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tasuta

Kaubandus

Lõpuks ometi - Laagri elanikel on
põhjust loota uue kaupluse avamist

Konkurss uut
tunnuslauset ei toonud

Kuigi jaanuarkuu lehes väljakuulutatud konkursile
laekus 64 uut Saue valla tunnuslauset, leidis volikogu,
et ühtegi väga eredalt välja paistnud ettepanekut
nende seas ei olnud ja Saue vald jätkab senise
sloganiga
loe lk 3

Koduvald
Ideaalis hakkab uus Comarketi
ketti kuuluv kauplus ostjaid
rõõmustama juba 2011. aasta
kevadel.
Territoriaalses mõttes küll Laagri
alla kuuluv, aga keskusest siiski
kaugemale
jääv
Maksimarket
on täna ainus suurem kaubanduskeskus, mis ca 5000 elanikuga alevikurahvast teenindab. Jõeäärses
teeninduskompleksis
tegutseb
küll ka kaks pisipoodi, aga uus
1000-le ruutmeetrile kavandatav ja
väikeste supermarketite formaadile
vastav kauplus peaks kohalike
elanike
ostuvajadusi
senisest
paremini täitma küll. Planeeritav
kauplusehoone tuleb Veskitammi
10 kinnistule, sinna, kus omal ajal
tegutses Scotland Yardi pubi.
“Hoone arhitektuurne lahendus
tuleb suhteliselt lihtne. Madalpeamiselt ühekorruseline hoone.
Välisilme püütakse kavandada
võimalikult
rahulik.
Põhirõhk
on funktsionaalsusel,” kirjeldab
hoone visuaali arendaja ABC Grupi

Saue Vallavalitsus teatab,
et 21.06.2010 kell 17.00 toimub
Saue
vallamaja
volikogu
saalis Veskitammi 10 kinnistu
detailplaneeringu eskiislahendust
tutvustav avalik arutelu.
juhatuse liige Jüri Vips.
Parkimine lahendatakse samal
krundil, kaupluse ees ja külje peal.
Esialgne parkimiskohtade arv on
ca 37-39. Maa-alust parkimiskorrust
ei kavandata, ka jääb puutumatuks
kauplusehoone ja kultuurikeskuse
vaheline haljasala.
Arendaja hinnangul võiks kauplus
valmida 6 kuud peale ehitusloa
saamist. “Planeeringu vallapoolse
menetlemise minimaalne aeg on 45 kuud. Ei saa lubada, et oktoobriks
on planeering kehtestatud, aga
ideaaleesmärgi võib sellise tähtajaga
püstitada küll,” möönab ehitus,
planeerimiseja
maaosakonna
juhataja Kalle Pungas.
Kinnistul asuva vana hoone
lammutustööd on võimalik ette
võtta vahetult enne uue ehitusega
alustamist. “Kindlasti toob igasugu-

ne ehitustegevus, ka lammutus,
kaasa veidi suurema mürafooni,
kuid see on ajutine probleem. Samuti
tegeletakse lammutusega päevasel
ajal,” lubab Vips võimalikult vähest
ebamugavust kohalikele elanikele.
Kaupluses
hakkab
inimesi
teenindama viis kassat, tootevalikus
on minimaalselt 8000 nimetust
toidu- ja esmatarbekaupu, sh
suur valik kodumaiseid tooteid
ning tervise-, öko- ja mahetooted.
“Lisaväärtusena saame pakkuda
lilli, apteegikaupu, videolaenutust,
delikatesse, postiteenust, pangaautomaate jm piirkonna elanikele
vajalikke teenuseid,” promob Vips.
Kaupluse
avamisega
luuakse
32-36 uut töökohta. “Kindlasti on
kvalifikatsiooni omavad kohalikud
elanikud töötajatena eelistatud,”
nendib Vips.
Comarketeid on Eestis kokku 20,
kauplused on Tallinnas, Tartus,
Pärnus, Viljandis ja Rakveres.
Lisaks Solarise keskuse toidupood.
Kaupluste
kett
kuulub
Eesti
kapitaliga ABC Gruppi, mille
juhatuse liige ja põhiomanik on Jüri
Vips.

Nii nagu vanasti - juunist külades liikvel autolahvka
Koduvald

Rahvakeeli lahvkabussi sõitma
pannud kaupmees Ivari Kindsigo
sõnul saab tootevalikus olema lisaks
toiduainetele ka hügieenivahendeid,
elektrikaupu,
puhastusja
pesemisvahendeid jne. Tasuda saab
nii sularahas kui pangakaardiga.

Graafik
igal reedel:
Vatsla 10.00-10.20
Hüüru 10.40-11.00
Valingu 11.20 11.50
Tuula 12.00-12.20
Koppelmaa 12.40-13.00
igal teisipäeval:
Maidla 12.30-13.10

Jäätmeäri ei pruugi olla alati räpane ja halvasti
lõhnav tegevusvaldkond. Ääsmäel tegutsevas
Infokaitsesüsteemide OÜ-s antakse paberiprahile ja
vanadele plekkpurkidele uus elu ja ning säästetakse
sellega keskkonda ja loodusressursse.
Kusjuures käed jäävad täiesti puhtaks
loe lk 5

Järgmine vallaleht
ilmub augusti alguses
Peale juunikuu vallalehe ilmumist läheb kohalik
häälekandja puhkusele, ilmudes taas uute uudiste ja
infoga augusti alguses. Ilusat suve!

Ü
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Juunist saavad Vatsla, Hüüru,
Valingu,
Tuula,
Koppelmaa
ja Maidla küla elanikud kord
nädalas lihtsamat toidukraami
ja majapidamiskaupa osta otse
kodukülas.

Kui klient tahaks nautida aga laiemat kaubavalikut või konkreetseid
tooteid, siis on võimalik soovitu
ka ette tellida. Tellida saab kas
interneti teel (www.kaubapunkt.ee),
telefoni teel 518 5331 või siis täites
lahvkale minnes järgmiseks korraks
tellimislehe.
Esialgu väisab rändkauplus külasid
kord nädalas ja kõrvaloleva graafiku
järgsetel kellaaegadel. Kui selgub,
et praktikas on mõnes külas ohtralt
ostlejaid, teises jälle vähem, siis
korrigeeritakse
ka
ajagraafikut
vastavalt vajadusele.

