detailplaneering. Planeeritav maa-ala
piirneb Depmanni, Kopli, Kaasiku, Küti ja Jahu
kinnistutega. Detailplaneeringu eesmärgiks on
kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe osaline
muutmine elamumaaks ning ehitusõiguse
ja
hoonestustingimuste
määramine
ühe
ühekorteriga
väikeelamu
ja
abihoonete

Avalikul
väljapanekul
olevate
detailplaneeringutega
ning
detailplaneeringute
algatamise,
vastuvõtmise
ja
kehtestamise
korralduste ja otsustega on võimalik tutvuda ka
elektrooniliselt Saue valla veebilehel: http://www.
sauevald.ee/ehitus_planeerimine

Saue valla territooriumil novembris 2010 ei
kehtestatud detailplaneeringuid.

Lähemat informatsiooni saab planeeringute
spetsialistilt Maili Metsaotsalt 654 1157
maili.metsaots@sauevald.ee

Detailplaneeringute avalik väljapanek
Saue Vallavalitsus teatab, et 6.12.2010 kuni
20.12.2010 kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30ni ja reedeti kella 14.00-ni) toimub Saue vallamajas,
Veskitammi 4, järgmiste detailplaneeringute avalik
väljapanek:
Hüüru
küla
Allika
(katastritunnusega
72701:001:0626), Angerja tee 38 (katastritunnus
72701:001:0069),
Tikka
1
(katastritunnus
72701:001:0170) ja Tikka 2 (katastritunnus
72701:001:0180) kinnistute ja lähiala detailplaneering.
Detailplaneeringuga kavandatakse Hüüru külas
Tallinn-Paldiski maantee ja Harju lubjakivimaardla
vahelisele
alale
ärija
tootmishooned.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on
kinnistute kruntimine ning maasihtotstarbe osaline
muutmine äri-, tootmis- ja transpordimaaks. Äri- ja
tootmismaa sihtotstarbega kruntidele on määratud
ehitusõiguse ulatus ja hoonestustingimused kuni
3-korruseliste äri- ja tootmishoonete rajamiseks.
Planeeritavatele kruntidele lubatakse kuni 2 hoonet,
kõrgusega kuni 12 meetrit. Ühtlasi määratakse
detailplaneeringus üldised maakasutustingimused
ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude,
parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Üldplaneeringu kohaselt
asub planeeringuala tiheasustusalal, maakasutuse
juhtfunktsiooniga äri- ja tootmismaa. Planeeritava
ala suurus on ca 16,2 ha.
Maidla külas Tammemetsa (katastritunnus
72704:003:0195) kinnistu ja lähiala detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärgiks on maasihtotstarbe

osaline muutmine elamumaaks ning ehitusõiguse
ja
hoonestustingimuste
määramine
ühe
ühekorteriga väikeelamu ja ühe abihoone rajamiseks. Detailplaneeringuga
lahendatakse
planeeritaval alal heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed ja tehnovõrkudega varustamine.
Kinnistu koosneb kahest katastriüksusest, millest
väiksem (6000 m²) on elamumaa sihtotstarbega ning
suurem (3,1 ha) maatulundusmaa sihtotstarbega,
kuhu ehitusõigust käesoleva detailplaneeringuga ei
anta. Üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala
hajaasustusalal, miljööväärtuslikul alal. Planeeritava ala suurus on ca 3,8 ha.

(ca 0,2 ha) on elamumaa sihtotstarbega ning suurem maatulundusmaa sihtotstarbega, kuhu
ehitusõigust ei anta. Ülejäänud osa Aru kinnistust
(ca 9,5 ha) jääb endiselt kasutusse maatulundusmaana, kuna Harju maakonnaplaneeringu
teemaplaneeringu “Asustust ja maakasutust
suunavad keskkonnatingimused” kohaselt asub
planeeritav ala osaliselt rohevõrgustiku K9 koridoris
ning käesoleva planeeringuga rohevõrgustiku
koridori
hoonete
rajamist
ei
kavandata.
Üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala
hajaasustusalal, maakasutuse juhtfunktsiooniga
põllumajandusmaa.

Saue Vallavalitsus teatab, et 13.12.2010 kuni
27.12.2010 kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30ni ja reedeti kella 14.00-ni) toimub Saue vallamajas,
Veskitammi 4, järgmiste detailplaneeringute avalik
väljapanek:

Tuula külas Mõisa 2 (katastritunnus 72704:
001:0367) kinnistu ja lähiala detailplaneering.
Detailplaneeringu
eesmärgiks
on
muuta
olemasolev tootmismaa sihtotstarve sotsiaalmaaks
(ühiskondlike ehitiste maa) ning ehitusõiguse
ulatuse ja hoonestustingimuste määramine
rahvamaja rajamiseks. Planeeringuga lahendatakse planeeritaval alal heakorrastus, haljastus,
tehnovõrkude
varustus
ning
määratakse
keskkonnakaitselised abinõud. Planeeringualal
asub endine maakivist loomapidamishoone,
mis ehitatakse ümber rahvamajaks. Kinnistu
piirneb elamukruntidega ning oma asukohalt jääb
külakeskusesse. Kinnistule on tagatud juurdepääs
ning parkimine sisehoovis. Planeeringuala suurus
on 0,53 ha. Planeeritava hoone ehitusalune pindala
on 520 m², kõrgus maapinnast 9,0 m. Üldplaneeringu
kohaselt asub planeeringuala tiheasustusalal,
maakasutuse juhtfunktsiooniga väikeelamumaa.

Jõgisoo küla Aru (katastritunnus 72703:002:0184)
kinnistu ja lähiala detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu
kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine
elamumaaks, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste
määramine kuni viie ühekorteriga väikeelamu
ja abihoonete rajamiseks. Ühtlasi määratakse
detailplaneeringus üldised maakasutustingimused
ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude,
parkimise
ja
tehnovõrkudega
varustamise
põhimõtteline lahendus. Planeeritava ala suurus
on ca 16,0 ha. Planeeringuga moodustatakse 5
uut kinnistut väikeelamute tarbeks. Iga kinnistu
koosneb kahest katastriüksusest, millest väiksem

Peremehetu ehitise hõivamise teade
Saue Vallavalitsus on alustanud peremehetu ehitise hõivamise menetlust Saue vallas: Laagri alevikus Kuuse tänaval asuv korvpalliväljak;
Kõigil, kellel on vastuväited nimetatud ehitise hõivamise või peremehetuse kohta, esitada need kirjalikult kahe kuu jooksul pärast teate avaldamist Saue
Vallavalitsusele, aadressil Veskitammi 4, Laagri alevik, Harjumaa 76401
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Idee

Laagri Perearstikeskus avas
oma kodulehe internetis

Ettepanek rajada
Saue valda
tulevikus tuulepark
ei leidnud toetust

Koduvald
Uue kodulehe eesmärk on parandada suhtlemist patsientidega
ja lahendada kiiremini mured, mis muidu eeldaksid pikemat
ootamist või kohale tulemist.
Kõige olulisem teave kodulehel on keskuse töökorralduse kohta info lahtioleku- ja telefonikonsultatsioonide aegade osas. “Soovitame patsientidel sellega tutvuda, see lihtsustab suhtlemist, vähendab
ootamist ja ebareaalseid ootusi,” annab Triinu-Mari Ots Laagri
Perearstikeskusest nõu.
Uuendusena on kodulehe kaudu ja meili teel võimalik tellida
kordusretsepte. “Proovime rakendada ka nn meilikonsultatsiooni:
arstidele on võimalik elektroonsel teel küsimusi esitada,” tutvustab
Ots uusi võimalusi. Arvestada tuleb tema sõnul siiski sellega, et
patsienti nägemata ja täiendava infota ei asenda meilikonsultatsioon
kunagi arstivisiiti, kuid teoreetilistele küsimustele saavad tohtrid
vastata küll. Kiireloomuliste probleemidega ei soovita Ots siiski
e-posti teel pöörduda, sest arvestatakse, et arstid jõuavad meilidele
vastata paar korda nädalas.
Päris online teenusena vastuvõtule registreerimine ei ole veel
võimalik, küll aga saab oma vastuvõtusoovi lisaks telefonitsi
helistamisele kirja panna ka e-posti teel.
Koduleht on veel täiendamisel, sinna plaanitakse lisada ka põnevat
lugemist erinevate haiguste kohta, laste vaktsineerimiskavade
ja muude huvitavate meditsiinivaldkonna teemade kohta.
Koduleht asub aadressil www.laagriperearst.ee ja meiliaadress on
info@laagriperearst.ee.

Vallakondanik andis hinnangu
- tulgu Laagrisse taluturg!
Koduvald
Novembrikuu vältel oli vallaelanikel võimalik kaasa arutleda
Laagrisse taluturu rajamise idee üle. 125 vastajast 85% kiitis
mõtte heaks.
Ka 9. novembril Saue valla Kultuurikeskuses toimunud ümarlaua
nõupidamisel toetati taluturu ideed ja otsustati, et Laagri
taluturg käivitub kevadel 2011 ning esimesel hooajal on ta avatud
hilissügiseni.
Interneti keskkonnas üleval olnud küsitluse tulemuste ja inimeste
eelistuste põhjal saab turg olema avatud üks kord nädalas,
laupäevasel päeval, kella 9-15.00ni.
Turule on oodatud kauplema eelkõige väikeettevõtjad, talunikud,
oma aiasaaduste pakkujad. Küsitlusest selgus ka võimalikele
müüjatele oluline info, et mitte alati pole kauba hind turul ostlemisel
määrav. Kodumaine päritolu, talus kasvatatud mahetoodang ning
kvaliteet on see, mida tarbija kaupmeeste toodetes kõige enam
hindab. Seega - on oodatud ka kallim ning kvaliteetsem talukaup
ja käsitöö.
“Taluturu korraldajana saab meie ülesandeks ka toodete sortimendi ja kaupmeeste valimine, päritolu kontroll ning seejärel ka eripära
hoidmine, et tagada võimalikult kõrge kvaliteet ja kodumaine
päritolu,” lubab Saue valla Kultuurikeskuse juhataja Ingrid
Novikova ning tänab kõiki 125 inimest, kes leidsid aega ja osalesid
Laagri Taluturu turu-uuringus.
Taluturu teemalise küsitluse tulemustega saab täies mahus tutvuda
aadressil: www.connect.ee/res/21898968938177/.

Küsitlustulemuste põhjal vastajate eelistusedettepanekud Laagri Taluturu kaubavaliku osas,
peamiseks kriteriumiks - ise tehtud-kasvatatud
puu- ja juurviljad, värske ja suitsutatud liha ja kala,
maitseained, ravimtaimed, mesi, marjad, mahlad,
talu moos ja teised kodused hoidised, erinevad
juustusordid, kitsepiim, toorpiim ja teised piimatooted,
munad, jahu ja teised kuivained, sai ja leib,
magusad küpsetised,
käsitöö – keraamika, klaas, ehted, sepised, vill ja
lambanahad, kodukootud villased ja linased tooted,
puidust mänguasjad, jne.

Koduvald
Saue valla üldplaneeringu
muutmise käigus laekus ettepanek reserveerida Vatsla,
Kiia ja Hüüru küladesse alad
senise
põllumajandusliku
maakasutuse kõrval ka elektrituulikute
püstitamiseks.
Ettepank toetust ei leidnud.
Ettepaneku esitajaks oli Elektri
Energia AS (mitte segamini
ajada Eesti Energia AS-iga)
ja oma taotluses toob firma
välja põhjendused, miks Saue
valla edelaosa võiks olla sobiv
piirkond 23st tuulikust koosneva tuulepargi rajamiseks:
*Läheduses asub Eesti üks
võimsaimatest
alajaamadest
ning paiknevad arvukad ülekande kõrgepingeliinid.
*On
olemas
head
tuuletingimused, sest alad asuvad
suhteliselt lähedal Lohusalu ja
Lahepere lahtedele, olles avatud
edelast ja läänest puhuvatele
meretuultele.
*Alad on väga hõredalt asustatud, ümberkaudsetest tihedama asustusega küladest
on
tuulikute
planeeritud

asukohad piisavalt kaugel, kus
see ei avalda negatiivset mõju
ümberkaudsetele elanikele.
*Alad
on
keskkonnakaitse
aspektist neutraalsed, ei hõlma
looduskaitsealasi ega muid
looduskaitselisi kitsendusi.
*Alad on peaaegu 100% ulatuses
praegu kasutuses kui keskmise
väärtusega põllu- ja heinamaad,
tuulikute püstitamisega säilib
pea täies ulatuses nende maade
põhifunktsioon.
Ettepanek lükati tagasi
Ehituse-;
planeerimiseja
maaosakonna juhataja Kalle
Pungase kinnitusel oli teema
päevakorras nii vallavalitsuse
istungil, kui volikogu maaja planeeringute komisjonis.
Ettepanek lükati tagasi ning
edasisse üldplaneeringu muutmise menetlusse ei võetud.
“Oleme asunud seisukohale,
et arvestades oletuslikke ohte
piirkonna elanike tervisele
ja
üldist
tuuleenergeetika
teemaga kaasnevat negatiivset
fooni, ei soovi Saue vald oma
territooriumile
kavandada
perspektiivseid elektrituulikute
alasid,” nentis Pungas.

Oma resoluutset vastuseisu
väljendas ka Kiia küla elanike nimel saadetud kiri.
Selles toonitatakse, et lisaks
võimalikule
terviseohule
peaks nii tuulikute visuaalne
reostus kui ka häiriv mõju
looduskeskkonnale olema piisavaks põhjuseks keeldumaks
igasugusest tuulegeneraatorite
rajamise plaanist.
Kuigi
arendajad
lubasid
ettepaneku
realiseerumisel
suunata piirkonna arengusse
omapoolseid finantsvahendeid,
siis Pungase sõnul ei kaalu
raha üles projektiga seotud
võimalikke riske.
“Ka ei ole tuulepargi rajamise
näol tegemist omavalitsuse
jaoks
strateegilise
arenguküsimusega, see ei loo piirkonda juurde oluliselt rohkem
töökohti,” ei leia Pungas Saue
valda tuulepargi rajamise idee
poolt rääkivaid aspekte. Tema
sõnul oleks hoopis oluline, et riik
kujundaks tuuleenergeetikaga
seotult oma seisukoha läbi
vastava
teemaplaneeringu
kehtestamise ja valdkonna
arengusuundade määratlemise.

Kuu küsimus

Kas Laagris peaks olema üks avalik jõulupuu?
Jõulukuu hakul, mil mitmetes meie naaberlinnades on rahva
rõõmuks püsti pandud uhkelt ehitud kuused, on vallamajas
tõusetunud küsimus, et kas ka meie suurimas asumis - Laagris
- võiks kusagil kesksel kohal ilutseda jõulupuu?
Et oleks koht, kus advendiajal lastega jalutamas käia, vana-aasta
õhtul ehk kesköö paiku omade seltsis koguneda, miks mitte mõni
meeleolukas talvine kontsert või simmangi maha pidada...
Külade piirkondades on ilmselt juba aastatega väljakujunenud
kohtumispaigad, kus kas kuusega või ilma, jõuluaegseid jämme
on korraldatud, aga kas ka Laagris oleks sellise traditsiooni
ellu kutsumise vastu huvi? Ja milline koht näikse kohalikele
kõige sobivam? Kultuurimaja juures? Jõe ääres?
Vallamaja seinte varjus?
Tõsi küll - 2010. aasta lõpuks enam seda mõtet
realiseerida ei jõuaks, aga ega järgminegi jõul tulemata ei jää!
Valla veebilehele on üles seatud väike küsimustik hea vallakodanik, anna meile tagasisidet!
See on hea võimalus vallajuhtidele teada anda oma
eelistustest ja reaalselt sõna sekka öelda.
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Johannes Ahun: “Usun, et tantsusaates
osalemine tõi tuntust ka purjelauaspordile”
Koduvald