Makulatuur muruks ja
kanadele küljealuseks
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ÜSNA SARNANE: Laagrisse nn Scotland Yardi kinnistule kavandatav kauplus
saab oma välisilmelt ja suuruselt olema sarnane Viimsis tegutseva Comarketiga
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5. juuni algusega 12.00
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info: www.vanamoisa.ee

START JUBA SEL NÄDALAL !!!
Retkel toimuvad mitmeid vahepeatused, kus saab
jalgu puhata ning tutvustatakse kohalikku ajalugu
ja külade tegemisi. Lõuna piknik toimub
TABASALU LOODUSPARGIS
Distantsil kaasas PLEKK-LIISU jalgrattapoe remondiabi

Distants 40 km

12.00 START
12.30-12.45 H
13.35-14.00 Vä
14.45-15.45 L
16.30 Harku k
17.15 FINISH

Eelregistreerim
või e-postil liiv
Registreeruda

Rattaretkega sa

Maanteeamet
liiklemise tõde

PLEKK-LIISU jal
finishis jalgratt
võistluse ning
viktoriini perek
Toetajad:
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Vallajuhtimine

Vallavolikogus 27. mail
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Toimus Saue valla põhimääruse
I lugemine
Toimus Saue valla üldplaneeringu
lähteseisukohtade III lugemine ja
vastuvõtmine
Võeti vastu ja suunati avalikustamisele
Maidla
küla
Kasemetsa,
Väikemetsa ja Männituka kinnistute
ja lähiala detailplaneering
Võeti vastu ja suunati avalikustamisele Vanamõisa küla Männiku kinnistu detailplaneering ning otsustati
algatamata jätta keskkonnamõju
strateegilise hindamine
Algatati Hüüru küla Jõeääre 3
kinnistu ja lähiala detailplaneering
Otsustati maa munitsipaalomandisse
taotlemine (Vabatmaa, Jõgisoo, Kiia,
Instituudi tee park, Maidla paisjärve
puhkeala)
Tutvustati Saue valla arengukava
Otsustati vallale kuuluvate ruumide
üürile andmine (Maidla Töökoda,
Nõlvaku 19a,
Kuuse 29a )
Otsustati omandada Alliku küla
Kurvi tee 411 maaüksus
Otsustati anda kohaliku külaseltsi
kasutusse Hüüru küla Jõe tee 2 maa
Kinnitati Saue valla osalemine Euroopa Liidu projektis „Elukeskkonna
arendamise rakenduskava”
Toimus Saue valla rahaliste vahendite
haldamise korra II lugemine
Toimus vallavara valitsemise korra
I lugemine
Otsustati
vallavalitsuse
liikme
kohustustest vabastamine

Kultuuriprojektide
rahastustaotluste
tähtajaks on 15. august
Liivi Prink
haridusnõunik
Kes on huvitatud, et nende korraldatavad
üritused saaksid vallavolikogu kultuurikomisjoni poolt üle vaadatud ja loodetavasti ka aktsepteeritud, peaksid meelde
jätma kuupäeva 15. august, mis on
viimane taotluste esitamise päev.
Saue vallas on ligi 10 000 elanikku ja võib
julgelt väita, et sama palju on häid ideid,
kuid sageli jäävad need realiseerimata,
kuna ei ole õigel ajal leitud toetajaid ega
ressursse.
Samas on kogemused näidanud, et hea
idee võib jääda varju ja omavalitsuse
poolse toetuseta, kui sellega küllalt vara ei
tegeleta.
Omavalitsuse eelarve on justkui meie
ühine rahakott, mis paratamatult tekitab
küsimuse, kellel siiski on õigus ja võimalus
sealt osa saada ning millistel alustel.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus
ütleb §22 lõige 1 punkt 5 alusel, et volikogu
pädevuses on otsustada toetuste andmine
valla eelarvest ja korra kehtestamine,
kuidas see kõik peaks toimuma.
Saue Vallavolikogu on kehtestanud ”Saue
valla ürituste toetamise korra”. Käesolev
kord reguleerib Saue valla eelarvest
mittetulundusühingute,
sihtasutuste,
külakogude,
-vanemate,
hariduse-,
kultuuri- ja spordiprogrammide ning
muude ürituste toetuste taotlemist ja
eraldamist.
Vajaliku taotluse vormi, eelarve- ja
aruandluse vormi koos kehtiva korraga
leiate Saue valla kodulehelt.
Julgust mõtete kirjapanekul ja teistega
jagamisel!
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Heakord

Mis siis talgupäeval ära tehti?
Mikk Lõhmus
abivallavanem
Kuigi üle-eestilise 1. mai talgupäeva ilmestas külm ja
vihmane ilm, ei takistanud see inimesi kokku tulemast
ja kodukoha heakorra eest oma panust andmast.
Eriti aktiivselt osaleti Ääsmäe ja Tagametsa külade
ühistalgutel, kus loendati kokku 96 talgulist, kuid väga
tublid olid ka Maidla/Pärinurme ja Jõgisoo, kus osalejaid 50
ringis. Veidi tagasihoidlikumalt oli rahvast Hüüru, Vatsla,
Tuula, Kiia ja Vanamõisa külades. Väga positiivne oli seni
passiivse Vatsla küla astumine aktiivsete talgukülade
hulka
Ühtekokku koguti ja veeti ära üle kümne suure
konteineritäie prahti ja samapalju vanu autorehve. Vallast

Jõgisoo tee äärt ehivad lillekompositsioonid
Jõgisoo rahvas alustas talgutega juba varakult. Enne
1. maid olid krundiservad ja teeääred juba koristatud
ning õigel talgupäeval kogunes külaaktiiv seltsimaja
juurde, et kambas seegi piirkond prahist puhastada.
Naaberküla Koppelmaa rahvaski ühines peale oma
küla korrastamist Jõgisoo inimestega, perekond Kalda
Koppelmaalt oli valmistanud talgurahvale ka maitsva
pajatäie suppi. Vedu võeti ka vallapoolsest üleskutsest
külasid minna ainult puhtamaks, vaid ka ilusamaks
muuta. Osteti valgeid võõrasemasid, mida siis inimesed
küll vaasidesse, vanadesse plekkkaussidesse- ja
padadesse paigutades teeäärt ehtima sättisid.
Ülle Rondo, Jõgisoo elanik

kadus ka kaks hoonet - Maidla Seltsimaja juures lammutati
abihoone, et teha ruumi rajatavale laululavale. Hüüru
Mõisa juurest kadus aga lääbakil ja väga inetu puukuur.
Kui varasematel aastatel olid külade heakorratalgud
eeskätt prügikorjamise suunitlusega, siis käesoleval aastal
keskendusid külad ka uue ilu loomisele ehk rahvakeeles
väljendatuna lillede ja põõsaste istutamisele ning
haljastuse rajamisele. Seejuures toimusid istutustalgud
juba maikuu keskpaiku, kui soojenenud ilm lubas taimi
mulda panna. Suuremad istutustalgud toimusid eelmisel
aastal Harjumaa Kaunimaks Külaks kuulutatud Maidla
külas ja tänavu sama tiitli poole püüdlevates Ääsmäe,
Vanamõisa ja Jõgisoo külades.
Kaunimaks muutus ka Laagri alevik - lisaks uutele
lilledele ja põõsastele leidis Veskitammi tänava ääres koha
pooppuuallee.