Ta räägib surfamisest
Alates detsembri algusest on
Johannesel võimalik taas end
oma põhitegevusele – spordile
pühendada. Tema sportlik CV
räägib juba 2000. aastal alanud
kirest purjelauaspordi vastu,
mitmekordsetest tiitlivõitudest
Eesti purjetamise RS:X klassis ja
osalemisest 2008. aastal Pekingis
toimunud olümpiamängudel.
„Nüüd, kui tantsusaade läbi,
saan
hakata järjepidevalt
oma treeningplaaniga tegelema. Tegelikult saab ka seda
tantsuharjutamise
perioodi
treeningute alla liigitada, see
oli täiesti tippspordi vääriline
koormus ja selle pealt on hea
oma kava juurde naasta,” ütleb
Johannes.
Kuna surf on ilmselgelt merega
seotud, siis Eesti tingimustes
kestab vee peal olemise hooaeg
purjelaudurite maailmas napid
kuus kuud- aprillist oktoobrini.
Johannese lemmik-treeningkoht
on Pirita rand. Ülejäänud aasta
möödub peamiselt trennisaalides ja ujulas.
Johannese treeningplaan näeb
praegu ette faasi, kus tuleb
mahtu kasvatada. See tähendab,
et ei tehta mitte jõudu ega
kasvatata lihast, vaid rõhk on

Laagri alevikus üles kasvanud
Johannest (Jussi) ei ole sel sügisel
just palju kodurajoonis nähtud.
Pigemini sai mehe tegemistega
kursis olla meedia vahendusel
ja pühapäeviti telerist tantsusaadet jälgides. Erinevad väljaanded informeerisid nii tema
soengumuutusest,
ihualasti
naisteajakirjas poseerimisest,
huviline sai teada, et noormees
eelistab eneseteadlikke naisi ja
alkoholivaba elustiili.
Johannes tunnistab isegi, et
viimase paari kuu vältel on
tema nägu ja nimi uudistest
rohkem läbi jooksnud, kui
kunagi varem. Kuigi põhjust
olnuks ka enne tantsusaadet –
on ju mees lootustandev surfar,
poole oma noorest elust merel
lainetega mässanud ja esimesed
olümpiaristsedki 2008. aastal
Pekingist saanud.
„See meediahuvi, see lihtsalt
kuidagi tuli. Ei ole ma kunagi
seda spetsiaalselt taotlenud,
mina teen lihtsalt oma asja, vahet
pole, kas olen lauaga merel või
Kerstiniga tantsuplatsil,“ nendib
Johannes.
Samas usub ta kindlalt, et saatega
seoses on kaudselt
tuntust
saanud
ka
purjelauasport.
„Inimesed ei ole ju kursis
kõikide spordialadega, mida
Eestis tugevalt tehakse. Ometi
on meil palju vendi, kes teevad
maailmatasemel sporti. Loodan,
et purjelauasport tõusis selle
tantsusaates osalemisega senisest rohkem esile küll,“ ütleb
Johannes.
Ta räägib tantsimisest
Johannese sõnul kutsuti ta
tantsusaatesse esinema juba
paar aastat tagasi. Paraku oli
see 2008. aasta mehe jaoks
olümpia
ja
gümnaasiumi
lõpetamise aasta ning tol korral
ta keeldus. „Nüüd, kui ma tean,
kui kurnav ja aeganõudev see
tantsuõppimise periood oli, siis
oli see tookord väga õige otsus,“
tõdeb Johannes.
Show´s osalejad on kõik nentinud
saateks valmistumise ja tantsuseadete
selgeks
õppimise
ootamatut raskust ja ajakulu.
Et trenni tehakse kogu aeg…
Johannes ja tema partner Kerstin
Kruuse treeningtsükkel koosnes
tavaliselt kahest kohtumisest

Foto Kanal 2 meediateegist

Populaarses Kanal 2 teleshow´s
Tantsud tähtedega esindas
sportlasest
staaripositsiooni
Johannes Ahun, kes elegantsetest tantsupööretest ja zhürii
varjamatust
soosingust
hoolimata
viiendas
saates
konkurentsist pudenes. Mõjudes küll ka tantsuplatsil
veenvalt, on mehe tõeline
element
siiski
meri
ja
purjelaud.

päeva jooksul – hommikul tehti
trenni kaks tunnikest ja õhtul
tavaliselt viis-kuus tundi jutti.
Pisike
kokkupuude
oli
Johannesel
tantsumaailmaga
siiski ka varasemalt olemasnimelt toimusid Audentese
Gümnaasiumis
lõpuballi
ootuses gümnasistidele tantsukursused. „No põhisamme ma
ikka tantsudes teadsin, aga
saates ei olnud ju põhisammud
peaaegu üldse teema,“ naerab
Johannes.
Enda arvates sobivad talle
pigem standardtantsud. Ütleb,
et seal on oluline, et keha on
hoitud, selline sirge ja elegantne.
Aga et ladina tantsud nõuavad
lisaks kontrollitud kehale ka
veel voogavust ja temperamenti.
„Ladina tantsude jaoks tuli
ennast ikka pikalt soojaks
tantsida,“ kommenteerib mees
ise. Lemmiktantsuks peab surfarist tantsustaar viini valssi.
Lavanärv olla mehel ka ikka
sees olnud, kuigi Juss ise arvab,
et selles osas oli tal isegi lihtsam,
sest võistlustel ju harjutud end
pingeolukordades realiseerima.
„Ka kõige tugevamal esiatleedil
on võistluste eel närv sees, aga
oluline on see, kuidas sellest üle
olla,“ teab Johannes.
Enda sooritust tantsusaadetes
peab Johannes korralikuks. „Ma
olen harjunud tööd tegema,
andsin endast treeningutel ja
platsil alati maksimumi. Aga
miks me siis välja kukkusime?
Eks see on saateformaadis juba
sees, et üks paar peab ikka
minema. Tuttavad on öelnud,

et hoidsime pöialt küll, aga ei
helistanud, sest arvasime, et oled
finaalis nagunii,“ ei ole Johannes
üleliia kurb välja kukkumise
pärast.
Tantsutuhinat jätkus peale saatest välja pudenemist Johannese
ellu veelgi. Esineti Kerstiniga
Saku Suurhallis võistlustantsu
maailma karika etapil ning
glamuurseid poognaid näidati
Johannese kolleegidele-sõpradele Jahtklubide Liidu aastalõpuüritusel.
“Kogu see tantsusaate projekt
on olnud minu jaoks vapustav
kogemus - alates sellest, et tegu
on ju heategevusele suunatud
saatega ja lõpetades minu oluliselt paranenud tantsuoskuse
ning lahedate uute tuttavatega,”
võtab Johannes projekti kokku.