Maidlas rahvas talgutas seltsimaja õuel
Eelnevatel aastatel sai suurem rõhk pandud teeäärtest
prahi koristamisele, seekord olid aga tööd tõsisemad.
Maidla Seltsimaja õuele kiviaia ladumine, sauna ja
vana kamina lammutamine, võsa maha võtmine
ja riisumine. Sauna asemele kerkib jaanipäevaks
vabaõhulava koos tantsuplatsiga.
Kella kolmeks said tööd enam-vähem tehtud ja rahvas
hakkas kogunema talgusupile. Ka sellel aastal olid
abiks kohalikud jahimehed, kes tegid tubli tööd ja
tõid Maidla talgute jaoks traditsiooniliseks saanud
suitsutatud kopra. Väga meeldivaks üllatuseks oli
seegi, kui naabritalust (Kadarbiku) toodi külakostiks
korvitäis sooje kohupiimapontsikuid.
Talgupäev päädis õhtuse simmaniga, kus osalesid ka
Ääsmäe ja Tagametsa külade talgulised.
Ene Mitt, külaseltsi liige

Laagri Lasteaias pandi pood püsti
Käes on 1.mai tähtis „Teeme ära“ talguhommik. Ilmataat ei ole
talgulisi hellitanud. Külm tuul ja vihm. Paljudes kohtades üle Eesti
jäävad isegi talgud ära....
Meie Laagri Lasteaia töökad perekonnad halba ilma ei karda! Kõik
tublid registreerunud on kohal - emad-isad-õed-vennad. Algab OMA
POE ehitus. Enamus isasid on ametis poemaja ehitamisega, tundub,
et iga mees on kaasa võtnud isikliku trelli ja haamri. Naised siblivad
rehadega kogu lasteaia territooriumi talvisest prügist puhtaks.
Lastele valmistab rõõmu töö kõrvalt ka saepurusupi keetmine, mida
siis üheskoos karuselli-kohvikuringis maitstakse. Lõunapausi ajaks
pakuti lasteaia poolt talgulistele maitsvat suppi ja teed. Õnneks
ilmataadi meel muutus ning lõunast alates vihm rauges ning ühiselt
sai ka poemaja puna-kollaseks värvitud – et oleks ikka kaugele näha.
See oli üks tore päev, mida meenutades tunned– koos oleme tegijad
– TEGIME ÄRA!
Marge Vellesalu–Murik, lapsevaem

Talgud Koidu külas teeservad puhtamaks, inimesed tuttavamaks
Meie koristuspiirkonnaks oli 900 m Laagri sildist
Koidusse viiva maantee ja kõnnitee vahele jäävat kraavi ja
haljasala, Koidu suur ja väike park, Männiku 3 kinnistu
Koiduga piirneva metsa osa, küla siseteed ja osaliselt ka
hoonestamata elamukrundid. Päeva jooksul osales talgutel
hinnanguliselt 30-40 inimest.
Loomulikult said meie küla pargid, metsaalused ja teeääred
kenamaks/puhtamaks, aga kõige toredam oli asja juures
see, et saime omavahel tuttavamaks.
Üks tõrvatilk ka meepütti - talgute käigus koristatud
Laagri-Koidu tee äärsesse kraavi oli keegi juba 2 nädala
pärast oma kasutatud riiete kaltsukotid poetanud.
Tormi Tabor, elanik
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Maakondlikule ettenäitamisele
suunatud kaunid kodud valitud

Koduvald
Keskonna- ja heakorra komisjon valis valla pealt hooned, mis
väärivad Saue valla Kaunis Kodu 2010 tiitlit ja mis esitatakse
Harju Maavalitsuse korraldatavale konkursile Kaunis Eesti
Kodu.

ERAMU TIHEASUSTUSALAL: komisjon valis välja 2 kandidaati,
kuna nad olid võrdselt ilusad, üks uus moodne palkmaja ja teine
kivimaja, hoolitsetud aia ja veesilmaga/suveterrassiga (Alliku külas
Vahekoidu 3 ülal, Vahekoidu 5 all)

Kuna maakondlikul konkursil hinnatakse maju kolmes
kategoorias - maakodu, eramu või korterelamu tiheasustuses ja
toomishoone või ühiskondlik hoone - siis valiti ka Saue vallas
tiitliväärilisi objekte samadel alustel.
Komisjoni esimehe Ahto Oja sõnul lähtus komisjon üldisest
heakorrast ja hoone ning aia üldmuljest, terviklikkusest,
maitsekusest, kaunidusest. Valitud neli (vt kõrval pildigaleriid)
hoonet esitatakse ka maakondlikule konkursile, kes väisab
nominente 1-4. juunini toimuval ringkäigul. Konkursi võitjad
kõigis kolmes kategoorias esitatakse autasustamiseks Vabariigi
Presidendile. Saue vald premeerib
oma lemmikuid elegantse ja
pühendusega seinakellaga.
Kuna hooneid kaedes sai tehtud
tiir üle kogu valla, siis oskab
Oja kommenteerida ka valla kui
terviku olukorda.
“Üldine olukord - bussipeatuste
paviljonid võiksid olla ühtses
stiilis, nähtutest meeldis enim
Maidla bussiootepaviljon, minu
maitse kohaselt võiks sellised olla
kogu valla bussipeatused.
Üldmulje
oli
hea,
korras
majapidamisi on enam kui
MAAKODU: Tiigari maakodu Maidlas
räämas. Ikka leidub ka üksikuid
on kompaktne, hoolitsetud, eriti meeldis
majataguseid
romulaid,
kus
komisjonile, et väikesel alal oli koos 3 ajastut:
on nõukaaegset mittetöötavat
110 aasta vanune praeguse peremehe
tehnikat, aga see on vist
vanaema rehielamu ja ait, Nõukogude ajast
paratamatu, inimesed on kas
ise harjunud ja ei oska ilusamat tüüpsaun Simo ja 10 aasta vanune eramu.
tahtagi või siis kehtib põhimõte, et Aed on nii kõrg- kui madalhaljastusega, nii
kohalike liikide kui ilutaimedega. Maakodu
äkki läheb ikka kunagi vaja.”
Laagris asuv Planserki
on hubane ja enda jaoks tehtud, kasutatud ÜHISKONDLIK HOONE:
büroohoonele
tuli
nominatsioon
maitseka välisilme ja
materjalid maitsekad ja sobivad
hoolitsetud aia eest nii krundi sees kui väljas