aeroobsel treeningul. „Näiteks
kiirkõndi ja jooksu tsüklitena,
ujun pikka distantsi – sellised
kestvusalad. Selle peale saab siis
hakata ehitama lahinguvormi.
Muidu lihtsalt ei kesta pikalt,
aga purjelaud on kestvussport,
pigem ikka maraton, kui sprint,“
iseloomustab Johannes.
Lähituleviku
konkreetsemad
sportlikud eesmärgid on osaleda
Austraalias toimuvatel maailmameistrivõistlustel 2011. aasta
sügisel, milles osalemisest ja
tulemustest sõltub ka pääs 2012.
aastal Londoni olümpiale. Kaks
väga selgelt määratletud sihti

ongi maailmameistrivõistlustel
koht esi 20-es ja kvalifitseeruda
olümpiamängudele ning seal
saavutada positsioon esimese
kümne mehe seas.
Ta räägib rahast
Suur sport seostub ikka suure
rahaga. Aga enne, kui tiitlivõidud
kopsakaid preemiasummasid
tooma hakkavad, on vaja taseme
saavutamiseks ka investeerida.
Johannes just selles kasvufaasis
hetkel ongi. Tahet nagu oleks,
talenti ka, aga finantse napib.
Jussi tasemega surfari üks
hooaeg maksab umbes miljoni
krooni tuuri. Sellest ainuüksi
RS:X olümpia klassi varustus
- laud, puri, poom ja mast eeldavad 100 tuhande kroonist
väljaminekut.
“Ja varustus tuleb paraku igal
aastal uus soetada. Miks? Kui
käid kogu aeg ühe kingapaariga
- tööl, kodus, teed trenni, siis see
paar ju kaua ei kesta. Töötunde
tuleb
lihtsalt
liiga
palju.
Varustusega on sama lugu, laud
peksab kogu aeg vastu laineid,
puri saab pidevat rebimist
- lihtsalt kulub ära,” selgitab
Johannes.
Lisaks tuleb ka välismaistel
võistlustel osalemine ise kinni
maksta. “Et tase kasvaks, on
vaja kõvade konkurentidega end
joonele panna. Võistluste rohkus
on kindlalt seoses saadavate
tulemustega. Ega üksi võsa vahel
nokitsedes ju heaks ei saa,” on
Juss veendunud.
Johannes kuulub purjetamise
Eesti koondisesse ja Eesti
Olümpiakomiteest saab mees
toetust 50 tuhat krooni. On veel
mõni sponsor, kes aitab trüki- või
mõne muu teenusega, Audentes
näiteks lubab oma vanal õpilasel
treeningsaali kuludeta kasutada,
aga Jussi väitel on reaalse rahaga
ikka päris kitsas käes.
“Praegu on ikka mu vanemad
minu peamised toetajad. Aga
näiteks see Austraaliasse sõit,
see maksab ikka päris palju.
Peame ikka jube kokkuhoidlikud olema,” muigab surfar
mõrult. Oma taskuraha mehel
suurt ei olegi ja seepärast
mõtiskleb ta viimasel ajal tööle
minemise mõtteid. “Kui leiaks
sellise töö, mille kõrvalt trenni
ei peaks katki jätma,” unistab
Johannes.
Sest spordist loobuda mees veel
ei taha. Usub endal potentsiaali
olevat ja hirmsat töötahet ka.
Kui oleks vaid keskkond, kus
saaks rahulikult treenida, ega
peaks selle materiaalse poolega
pead vaevama.

Kui Saue vallas leidub äkki mõni ettevõte või inimene,
kellele oleks võimalik omakandi noormehele tema unistuste
realiseerumisel toetav abikäsi ulatada,
siis Johannesega saab kontakti siin www.est99.eu
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Vallaettevõte

Baltic Disc - hea muusikaga täidetud maja
Koduvald
Ajad, mil lemmiklaulu kuulamine on youtubes vaid
hiirekliki
kaugusel
ega
maksa sentigi, on pannud
CD plaate tootvad tehased
raskesse olukorda. Saue vallas
tegutseva ettevõte Baltic Disc´i
liinid on muusikatarbimistrendide ja masu kiuste
siiski endiselt töös ning pilk
tulevikku on pigem positiivne.
Baltic Disc´i
põhitegevuseks
on CD ja DVD masstootmine
tööstuslikul meetodil. Tehasehoone leiab Pärnu maantee
äärsest Tänassilma tehnopargi
naabrusest - selline kolmekordne
modernne hoone, mille kõrval
haigutab praegu ehituse ootel
taraga ümbritsetud suur auk.
“Oleme mõtelnud, et laseks
näiteks kalad sinna sisse,” viskab
ettevõtte juht Aare Puur nalja.
Masu lõi arendusplaanidesse mõrad
Tegelikult oli augu kohale
planeeritud võimas juurdeehitus, kuhu kavade kohaselt
pidid
pesa
leidma
erinevad
muusikatootmiseja
salvestamisega
seotud
ettevõtted. Paraku algas majanduslangus ja Puuri sõnul on
projekt praegu jääkappi hoiule
asetatud ja lähiaastail laienemist ei tule. “See majanduskriis
lõi Eesti plaadimüügi turule
nuia ikka korralikult pähe,”
tõdeb ettevõtte juht.
Tänu sellele, et hinnatundlikud
kuulajad üha rohkem oma
lemmikmuusikat
internetist
maha laadivad, on firma käive
vähenenud paari aasta taguse
ajaga võrreldes ligi paar korda.
Aga see ei olevat iseloomulik
vaid
Eesti
turule.
“Ühel
konverentsil öeldi, et näiteks
Ameerikas hinnatakse seda
suhet juba 50:50, et pool
turumahust tõmmatakse netist
ja teine pool eelistab siiski
muusikat traditsioonilisel CD
plaadil,” teab Puur. Täpseid
andmeid koduse muusikaturu
kohta ei ole, aga mehe hinnangul
on suund ilmselt sarnane.
Pool Eesti turust ja
nipet-näpet veel välismaaltki
Baltic Disc kuulub Leedu

TUTVUSTAB TEHNIKAT: printeri operaator Meeland Sepp tutvustab külla tulnud vallavanemale tehnikat ja
tootmisprotsessi - just on sadakond laserplaati saanud peale värske trükipildi
kapitaliga
kontserni
BOD
Group, kuhu lisaks Eesti
tehasele kuulub ka CD ja DVD
tööstusliku masstootmise tehas
Baltic Optical Disc Vilniuses.
Eesti
tootmisüksust
hakati
rajama 2004. aastal, kui Leedu
poole pealt tõdeti, et siin
müüdavad kogused on väikse
turu kohta päris suured, et
tasuks ehk koha peale tehas
püsti panna. Lisaks nähti asukohas ka paremat potentsiaali
sisenemaks
eksporditurule
Põhjamaade suunas. 2005. aasta
sügisel
valmiski
Laagrisse
Läänemere regiooni uusim CD
ja DVD tehas.
Baltic Disc´i käes on Puuri sõnul
täna ca 60% kodumaisest CD
ketaste kogutoodangust. Samas
- kõikidest majas toodetud
plaatidest moodustab see vaid
ca viiendiku, 80% läheb Eestist
välja. Peamised eksporditurud
on Soome (suurim), Rootsi,
Taani, Norra, Suurbritannia.
Välisturgudele sisenemine ei
ole Puuri sõnul lihtne olnud.
“Meeletult palju toimub selles
äris just isikliku kontakti peal.
Ja põhjamaalased ei ole just kiired otsustajad, nad hoiavad väga
seniseid
partnerlussuhteid,”
märgib ettevõtte juht. Kuigi
Eestis suudetakse pakkuda
teenust natuke odavamalt ja

Ettevõte: Baltic Disc
Asutatud: 2004
Asukoht: Pärnu mnt. 499 Laagri, www.balticdisc.ee
Töötajaid: 17 (12 tootmises ja 5 kontori poolel) neist Saue valla
elanikke 5 inimest
Tegevusvaldkond: CD ja DVD masstootmine tööstuslikul
meetodil.
Maksimum tootmisvõimsused: 22 tuhat CD plaati ja 33 tuhat
DVD plaati ööpäevas
Aastane kogutoodangu maht: 20 miljonit ühikut
Käive 2009: 20 miljonit krooni
kiiremini, kui näiteks Soomes,
siis usalduse tekkimine ülelahe
tegija vastu võttis kõvasti aega
ja tööd.
Ja kuigi Puur, kes on üksiti ka
ettevõtte esimene müügimees,
on saanud potentsiaalsetelt
klientidelt mõnikord vastuse, et
“ole hea mees, ära enam helista
ja tüüta”, on kiirus, kvaliteet ja
loodud suhtevõrgustik toonud
firmale ligi poolsada head klienti
ka Soomest.
Ideest ja plastikupurust
valmisplaadini
“Kui olete jõudnud nii kaugele,
et loomingulised ebakõlad on
omavahel selgeks vaieldud,
kahtlased
noodid
teravaks
masterdatud ja kujundus saanud
viimase lihvi, olete valmis
pöörduma Baltic Disci poole,
et paljundada oma loometööd

massidele,” seisab
tutvustus
firma veebilehel.
Ehk et - produtsent leiab artisti,
valitakse ja lindistatakse stuudios lood sisse ja valmistoode
tuleb siis juba just Saue vallas
tegutsevast tehasest.
Näiteks Merka debüütplaat
“Ihuüksi”
ja
Jaan
Tätte
“Tulemine” - kui nimetada vaid
mõnda artisti, kelle loominguga
plaate on välja antud.
Muide - Saue valla kohalik
naisansambel
Pihlamarigi
on 2008. aastal tiraźeerinud
nimelt Baltic Disc´is oma 300
plaadiketast.
Reaalselt saab CD plaadi tootmine alguse plastmassipurust,
mis näeb välja natuke nagu
väikeste
tüdrukute
kaelahelmeste valmistamise pärlimaterjal. See vormitakse kettaks, millele koheselt pressitakse