Rõõmu kodu jääb jätkuvalt Saue valla tunnuslauseks
Koduvald
Kuigi jaanuarikuu vallalehes
väljakuulutatud
Saue
valla
uue tunnuslause konkursile
laekus kokku 64 ettepanekut,
jäi volikogu seisukohale, et
jätkatakse siiski olemasoleva
sloganiga - Saue vald - rõõmu
kodu.
Volikogu leidis, et kuigi väljapakutute seas oli nii mõnigi leidlik
ja tabav kujund, siis ühtki eredalt
silma paistnud tunnuslauset konkursitulemused ei pakkunud.
Kuna ettepanekut, mille kohta
oleks kohe tekkinud veendumus, et
see on kirjeldab Saue valla olemust
ja väärtusi oluliselt paremini, kui
senine, ei leitud, otsustati jätkata
olemasoleva tunnuslausega.
Volikogu haridus-, kultuuri- ja
spordikomisjonile tehti ülesandeks leida siiski kolm silmatorkavamat ideed premeerimiseks. “Iga komisjoni liige pakkus
kolm enam meeldinud lauset välja
ja suurima punktiskoori saanud
lausetest
selgus
esikolmik,”
kirjeldab komisjoni esimees Risto
Kiilberg valikuprotsessi.
Välja valitud kolme ettepaneku
(31, 50, 56) esitajate mõttetööd
premeeritakse 1000 krooniga.

Saue vald1. siin on kodu
2. tugevad juured sihid ja lootused suured
3. silmade särades tarmukalt tulevikku
4. see maa jäksab kanda tegusat rahvast
5. koostöö ja kord
6. toimekus ja tasakaal
7. tahe, tegu ja tulem
8. tegus ja toimekas
9. kes tulnud see jäänud
10. suurus loeb!
11. julgete sammudega homsesse!
12. mõeldes olijatele, tulijatele, minetajale
13. roheline elukeskkond täna, homme,
ülehomme
14. tegutsedes rohelise elukeskkonna nimel
15. vana ja väärikas, säästev ja roheline
16. väärt pinnas!
17. areng läbi aianduse
18. lillemaa linna lähedal
19. loodus, kodu, töö siin olla saab koos.
20. värsked ideed, küpsed teod
21. üksmeelega kasvavad väikesed asjad
suureks jäljeks tulevikku
22. tegus nagu veskitammist edasipürgiv
jõgi
23. töötame nii, et oleme nähtavad!
24. siit asun teele!
25. minu tee!
26. minu ja sinu tee!
27. me oleme teel!
28. hea koht, kust asuda teele!
29. see on tee!
30. üheskoos suudame liigutada mägesid ja
juhatada vägesid

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

tegusate inimeste vald
kõrgelt hinnas, nii maal kui linnas
kerge tulla raske minna!
sooja südamega
soojade südamete kodu
tegus ja nägus
tegus nägu, nägus tegu
Puhas Loodus
teemant omast käest
hoiame oma!
väärtustades ümbritsevat!
parim meie perele
püsiväärtustega tulevikku!
mäletame minevikku, vaatame
tulevikku!
mõtestatud tegevusega tulevikku!
säilitades vana, luues uut!
teada, teha, unistada!
olla informeeritud, et edasi minna!
kõik teed on lahti
Tallinn taskus
looduslinn
ülemiste uks
linnata linnas
maal linnas
sild linna ja looduse vahel
ela vabalt
oma ja hea
pere ja kodu
kodu koht
kodused metsatukad
parim ühendus pealinnaga
ela looduses, tööta pealinnas
talu teede vahel
siin sinu arvamus maksab

Toetustest

Ära unusta loobumast
lapsehoiutoetusest
Sotsiaalosakond tuletab meelde
neile lapsevanematele, kes seni on
koduse lapse eest saanud vallalt
lapsehoiutoetust ja kelle laps alustab
sügisel lasteaia- või kooliteed,
et tuleb toimetada osakonda
lapsehoiutoetusest
loobumiseks
avaldus, kas kirjalikus vormis või
e-postiga laine.elmik@sauevald.ee.
Lasteaeda minevate laste puhul
palume esitada avaldus hiljemalt 10.
augustiks märkega, mis kuupäevast
laps hakkab lasteaias käima. Kooli
minevate laste puhul palume esitada
avaldus hiljemalt 31. augustiks.
Lapsehoiutoetuse maksmist reguleeriva määruse kohaselt lõpetatakse
toetuse maksmine, kui langevad
ära toetuse maksmise aluseks
olevad asjaolud, näiteks hakkab laps
käima koolieelses lasteasutuses või
üldhariduskoolis.
Kui toetuse saaja on jätnud teatamata
andmete muutumisest, mis tingivad
toetuse maksmise lõpetamise, on
vallavalitsusel õigus enammakstud
toetus tagasi nõuda.

Esmakordselt kooliminejad saavad toetust
Saue vald maksab esmakordselt
kooliteed alustavatele lastele toetust
2500 krooni.
Esmakordselt
kooli
mineva
lapse toetust täismahus 2500
krooni makstakse lapsevanemale
tingimusel, et laps on Saue valla
elanik ning mõlemad lapse vanemad on lapse kooliminemise hetkel
Saue valla elanikud olnud vähemalt
6 kuud. Kui Saue valla elanik on
6 kuud olnud ainult üks lapse
vanematest, siis makstakse toetust
pool toetusmäärast. Üksikvanemal
on õigus saada toetust kogu
toetusmäära ulatuses.
Toetus
makstakse
välja
Haridusameti esitatud nimekirjade
alusel. Mingid lisadokumente 2010.
aasta sügisel kooliminevatel lastel,
kelle sünniaeg jääb vahemikku
1. oktoober 2002 - 30.september
2003, toetuse saamiseks esitada ei
tule.
Küll aga tuleks saata hiljemalt 15. septembriks
järgmised
andmed
e-postil
laine.elmik@sauevald.ee:
• vanema nimi ja lapse nimi
• lapse õppeasutuse nimi,
• toetuse saamise viis
(sularahas või ülekandega,
ülekande puhul tingimata lisada
konto omaniku nimi)
Kuna
Haridusameti kinnitatud
nimekirjad laekuvad vallavalitsusse
septembrikuu keskel, siis teostatakse väljamaksed septembrikuu teises
pooles. Hiljemalt 1. oktoobriks on
toetuse väljamaksed tehtud.
Erinev on toetuse väljamaksmine
vanemale, kelle laps läheb kooli
kas enne või pärast seadusega
kehtestatud kooliiga. Sel juhul tuleb
esitada sotsiaalosakonnale siiski
omakäeline avaldus ja koolitõend
või õpilaspilet.
Lisainfo telefonil 654 1145.
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s aue valla
planeeringud
mais 2010
Saue valla territooriumil mais
2010
on
algatatud
järgmine
detailplaneering:
Saue Vallavolikogu 27.05.2010 otsusega nr 029 algatati Hüüru külas Jõeääre
3
(katastritunnus 72701:001:0181)
kinnistul ja lähialal üldplaneeringut
muutev detailplaneering, eesmärgiga
Vääna jõe kalda ehituskeeluvööndi
ulatuse osaline vähendamine, kinnistu sihtotstarbe osaline muutmine
elamumaaks ning ehitusõiguse ja
hoonestustingimuste määramine ühe
ühekorteriga väikeelamu ja abihoone
rajamiseks. Jõeääre 3 kinnistu asub
Saue valla üldplaneeringu kohasel
tiheasustusalal. Kuna suurem osa
kinnistust on kaetud Vääna jõe
kaldal asuva metsaga, siis tulenevalt
looduskaitseseadusest
on
Vääna
jõe ehituskeeluvööndi ulatus sama,
mis jõe piiranguvööndil ehk 100m,
sellest tulenevalt tuleb taotlelda jõe
ehituskeelu vähendamist 50 m peale.
Planeeringulahendus järgib varem
väljakujunenud hoonestuslahendust,
ega kahjusta kalda seisundit. Ei ole alust
eeldada ka ala kasutusintensiivsuse
olulist tõusu ning olulist inimtegevuse
kahjulikku mõju, sest tegemist on
ühe ühepereelamu kavandamisega.
Ehituskeeluvööndi vähendamine ei
kitsenda ega halvenda kalda kaitse
eesmärkide täitmist planeeritaval
alal, kuna piirkond ei ole enam
inimtegevusest puutumatu loodus.
Olemasolev
kõrghaljastus
tuleb
säilitada maksimaalselt ja piirdeaedade kasutamine on piiratud.
Saue valla territooriumil mais 2010
ei kehtestatud detailplaneeringuid.
Lähemat informatsiooni saab
planeeringute spetsialistilt Maili
Metsaotsalt 654 1157

Maavalitsus
teatab
Harju maavanem algatas oma
27.04.2010 korraldusega nr 665k
Harju
maakonnaplaneeringut
täpsustava
teemaplaneeringu
„Harjumaa kergliiklusteed“ ja
antud planeeringu kui strateegilise
planeerimisdokumendi
keskkonnamõju
strateegilise
hindamise.
Teemaplaneeringu
eesmärk
on maakonna kergliiklusteede
võrgustiku planeerimine läbi
teekoridoride
määratlemise
ning selle võrgustiku sidumine
teiste
infrastruktuuridega.
Planeeringualaks on kogu Harju
maakond, välja arvatud Tallinna
linn. Planeeringu kehtestajaks on
Harju maavanem.
Planeeringu
ning
selle
keskkonnamõju
strateegilise
hindamise algatamise korraldusega
on võimalik tutvuda Harju
Maavalituse kodulehel www.harju.
ee/public/Maakonnaplaneering/
kergliiklus/korraldus_665k.pdf
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s aue valla detailplaneeringute avalikud väljapanekud
Saue
Vallavalitsus
teatab,
et
7.06.2010 kuni 5.07.2010 kella 8.0016.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni ja
reedeti kella 14.00-ni) toimub Saue
vallamajas, Veskitammi 4, Maidla
küla Kasemetsa, Väikemetsa ja
Männituka kinnistute ja lähiala
detailplaneeringu avalik väljapanek.
Detailplaneeringu eesmärgiks on
muuta maasihtotstarve osaliselt äri-,
tootmis- ja elamumaaks ning määrata
ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada liikluskorraldus ning
varustada krundid juurdepääsude
ja tehnovõrkudega. Planeeringuga
soovitakse moodustada 4 väikeelamu
krunti väikeelamute tarbeks, 1
ärimaa krunt hobusetalli/maneezi
tarbeks ning 2 tootmismaa krunti
alajaama ja tulekustutusvee tarbeks.
Planeeritavate väikeelamute lubatud
kõrgus on 9,0 m ja abihoonetel 5,0 m,
kokku ehitisealuse pinnaga kuni 350
m². Planeeringuga moodustatakse 4
uut kinnistut väikeelamute tarbeks.
Kuna kinnistud on osaliselt kaetud
metsaalaga, siis sellest tulenevalt 100%
elamumaa sihtotstarbega kinnistuid
ei moodustata. Iga kinnistu koosneb
kahest
katastriüksusest,
millest
väiksem (2000 m²) on elamumaa
sihtotstarbega ning suurem (21 000
m² – 63 000 m²) maatulundusmaa
sihtotstarbega, kuhu ehitusõigust
ei anta. Piirdeaedade paigaldamine
on lubatud ainult ümber õuemaa.
Ärimaa
sihtotstarbega
kinnistu
suuruseks on ette nähtud 1,0 ha.
Talli kõrgus on lubatud kuni 12 m
ja hobuste varjualune kuni 5,0 m,
kokku ehitisealuse pinnaga 3000
m².
Planeeringuala
koosseisus
olev metsaala tuleb maksimaalselt
säilitada. Ärimaa ja elamumaa
sihtotstarbeliste kruntide vahele
nähakse ette kõrghaljastuse rajamine.
Detailplaneering muudab kehtivat
üldplaneeringut
Saue
Vallavalitsus
teatab,
et
7.06.2010 kuni 21.06.2010 kella
8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-