Karikatuurinäitus-müük “KILLUVABRIK“ Andres Varustin
Andres Varustin on eelkõige tuntud raamatute illustraatorina.
Tema tegemiste-hobide sekka mahub siiski palju muudki. Oma
kolmelapselise pere kõrvalt jätkub Võrumaa mehel võhma veel
karikatuuride joonistamiseks ja omal ajal näitlemiseks (Lasteteater
Trumm ja Salong Teater) ning lavastuste kujundamiseks.
Näitus „Killuvabrik“ on kogumik karikatuure, mis sobib hästi nii koju,
kui kingiks sõbrale.
Varustini taiesed on segu graafikast, maalist ja koomiksist, mis
teostatud arvutis ja täiendatud korrektuurivärviga.
Näitus on avatud 30. jaanuarini 2011.

peale ka andmed ehk muusika.
Plastikusse “pressitud” infoga
plaat kaetakse ühelt poolt
imeõhukese alumiiniumikihiga,
seejärel peegeldub mängija
laserkiir tagasi lugejasse ja
andmeid plaadilt saab lugeda.
Ka vastav kujundus trükitakse
peale.
Plaadiümbrised
ja
pakendis olevad tekstibukletid
organiseeritakse tellija soovidele vastavalt kohale ning
pakkimisliini neidude nobedad
näpud vormistavad nendest
müügikõlbuliku toote.
Lisaks muusikakandjate valmistamisele tegeletakse tehases
ka DVD plaatide tootmisega.
Väikseim kogus, mida tehasest
tellida saab, on 300 ühikut. Seega võib uksest tellimusega sisse
astuda ka inimene või kollektiiv
kes
sõpraderingile
näiteks
oma muusikaga plaadi tahaks
kinkida. 300 plaadikoguse puhul
tuleb ühe tüki hinnaks 16-17
krooni. Võimalus on tellida ka
erikujulisi plaate - kasvõi roosas
südamekujulises vormis.
Positiivne tulevikuvaade
“Eks me tegutseme vastavalt
turu käitumisele,” võtab Puur
kokku firma arendusplaanid.
Oodatakse,
millal
toimub
DVD tootmises murrang ja 3D
tehnoloogial valminud filmid
jõuavad ka kodusesse videoteeki. Jälgitakse, et kuidas võtab
turg omaks Blue-ray tehnoloogia,
et ehk on mõtet investeerida
ise uute võimalustega tootmisliinidesse.
“Ega see CD pool ka lõplikult
ära ei kao,” usub Puur. Sest
IPodi põlvkonna kõrval (ja ka
nende seas) on inimesi, kes
kõrvaklappidest tulevatele detsibellidele eelistavad korralikku
heli plaadimasinast ja kelle jaoks
on auasi, et lemmikartisti album
oleks füüsiliselt plaadiriiulil.
2010. aasta lõpp aga rõõmustas
ettevõtet sellega, et EAS´ilt saadi
positiivne vastus taotlusele, mis
esitati ekspordi edendamiseks.
See annab firmale võimaluse
lähiaastatel panustada uute
klientide
otsingutele
välisturgudel - luua uus mitmekeelne
veebileht, osaleda messidel ja
konverentsidel ning seeläbi oma
positsiooni parandada.

Tule kaltsuvaipa kuduma
Jõgisoo Seltsimajja
11. detsember kell 11.00
Nõustame ja juhendame
info 501 2033
Reedeti beebivõimlemise tunnid
Saue valla Kultuurikeskuses
www.pardike.ee
534 82 828
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Koolitoit

Noored

Lapsed kirtsutavad nina kalaroogade peale,
aga armastavad makarone hakklihaga
Ääsmäe
Põhikooli
kokad
tõdevad, et koolitoidu osas pole
eelistused
aastakümnetega
muutunud- õpilaste lemmikroaks on endiselt makaronid
ja kalatoite mekitakse pika
hambaga.

Päeva jooksul viis toidukorda
Elve koos kolleeg-koka Meida
Augiga vastutab koolimajas
ca 160 inimese ninaesise eest koolilapsed, eelkoolimudilased
ja eks õpetajadki vaja lõunasööki. Päev algab juba varajastel
hommikutundidel. Kella seitsme
paiku
pannakse
hakkama
pudrupott eelkoolilaste hommikueineks, siis tulevad kahes
vahetuses koolilapsed, siis taas
eelkoolijutsid. Päev päädib kella
nelja ajal oote valmistamisega
pikapäevarühma õpilastele.
Paar korda nädalas on menüüs
kindlasti
supipäev
see
hõlmab sooja supikaussi ja
magustoiduportsu. “Ega me siin
väga palju fantaasiat kasutada
saagi, põhiliselt ettekirjutuste
järgi teeme - näiteks peab
kindlasti vähemalt kord nädalas
pakkuma kala ja viineritsardelli mitte rohkem kui üks
kord kuus,” toob Elve näiteid
regulatsioonidest.
Retsepte otsitakse internetist ja
üsna mahuka menüüvaliku on
koolisööklatele ettevalmistanud
ka Tervise Arengu Instituut,
mida kohandatakse vastavalt
vajadusele. Oluline, et valgud,
süsivesikud ja rasvad oleks
ikka tasakaalus, rohkelt värsket
köögiviljakraami peab olema
igas söögikorras. Köögiviljadega
varustab
sööklat
muide
naabruses tegutsev Kadarbiku
talu - juba aastaid saab kool
sealt
kõik
vajamineva
ja
sentigi selle eest ei küsita. Aga
maitsva toidu komponentideks
nimetavad kokad head toorainet
ja kogemusi.
Osalesid konkursil
Oma oskusi käisid Elve ja
Meida proovile panemas ka
sügisel
toimunud
parima
koolisöökla konkursil. Kõikidest
Eestimaa koolidest võitlesid
kokad välja ühe seitsmest
finaalikohast ning valmistasid
zhürii ja toetajate silme alla
toidumessil näidismenüü. “Vaja
oli valmistada üks supipäeva

Imbi Tigasson, noorsootöötaja
Peale suvepuhkust tagasi tööle tulles tundus, et jõuludeni on veel pikk
maa ning jõuab väga paljude muude
asjadega tegeleda. Siiski on aeg
kuidagi liiga kiirelt läinud ning jälle aeg hakata jõuludele mõtlema.

Koduvald

“Ja makaronid tingimata hakklihaga,
singipastat
millegipärast nii palju ei sööda,” teab
koolikokk Elve Rand laste
hitt-toite. Teine kindel favoriit
on kartulipüree, aga selle
valmistamisega olla tükk tegu.
Kui muidu läheb kartulit üles
keskmiselt 35 kg päevas, siis
pudrupäeval tuleb kümmekond
kilo rohkem koorida. Kalast
eriti lugu ei peeta ja ka supipäev
erilist soosingut võitnud ei ole.

Ääsmäe noortekeskuse
sügisesed toimetused

UUS UNIVORM: Elve Rand (vasakul) ja Meida Aug said parima koolisöökla konkurssilt kaasa spets
tikandiga uhked punased põlled. Neid igapäevaselt kanda ei raatsitagi, ikkagi nagu mälestusasi ka, mitte
pelgalt tavaline tööriie

ON ÜSNA RAHUL:
Ääsmäe kooli teise
klassi näitsikud
on kokatädide
kätetööga päris
rahul. Kinnitavad
nemadki makaronid
oma lemmikute
hulka, hernesupi
peale teevad natuke
nägusid ja loodavad,
et vahel võiks
koolisööklas toiduks
ka friikartuleid ja
hamburgeri pakkuda

variant, meie tegime siis
rassolniku õuntega ja desserdiks
oli kamavaht mustikatega. Teise
võistlustööna tuli esitleda meie
nägemust toidust, mis võiks
lastele maitseda. Meie tegime
juustukattega
kana-köögivilja
vormi,” meenutab Meida.
Esikohta küll koju ei toodud,
aga selline võistluskogemus oli
mõlemale kokale esmakordne.
Ütlevad, et eelnevat närvipinget
ja põnevust olnud palju, aga
õnneks oli koolirahvas toetamas
ja ergutamas. “Sellest on ainult
kahju, et teisi võistlustöid maitsta
ei saanud. Retsepte ka ei antud,”
nendib Elve.
Lapsevanematele koolitoidust
kulu ei ole
2010. aastal kompenseeris riik
põhikooli õpilaste koolitoidu
maksumusest
11,73
krooni,
ülejäänu jääb reeglina omavalitsuse
või
lapsevanema
kanda.
Koolitoit on Saue valla koolides
kõikidele õpilastele tasuta, kui
vahe riigitoetuse ja toidukorra
tegeliku hinna vahel tekibki, siis
selle maksab kinni omavalitsus,
mitte lapsevanem.
Ääsmäe Põhikool suudab riigitoetusega enam-vähem välja
tulla. “Me suudame hoida nii
odavat hinda, kvaliteedis järele
andmata seetõttu, et meil on oma
köök ja oma kokad. Kui telliksime

Võistlustöö retsept
Juustukattega broileri-köögiviljaroog
Koostisained:
broilerifilee
toiduõli
köögiviljad (lillkapsast, porgandit, suvikõrvitsat)
nisujahu
piim, või
riivjuust
vesi, sool, pipar
Valmistamine:
Koori ja tükelda köögiviljad, pane porgand ja
lillkapsas soolaga maitsestatud vette ja keeda 3-4
minutit poolpehmeks. Nõruta. Määri ahjuvorm
võiga. Pane vormi põhja tükeldatud suvikõrvits
ja keedetud köögiviljad. Tükelda kana ja pane
köögiviljadele. Valmista kaste: sulata või potis,
pruunista selles jahu. Lisa kuum piim kogu aeg
segades. Lase keema tõusta ning maitsesta soola ja
pipraga. Vala kaste vormi, raputa peale riivitud juust
ja küpseta 200˚ juures 20- 25 minutit
väljast, oleks kallim,” usub
direktor Jaanus Kallion.
Laagri Koolis on koolilõuna
maksumus pisut suuremca 20 krooni, aga seal ei
valmista toitu omad kokad,
vaid ostetakse välise teenusepakkuja käest. 8 kroonise
vahe riigitoetuse ja toidu
hinna vahel maksab kinni
omavalitsus.
“Kuigi valla tuludes järsku
pööret paremusele pole ette

näha, ei ole Saue vald siiski
kaalunud koolitoidu doteerimise lõpetamist ja selle
koormuse
lapsevanema
õlule panemist,” kinnitab
vallavanem Andres Laisk.
Tema sõnul võib praeguses
raskes majandusolukorras
olla koolitoit lapse jaoks
ainus toekas söögikord
päevas ja vald tahab seista
hea selle säilimise eest.

Enne jõulusagina algust tahaks siiski
natukene rääkida sellest, mida me
viimase kolme kuuga oleme Ääsmäe
noortekeskuses korda saatnud.
Septembrikuus täitus meil juba
üheteistkümnes
tegutsemisaasta
ning korraldasime selleks puhuks
noortele tagasihoidliku peo. Sõime torti, mängisime erinevaid
seltskonnamänge ning meenutasime,
kui palju on noortekeskus muutunud.
Oktoobrikuus
ootas
huvilisi
ees
väljasõit meie lõunanaabrite
juurde Jurmala veeparki. Ääsmäe
noortekeskuse eestvedamisel väisasid
Jurmala veekeskust Ääsmäe noored ja vanad ning nende sõbrad juba
kolmandat korda. Plaan tekkis juba
kuumade suvepäevade ajal, et võiks
taaskord Jurmala veeparki külastada
ja nõnda suvetunnet veidi kauemaks
südamesoppi peita. Eks tegelikult
on ka need atraktsioonid, eesotsas
„Tornaado´ga“ oma jälje ääsmäekate
hinge jätnud. Aitäh kõigile vahvatele
reisikaaslastele, kes selle ürituse
nii toredaks tegid ning ootame
teid ka tulevikus meie erinevatest
väljasõitudest osa võtma.
Läbi aastate on meil kujunenud
traditsioonilised üritused, milleta
ei saa hakkama ühelgi aastal. Üks
selliseid on oktoobrikuu lõpus tähistatav Halloween, kus ei puudunud
lisaks muule peomelule ka õuduste
tuba, mis on alati selle ürituse kõige
populaarsem osa olnud. On hea,
et vanematele noortele pakub huvi
õuduste toa ettevalmistamine ja läbi
viimine, et kõik sellest maksmimaalselt rõõmu tunneksid.
Igapäevaselt
on
noortekeskuses
väga populaarseks saanud Wii
konsooliga mängimine, tüdrukute
lemmikmänguks on tantsumäng
„Just Dance“, kus saab end proovile
panna tantsuvihtumises. Poistele
meeldib tunda ennast rahvusvahelise
vutistaarina ning hoopis jalgpalli
mängida.
Kuna Wii on noorte seas populaarne
olnud, siis korraldasime ka võistluse
eelpool nimetatud tantsumänguga.
Tore on vaadata, kuidas noored koos
mängivad ja kuigi vahel tuleb ette ka
arusaamatusi, suudavad nad lõpuks
ikkagi sõbralikult asju omavahel
jagada.
Lisaks digitaalsele meelelahutusele
oleme sellest sügisest noortele tutvustanud ka uut strateegiamängu
Magic the Gathering. Seda on küll
Ääsmäel juba mitu aastat ühes
seltskonnas mängitud, kuid nüüd on
siis tutvustatud ka laiemale ringile.
Poiste seas on mäng hästi vastu
võetud ja väga palju huvilisi leidnud
ning ka esimene turniir omavahel ära
peetud.
Selleks korraks olekski kõik, Ääsmäe
noortekeskus Exit soovib kõigile ilusat
pühade aega.
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Noortelaager