ni ja reedeti kella 14.00-ni) toimub
Saue vallamajas, Veskitammi 4
järgmiste detailplaneeringute avalik
väljapanek:
Vanamõisa küla Männiku (katastritunnus 72701:003:0178) kinnistu
detailplaneeringu avalik väljapanek.
Detailplaneeringu eesmärgiks on
kinnistu jagamine kolmeks eraldi
kinnistuks jätkuvalt maatulundusmaa
maakasutuse sihtotstarbega
ning
koos
minimaalsete
õuealade
määramise ja piiratud ehitusõiguse
andmisega. Planeeringuga antakse
ehitusõigus ja hoonestustingimused
kahe ühekorteriga väikeelamu ja
abihoonete rajamiseks. Kinnistu
sihtotstarve on maatulundusmaa
ning
see
on
hoonestatud,
väikeelamu ja abihoonetega. Harju
maakonnaplaneeringu
teemaplaneeringu “Asustust ja maakasutust
suunavad
keskkonnatingimused”
kohaselt asub kogu planeeritav ala
rohevõrgustiku väikesel T9 tuumalal.
Männiku kinnistu planeeringuga
õuemaad moodustavad tuumalast alla
1%. Maa-ala hoonestamise käigus tuleb
olemasolevat looduslikku keskkonda
maksimaalselt säästa ja säilitada,
hoides ehitustegevuse planeeritud
ehitusala
piires.
Piirdeaedade
paigaldamine on lubatud ainult
ümber õuemaa. Detailplaneering ei
muuda kehtivat üldplaneeringut
Pärinurme küla Kante (katastritunnus 72704:002:0057) kinnistu
detailplaneeringu avalik väljapanek.
Detailplaneeringu eesmärgiks on
kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe
osaline muutmine elamumaaks ning
ehitusõiguse ja hoonestustingimuste
määramine
ühe
ühekorteriga
väikeelamu ja abihoone rajamiseks.
Planeeritava väikeelamu lubatud
kõrgus on kuni 8,0 m, abihoonel
5 m. Planeeritava ala suurus on
4,87 ha. Kinnistu koosneb kahest
katastriüksusest, millest väiksem
(3487 m²) on elamumaa sihtotstarbega
ning suurem (4,5 ha) maatulundusmaa

sihtotstarbega, kuhu ehitusõigust ei
anta. Piirdeaedade paigaldamine on
lubatud ainult ümber õuemaa. Ühtlasi
määratakse
detailplaneeringus
üldised
maakasutustingimused
ning
heakorrastuse,
haljastuse,
juurdepääsude ja tehnovõrkudega
varustamise põhimõtete lahendamine.
Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu “Asustust ja maakasutust
suunavad
keskkonnatingimused”
kohaselt asub kogu planeeritav
ala
rohevõrgustiku
koridoris.
Detailplaneering ei muuda kehtivat
üldplaneeringut.
Maidla küla Kopli (katastritunnus
72704:003:0072)
kinnistu
detailplaneeringu
avalik
väljapanek.
Detailplaneeringu eesmärgiks on
kinnistu jagamine, maasihtotstarbe
osaline muutmine elamumaaks ning
ehitusõiguse ja hoonestustingimuste
määramine
ühe
ühekorteriga
väikeelamu ja abihoonete rajamiseks.
Planeeritava väikeelamu lubatud
kõrgus on kuni 10,0 m, abihoonetel 5
m. Planeeritava ala suurus on 8,10 ha.
Planeeringuga moodustatakse üks
kinnistu väikeelamu tarbeks. Kinnistu
koosneb kahest katastriüksusest,
millest väiksem (2284 m²) on elamumaa
sihtotstarbega ning suurem (3,8 ha)
maatulundusmaa
sihtotstarbega,
kuhu ehitusõigust ei anta ning
ülejäänud osa kinnistust jääb endiselt
kasutusse
maatulundusmaana.
Piirdeaedade
paigaldamine
on
lubatud ainult ümber õuemaa. Ühtlasi
määratakse
detailplaneeringus
üldised
maakasutustingimused
ning
heakorrastuse,
haljastuse,
juurdepääsude ja tehnovõrkudega
varustamise põhimõtete lahendamine.
Harju
maakonnaplaneeringu
teemaplaneeringu
“Asustust
ja
maakasutust
suunavad
keskkonnatingimused” kohaselt asub
kinnistu osaliselt rohevõrgustiku T9
tuumala äärealal. Detailplaneering ei
muuda kehtivat üldplaneeringut

Teetööd

Liiklus Alliku-Laagri teel suletakse terveks suveks
Indrek Brandmeister
kommunaalspetsialist
Põhja
Regionaalse
Maanteeameti
tellitud teeremondi tööd algavad
7. juunil ja vältavad 27. augustini.
Vanamõisa, Alliku ja Hüüru külaelanike
elu on häirinud mitmeid nädalaid
suletud olnud Alliku-Hüüru maantee.
Seal on remonttööd nüüd lõpetatud ja
tee uuesti liiklusele avatud.
Nagu sellest veel vähe oleks, suletakse
silla remondi tõttu Alliku-Laagri tee
kogu suveks. Tööd algavad 7. juunil ja
lõppevad 27. augustil vahetult enne kooli
algust, nii et koolibussi sõidugraafikut
see ei mõjuta.
Remondiperioodil on liiklus ümber
suunatud mööda Alliku-Hüüru (tee nr
11185), kohaliku tee Tiiri tee (tee nr 240)
ja Laagri-Hüüru (tee nr 11184) kaudu.
Töid teostab AS Lemminkäinen Eesti.
Vastutav töödejuhataja objektil on Aare
Veevo tel: 534 66664.
Liikluskorralduse eest vastutab OÜ
Roadservice Ädu Kriisa tel: 511 3274.
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Vallaettevõte

Makulatuur muruks ja kanadele küljealuseks -

tänapäevane jäätmekäitlus pakub loomingulisi väljakutseid
Koduvald

“Valge
paber,
segapaber,
ajalehepaber...,” toob Linnupõld
näiteid. Need erinevad liigid
segatakse masinates omavahel
kokku,
saades
tulemuseks
kas vajalikud komponendid
küttematerjali, multśi (haljastuses ja aianduses kasutav materjal)
valmistamiseks ja isegi saepuru
sarnaseks pudiks, mida näiteks
hobustele ja kanadele külje alla
panna.