Loovus- ja
muusikalaager Laagri Rocks!
Ingrid Novikova,
Saue valla Kultuurikeskuse juhataja
Just sellise nime all saab jõuluvaheajal
neljal
järjestikusel
päeval
27-30. detsembrini
Saue valla Kultuurikeskuses
alguse uutmoodi ja sisult
põnev
ettevõtmine,
millele
annab vürtsi juurde Ameerika
Ühendriikidest, Colorado osariigist, Denverist
juhendama
kutsutud 13 liikmeline noortebänd.
Tegu on muusika- ja loovuslaagriga noortele vanuses 12-18
aastat. Osalema on oodatud kõik,
kel vähegi huvi muusika vastu,
sest pillimängu õpe toimub
kohapeal ja bändis osalemiseks
ei pea omama muusikalist
ettevalmistust. Proovid toimuvad
töötubades, eraldi pillirühmadele.
Proovide
käigus
õpitakse
tundma rütme, noote, helisid,
koosmängu ja põnevaid lugusid.
Suhtlemine juhendajatega toimub
inglise keeles, seega saab ka
keelepraktikat, kuid kohal on
inglise keelt kõnelevaid eesti noori,
kes vajadusel on tõlkimisel abiks.
Toimuvad kõikide pillirühmade
ühised proovid ja koosmängust
saadud kogemust ning tulemust
kutsume kõiki kuulama 30.
detsembril kell 16.00 Performance
Laagri Rocks! nime all välja
kuulutatud väikesel kontserdil.
Kui sul on oma pill – võta
kaasa! Kui ei ole, tule ise kohale!
Korraldame seekord nõnda, et
võimalikult palju erinevaid pille
saab kohapeal kasutada. Näiteks
trummid,
marakad,
gaubell,
tamburiin,
triangle,
kitarr,
elektrikitarr jt. Juhendajad ise
toovad kaasa - kitarri, trummi,
djembe, basskitarr´i, viiuli, cajon´i
suupilli jt.
Peale muusika ja bändiproovide
saab osaleda sketši õpitoas, kus
näpunäiteid jagatakse lavalise
liikumise, kõne ja publikuga
suhtlemise osas, Mängu kaudu
õpitakse näitlemist ning koos
mängitakse läbi ka üks näidend.
Loovus- ja muusiklaagri projekt
toimub 2010. aastal koostöös
Saue Vallavalitsuse, Saue Valla
Kultuurikeskuse, Laagri Kristliku
Koguduse ja YWAM Denver
(USA).
Avatud õppe vormina bändi
tegemist on Saue valla Kultuurikeskuses kavas jätkata
veel
ka järgmisel aastal. Kaasame
ja kutsume meiega koos pilli
mängima Eesti tuntud muusikuid,
lauljaid, heliloojaid.
Täpsem info ja osalejate
registreerimine:
Koht: Saue valla Kultuurikeskus
Aeg: 27-30.2010
Proovide aeg: 13-15.00
Osalustasu: 4 päeva 100.- EEK
Lisainfo: Ingrid Novikova,
534 65917,
veskitammi@sauevald.ee
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Tähtpäev

Laagri Lasteaias viidi isad tagasi
lapsepõlvemaale indiaanlasi mängima
Laagri Lasteaia V rühma õpetaja
Merle Urblepp / indiaani nimega
Kastehein
Kui
isad
ühel
porisel
novembrikuu õhtul lasteaeda
tulid, siis jäid nad sellel õhtul
pisut kauemaks - ees ootas
killuke lapsepõlve.
Idee panna isad indiaanlasi
mängima,
tundus
vahva!
Kui paljud isad üldse oma
lapsepõlves indiaanlasi mängisid, sellest polnud aga aimugi.
Eriti vahva oli näha ka laste
suurt vaimustust ja õhinat
asjaga kaasa minna. Oli selge, et
see pidu ei tule üksnes isadele,
vaid ka lastele eriline.
Järgnes pikk eeltöö lastega hakkasime uurima, kes need
indiaanlased
ikkagi
olid,
millised nad välja nägid, kus
elasid, mida sõid jne. Uusi
teadmisi kogusime nagu seeni
pärast vihma.
Valgete sulgede otsinguil
Mäletan oma lapsepõlvest, et
emal oli esikukapis suur kotitäis
suvel Hiiumaa rannalt korjatud
luigesulgi. Küll nüüd oleks need
head olnud, et indiaanlastele
peakatteid teha. Paraku on need
suled ammu juba kuskil minu
lapsepõlve mängumaadel ära
kasutatud.
Ei leidnud me suuri valgeid
sulgi kahjuks ka mujalt. Õnneks
aga ei tule lasteaiaõpetajatel
loovusest puudust ja nii sai
olemasolevatest materjalidest
ise suled valmistatud. Vaja oli
kõigest puidust grillvardaid,
valget paber-riide vahepealset
materjali, mida leidus laste-

Lugemisaasta
Lia Kiibus,
Ääsmäe raamatukogu juhataja
Lugemisaastale kohaselt toimusid tänavused raamatukogupäevad Ääsmäel 20.–30.
oktoobrini. Eesmärk on mõelda
rohkem lugemisele, lugejale ja
raamatukogule.
Me ei jäta kasutamata võimalust,
et veel paremini ja rohkem
tutvustada seda, mida me
nii hästi oskame: korraldada
raamatukogutunde õpilastele,
ettelugemisi
mudilastele,
panna välja toredaid näituseid
ja kohtuda omakandi tuntud
inimestega.
20. oktoober on traditsiooniliselt
ettelugemise päev. Raamatukoguhoidja
Eve
Kaldmaa
kohtus Ääsmäe Põhikooli algklasside õpilastega ja eelkooli
rühmaga.
Algklassidele sai
ette loetud eesti muistendeid

aia kapis, natuke liimi ja
tegutsemistahet. Suled said
päris ehtsad, kaugelt vaadates
pettis nii mõnegi ära. Peakatted
said seega igati indiaanlastele
väärilised.
Muusikasaali lavale ehitasime
ehtsa vigvami – indiaanlaste
eluaseme. Muretsesime mõned
pikad liistud, pisut nööri, paar
valget voodilina ja jupi kotiriiet.
Ja tõepoolest, üks-kaks-üksteist
ja vigvam oligi püsti. Müstikat
lisas vigvamis põlev lamp,
mis pöörles oma erinevate
värvilaikudega.
Peopäevaks
olid
paljud
lapsed endale ka kostüümid
muretsenud – kellel laenutanud,
kellel ostetud, kellel ema
õmmeldud.
Viimase
lihvi
andsime aga näomaalingutega.
Ettevalmistused tehtud, võis
mänguõhtu alata.
Indiaanipärased nimed ja
temaatilised tervituslaulud
Ilma ehtsate indiaani nimedeta

poleks pidu õige olnud. Nii
saigi igaüks selleks õhtuks
endale päris uue nime. Korvi
põhjas olid nimesildid, korv
pealt kaetud lõngaga, mille
küljes rippusid kellukesed.
Nimevalikul ei tohtinud kelluke
heliseda! Kui see siiski juhtus,
tuli uus nimi valida. Sedelil oli
kaks nime, üks lapsele, teine
isale. Nimede põhjal sai ühest
suurest hõimust kaks – maa
hõim ja taeva hõim. Nüüd ei
võtnud meie õhtust osa mitte
„Marid“ ja „Jürid“, vaid „Suur
Madu“, „Tõusev Kuu“, „Väike
Põõsas“, „Põhjatuul“ jpt vahvate
nimedega indiaanlased.
Muusikaõpetaja Ruta, indiaani
nimega „Rahetera“, oli lastele
õpetanud selgeks ka ehtsad
indiaani laulud, mis mudilastele
väga-väga meeldisid ja nii
algaski meie pidu indiaanlaste
tervituslauluga.
Sai ka pilli mängitud – üks hõim
kõlapulkadel, teine laste enda
kujundatud trummidel.

Lõbusad võistlusmängud ja
hõimude mõõduvõtmine
Õhtu jooksul panime indiaanlaste osavuse proovile ka
paberlennukitega läbi rõnga
viskamisega. Ohutuse mõttes
jätsime enne jahileminekut
nooled ja vibud seekord
kõrvale. Karujahile minnes
olime kõik julged jahimehed,
aga paraku jäi julgusest siiski
pisut puudu ja saaki meil saada
ei õnnestunud.
See aga ei heidutanud kedagi,
sest ees ootas tore hõimudevaheline sõprusmäng, kus
nalja sai palju. Pisikese rõnga
sisse, mis põrandal asetses,
pidi ära mahtuma kaks suurt ja
kaks väikest indiaanlast nõnda,
et ringi sees puudutas maad
ainult kaks jalga, ka ringist
väljas ei tohtinud ükski jalg
maad puudutada. Nuputamist
selles mängus jätkus ja ka
lahendused olid väga nutikad.
Kui kaks hõimu olid omavahel
sõbrunenud, istuti lõkke ümber,
lauldi indiaanlaste tulelaulu ja
suured indiaanlased lugesid
väiksematele
muinasjuttu
kolmest karust.
Peo lõpus kinkisid lapsed oma
isadele nimelised rinnamärgid,
mille nad ise olid joonistanud.
Seekord oli nimed ikka sünnijärgsed, sest vaevalt keegi
igapäevaselt “Täpilise Karu” või
“Kiirgava Õhtupäikese” nimega
asju aetud saab.
Rühmas ootas indiaanlasi veel
magus suutäis kirjut koera, et
korvata natukenegi jahisaagist
ilmajäämist. Lapsed lugesid veel
luuletust ja siis oligi aeg vibud
kokku korjata ning rõõmsal
meelel koju minna.

Jah lugemisele! Raamatukogupäevad Ääsmäel
ja muinasjutte ning eelkoolile
raamatut “Tuduhiired”.
Tehti ringkäik raamatukogu
töötoas ja arhiivis. Tutvustati
raamatukoguhoidja elukutset
ja
raamatukogu
kroonikat. Uuriti näituseid, vanu
raamatuid ja ajakirju. Toimus
ka väikene viktoriin lastekirjandusest, raamatukogu ja
raamatu ajaloost. Eelkoolirühm
tegi meile raamatu “Tuduhiired” põhjal toreda plakati
ettelugemisepäevast.
Raamatukogupäevade raames
sisustasime huvitavalt ka laste
koolivaheaega,
tutvustasime
uut lastekirjandust ja näitasime
vahvaid lastefilme.
Võtsime
osa
Tallinna
Tehnikaülikoolis
toimunud
raamatukogupäevade
“Jah ÕDUS JUTUTUND: Raamatukogu juhataja Liia Kiibus tutvustab
lugemisele!” avamisest ja värs- raamatukogu töötoas 6. ja 7. klassi tüdrukutele Ääsmäe kodukandi ajalugu
kelt valminud uue kaasaegse ning kõige vanemaid raamatuid ja ajakirju
raamatukogu tutvustamisest.
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PEREJÕULUD JÕGISOOL
*

18.DETSEMBRIL 2010
*PIDU

Hüüru ja Püha
küla lapsed

JÕGISOO RAHVAMAJAS

KÕIGILE* ALGUSEGA KELL 19.00

jalakeerutus ansambli TAAS saatel
Naljalugu näiteringilt
paar mängulist üllatust
töötab puhvet
pilet 75 EEK
seltsi liikmetele 50 EEK
Eelregistreerimine jogisoo@hot.ee
(Ülle 5012033 ja Valve 6040882)

PEREJÕULUD JÕGISOOL
*

18.DETSEMBRIL 2010
JÕGISOO RAHVAMAJAS
*LASTEETENDUS*
ALGUSEGA KELL 17.00
külla tuleb Jõuluvana
kommipakid headele lastele
(Sigrid 53404702)
kommipaki hind 35 EEK
Tasuda hiljemalt 13.12.2010
Saue- Jõgisoo Haridusseltsi arvele
1120083061 Swedbank
registreerimine jogisoo@hot.ee

olete oodatud
jõulupeole
Hüüru mõisa
19. detsembril
kell 15.00
• mängud ja näomaalingud
• meisterdamine ja
võistlusmängud
• jõuluvana
Lisainfo 52 64 452

Saue valla
Kultuurikeskuses
toimub 7. detsembril
kell 10.00

Laagri
emade klubi
advendiüritus
Meisterdame
jõulukaunistusi
ja -kaarte.
Üritus on tasuta,
kuid võimalusel
palume annetust
20.- kulude katteks
Lisainfo:
Mare Võting
566 02107
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detsember 2010

toetame 100% omasid!
mölli ennast sauevallakaks!
31. detsember on see päev

vaata esilehe lugu. külasta www.sauevald.ee

Meie raamatupidamisteenust
iseloomustab personaalne
lähenemine igale kliendile.
TEEME

IGAPÄEVAST RAAMATUPIDAMIST

LÄHTUDES KONKREETSE ETTEVÕTTE ERIPÄRAST JA

SAUE LOOMAKLIINIK
Sooja 1, Saue tel. 600 3382
Lemmikloomade vaktsineerimine,
ravi, päevakirurgia.
Hill’s ja Royal Canine lemmikloomatoit.

VAJADUSTEST.

PAKUME

OMALT POOLT VÄLJA LAHENDUSI

RAAMATUPIDAMISE PAREMAKS KORRALDAMISEKS
NING NÕUSTAME MAKSUKÜSIMUSTES.

OMA TÖÖS KASUTAME RAAMATUPIDAMISPROGRAMMI
PROFIT-MAXI-BÜROO, MIS ON VÄGA

Avatud E-R 13.00-19.00,
L 10.00-14.00
www.sauekliinik.ee

LAIALDASTE VÕIMALUSTEGA NING SOBIB
IDEAALSELT VÄIKE JA KESKMISE SUURUSEGA

NB! Kolmapäeviti pensionäridele visiit
ainult 75.- (tavahind 175.-)

ETTEVÕTETE NING KORTERIÜHISTUTE
RAAMATUPIDAMISE KORRALDAMISEKS.

Küsi pakkumist: danerik@danerik.ee
Täiendavat infot leiate meie kodulehelt:
www.danerik.ee

Vältimaks asjatut ootamist, palume
võimalusel aeg ette registreerida!

Otsime firmat, kes pakuks
IT haldus- ja hooldusteenust
järgmiste probleemide korral:
sisevõrk,
probleemid internetiga,
3 arvuti hooldus, back-up,
vastava tehnika soetamine

Oktoobri lõpus leitud
Laagrist Nõlvaku
piirkonnast trimmer

-15%*

Leidja telefon on 679 6651

Tunnitasu, vastavalt tehtud
tööle. Eeliseks on asukoht
Laagri lähedal.
Kontakt:
Panbaltica
Ele Rasmussen,
ele@panbaltica.com /
tel. 51 47 083

LÕUNAEKSPERT OÜ
Piirdeaedade ja väravate ehitus,
hooldus, remont,
väravaautomaatika paigaldamine.
Lipumastide müük ja paigaldus.
tel: 509 7627
www.lounaekspert.ee

Noorpaar otsib üürikorterit
Laagris või lähiümbruses.
Soovitatavalt
1-2 toaline, euroremonditud,
pikemaks ajaks. ~3000 kr/
kuus+kom, otse omanikult.
Tel. 551 5324 Imre

Puumarketi kaupl used
Tal linnas Forel li 10a,
Väike-Männiku 11
E – R 8 – 18, L 9 – 15

*Allahindlus kehtib jaehinnast. Soodustusele ei lisandu
kliendikaardi soodustus. Allahindlus ei kehti allahinnatudja kampaania toodetele ja tellimuskaubale!

Raamatupidamisteenus
väikeettevõtetele.
Programm HansaRaama.
Hind kokkuleppel alates
1000 krooni kuu.
kontakt: aadli@neti.ee,
tel.566 46272, 655 6570
Saue vald, Jõgisoo

Kiire ja konfidentsiaalne
raamatupidamine Sinu
ettevõttele. Hinnad väga
soodsad! Firmad alates 1000
krooni kuus; KÜ-d kuupiir
alates 30 krooni korter. Tuleme
igakuistele dokumentidele ise
järele!
vivateamrmp@gmail.com; 528 9386









Vannide
emailimine
559 27376

Väljaandja
Saue Vallavalitsus
Veskitammi 4, Laagri, Harjumaa
654 1130,
www.sauevald.ee

Toimetaja:	AnneLy Sumre
Kontakt:
654 1156
Epost: annely.sumre@sauevald.ee
Küljendus:	AnneLy Sumre
Trükk:	Printall

Tiraaź:
Ilmumisaeg:
Levi:		
		

4200
kord kuus (va juulikuu)
tasuta kõikides valla postkastides ja
kultuuriasutustes, raamatukogudes