Ääsmäele vanasse viljakuivatisse ja laohoonesse 2007.
aastal sisse seatud Infokaitsesüsteemide
OÜ-le
kuuluvas tootmiskompleksis
suunatakse vanad dokumendid ja muu paberjääde uuele
elule.
Olete ehk kohanud kontorinurkades lukustatud ja plommitud kogumiskaste, mille
pilust töötajad pabereid sisse
libistavad. Selliseid tähtsaid ja
konfidentsiaalseid, delikaatseid
andmeid kandvaid dokumente,
mida võõras silm näha ei tohi.
Nendesamade paberite hävitamine moodustab
põhiosa
Infokaitsesüsteemide
OÜ
tegevusest. Kui sinna juurde
lisada veel kontoritest kogutav
vanapaber, siis ühtekokku tuleb
tehasesse sisse kuus ca 300 tonni
materjali. Üks osa ettevõtte tööst
on niisiis turvariske hajutav
andmekandjate hävitamine. Aga
sellega tegevus ei piirdu, saadud
materjal suunatakse pea 95%
ulatuses taastootmisse.
Mitte prügi
vaid väärtuslik tooraine
Et pabermaterjal uuele elule

Ettevõte: Infokaitsesüsteemide OÜ
Asukoht: Ääsmäe, www.infokaitse.ee
Tegevusvaldkond: dokumentide jt andmekandjate ming praakja piraattoodete hävitamine ja taaskasutusse suunamine
Töötajaid: 19, neist 6 Saue valla elanikke		
Käive: 10,5 miljonit krooni
Huvitav teada: Tänu Ääsmäel töötavale taaskasutustehasele on
saadetud taaskasutusse selline kogus paberit,
millega on kokku hoitud Ääsmäe küla suurune mets
		

suunata, tuleb see kõigepealt
sorteerida.
“Taaskasutuse
mõttes ei ole võimalik purustada
tavalist paberit ja kartongi või
lainepappi koos. Kui see materjal
segamini pudruks teha, siis
on võimalik uuesti toota vaid
kõige madalama liigi paberit,”
selgitab ettevõtte juht Martin

Linnupõld. Sortimine toimub
universaalsete masinatega, mis
on nii intelligentsed, et suudavad dokumentidel eemaldada
isegi kirjaklambrid.
Seejärel purustavad masinad
materjali imepisikesteks tükkideks ja saadavast massist
eraldatakse erinevad liigid.

Vabad töökohad

Augustist tööd alustav kalatööstus
loob uusi töökohti vallaelanikele
Koduvald
2010. aasta suvel valmib Saue
vallas uus kalatööstuse- ja
logistikakompleks,
kuhu
esimeses
järgus
võetakse
ametisse
kümmekond
uut
töötajat.
4500 m tööstuskompleks jääb
Vatsla küla piiridesse, paiknedes
teeristil, kus Laagrist algav
Instituudi tee lõikub Paldiski
maanteega. Kompleks paistab
möödujale
kenasti
kätte
oma lõheroosade seintega ja
päikese käes helkiva sinaka
klaasfassaadiga.
Tööstuse
peamiseks
tegevuseks
on
Norras kasvatatud forelli ja
lõhe töötlemine - fileerimine,
soolamine, suitsutamine jne.
Kuigi spetsialiste - pealogistik,
kalamaailma
ostuinimesed,
otsitakse tööturult nii Eestist kui
välismaalt, siis kodulähedase
teenistuse võimaluse saavad ka
Saue valla inimesed.
“Heameelega võtaksin liinidele
tööle just lähiümbruse elanikud,
kellel oleks hea lihtne kohale
jõuda,” räägib uue tehase juht
Mati Vetevool.
2

Töö ei olevat tema sõnul raske,
ka väljaõpe toimub koha peal,
peamiseks töö saamise eelduseks
on kohusetundlikkus ja ausus.
Juuli keskpaik on aeg, mil
loodetakse kontoripoolega sisse
kolida ja kalapood avada. Kohe
peale seda avatakse järk-järgult
ka tööstuse pool. Esimeses etapis
on tööjõu vajadus 10-12 inimest,
kui aga kompleks tervikuna
käivitub, siis palgatakse kokku
ca 30 uut töötajat.
Kaks pikka ja töörohket aastat on
võtnud aega, et ambitsioonikast
ideest on saanud kohe-kohe
avatav kalatööstus. “Vahel jätan
auto Paldiski maanteel seisma
ja vaatan. Ise ka ei use, et saime
sellega hakkama,” on Vetevool
mõnikord sisimas imestunud, et
60 miljoniline arendusprojekt on
tõepoolest teoks saamas.
Kuigi tohutu töö on seljataga,
ei ole mehe sõnul puhkamise
hetke
siiski
lähitulevikus
terendamas - vaja on ju laiendada
müügivõimalusi,
sest
valmistoodang
suunatakse
enamuses
välisturgudele,
hoolitseda, et uus ettevõte ühiselt
hingama hakkaks jne.
“Eks see ikka minu eluprojekt
on,” tõdeb Vetevool rahulolevalt.

M.V. Wool
võtab tööle

kalatöötlejaid
fileerimisliinile,
pakkimisliinile,
soolamisliinile
suitsutamisliinile
jne
Nõutav:
ausus
korrektsus ja
kella tundmine
keskharidus
eesti keele oskus
väljaõpe toimub
koha peal
eelistatud on
lähiümbruse elanikud
CV ja motivatsioonikiri
saata info@mvwool.ee
Lisainfo 562 11056

Piraattoodetest plastpudeliteni
Kuna
konkurents
paberi purustamisel ja ümbertöötlemisel on Eestis üsna tugev,
siis on ettevõtte oma turuniśśi
laiendanud, spetsialiseerudes ka
teiste jäätmete taaskasutusele.
“Selliseid universaalseid purustusliine nagu meil, kus
eraldatakse
automaatselt
ära
plast,
klaas,
vedelik,
metall, Eestis rohkem ei ole,”
selgitab Linnupõld ettevõtte
turueelist. Tema sõnul on Eesti
väikeste mahtude puhul just
universaalsus kõige rentaablim
ärimudel jäätmevaldkonnas.
Nii töödeldakse ümber lisaks
paberile veel plasti, metalli,
kilet, elektroonikat, CD-plaate ja
videokassette.
Näiteks limonaadi plastpudelid
purustatakse ja saadav materjal

müüakse edasi plastitehasesse,
kes tooraine granuleerib ja
sellest valmistatakse juba uue
ringi pakendid.
Lisaks hävitab ettevõte piraatkaupa, seda, mida tolliametnikud ebaseaduslikult tegutsevate
ettevõtete või isikute käest
konfiskeerivad. Algosakesteks
purustatakse nii CD-plaate kui
salaalkoholi.
Ringiga koju ja
kontorisse tagasi
Infosüsteemide OÜ teenust
tarbib üle Eesti ca 1000 klienti,
nende seas näiteks Vabariigi
Presidendi
Kantselei,
Eesti
Haigekassa, Maksu- ja Tolliamet
jpt.
Omamoodi on kõik inimesed
kaudselt
Infosüsteemide
OÜ-le nii kliendiks kui lõppkasutajaks. Inimene tekitab
jäätmekäitlustehasele
sisendi
- prügi. Ja inimene tarbib ka
jäätmete
ümbertöötlemise
tulemusel tekkivat toodet. Valdav osa tualett- ja ajalehepaberist on tehtud näiteks
taaskasutatavast materjalist.
Ehk et täna väljaprinditud
finantsaruannet saab tõenäoliselt ühel heal päeval peale
ümbertöötlemisprotsessi
ka
kempsus asjakohaselt kasutada:)

Laagri Lasteaia Ääsmäe filiaal võtab alates
09.08.2010 tööle

lasteaiaõpetaja

lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja
asendamiseks
Vajalik vastavus kvalifikatsiooninõuetele.
Avaldus ja CV esitada 14.06.10 Ääsmäe Lasteaeda.
Info: 608 6165 ja 519 0994
Seoses toomismahu suurenemisega vajame
õmblejat väikesesse õmblustöökotta
Kiia külas ( Vääna-Posti)
Lisainfo telefonil 566 83718 Katrin
või e-post: info@eurofashion.ee

Haljastusfirma võtab hooajaks
tööle käsitsi töö tegemiseks inimesi
Ühendust võtta telefonil 503 7827
AS Tarn, Juhan Metsamaa
Salu Kool pakub tööd alates 24.08. 2010:

Õpetaja abile
Füsioterapeudile
Vajalik eelnev töökogemus
erivajadustega lastega
Dokumendid kandideerimiseks
(haridust tõendav dokument, CV)
saata 15. juuniks aadressil salukool@hot.ee
Ääsmäe, Kasesalu 10a, 76402, www.salukool.ee
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Projekt „Lugeda on mõnus“ tähistas
Laagri Koolis oma 10. sünnipäeva
Hele Kriisa
Laagri Kooli eesti keele õpetaja
2000. aastal koolinoorte jaoks ellukutsutud kirjandusprojekti
põhiidee oli kirjanduse ja arvuti ühendamine.
Nii loodi algusaastail näiteks internetipõhised jututoad, kus silma
sai paista oma huvitavate kirjadega, kuhu juhendajate
eestvedamisel ja õpilaste kaasabil valiti analüüsimiseks sobivaid
raamatuid, ikka nii, et klassika kõrval leiaks oma koha ka
kaasaegne kirjandus. Jututuppa pääses oma kooli paroolidega
ja seal tuli iseenesestmõistetavalt olla kaaslaste vastu viisakas.
Iga raamatu arutelu jälgis kindlaksmääratud õpetaja. Liituda sai
projektiga vaid entusiastliku õpetaja olemasolul.
Teisel tegutsemisaastal tuli arvutite abil teha ka koduvooru töid:
kirjutada järjejuttu, koostada ristsõnu, joonistada illustratsioone
ning tol ajal uudse ideena panna kokku PowerPoint tutvustusi
raamatutele. Viimane ülesanne on kestnud läbi aastate ning
laste tööd on nii heal tasemel, et õpetajad on neid saanud oma
kirjandustundide ilmestamiseks kasutada.
Kümnest aastast meenub palju toredaid üritusi - lugemislaagrid
ja teemapeod, teatrikülastused ja ringsõidud osalevatesse
koolidesse.
Lugemist väärtustavatele õpilastele pakub projekt võimaluse
oma mõtteid avaldada, väga populaarne on läbi aastate olnud
jututoa rubriik „Lugesin huvitavat raamatut“, kus saab loetut (seda
raamatut, mida parasjagu analüüsimiseks ei pakuta) ka teistele soovitada.
Eakaaslase hinnang on enamasti kergemini omaks võetavam kui
õpetajapoolne soovitus. Samuti oodatakse ühiseid kokkusaamisi.
Eelmisest õppeaastast osalevad projektis ka Laagri Kooli õpilased.
Kirjandusringiks meie tegutsemist päris nimetada ei saa, sest kõigi
23 osalejaga peame koosolekuid vastavalt vajadusele.
Käesoleval aastal korraldasime õpilaste ja õpetaja Anneliis
Terepi abil õppeaasta avapeo (GPS-dega orienteerumismängu mööda
novembrikuist Nõmmet, lugemist kaitsva ja väärtustava ordu loomise
Glehni lossis jne) ning kuna meil on ilus ja kaasaegne koolimaja, siis
projekti 10. sünnipäevaks kutsusime osalevad koolid endale külla.
7. mai pärastlõunane üritus algas ühise lõunasöögiga, järgnes
kohtumine noortekirjanik Aidi Vallikuga, seejärel tutvustasid 6.
ja 7. klasside õpilastest giidid külalistele oma koolimaja, järgnes
pidulik aktus, kus sai sõna ka Eesti Lugemisühingu esinaine proua
Maili Vesiko-Liinev. Pärast aktiivsematele osalejatele auhindade
jagamist sõime koos veel sünnipäevatorti.

juuni 2010

Tuula külaelanik üllitas lasteraamatu “Ökovanaema & Martin”
Koduvald
Idülliline ja rahulik elukeskkond Tuula külas inspireeris kohalikku uuselanikku
Johanna Maria Prangelit oma
mõtteid raamatuks vormima.
Johanna Maria, muidu linnaelu
usku inimene, kolis Tallinna
kesklinnast maale kolm aastat
tagasi. “Olin alati arvamusel,
et maal elavad vaid vanaemadvanaisad, kellel suviti külas
käia, et noored elavad ikka
linnas,” meenutab naine oma
varasemat arvamust.
Pealinna elu kõrvalt kõpitseti
hobikorras
mehe
vanaisa
Tuulas paiknevat talu ja mingil
spontaansel hetkel formuleerus
otsus oma pärisresidentsiks
valida just seesama vana maja.
“Tänaseks ei oskaks me soovida
ideaalsemat kohta elamiseks
ja kõik meie sõbrad-tuttavad,
ka need, kes alguses olid
ehk elukohamuutuse suhtes
skeptilised, on nõus, et paremat
kohta elamiseks annab otsida,”
resümeerib naine kardinaalseid
elumanöövreid.
Inspireeriv maaõhk
Johanna Maria usub, et elukoha
muutus andis tõuke raamatu
kirjutamisele. Naise sõnul on
tal oma mõtete kirjapanek alati
vereringes olnud, kuid varem
ei osanud ta isegi unistada,
et sellest võiks ka raamat(ud)
sündida. “See tundus alati nii
kättesaamatu unistus. Siia kolides tekkis aga kuidagi iseenesest

soov midagi teha unistuse täide
viimiseks,” nendib kirjanik.
“Ökovanaema & Martin“ faabula
hakkas naisel peas ketrama
aknapesu
ajal.
“Kõigepealt
kerkis silme ette vanaema maja,
siis aed, edasi juba lapselaps,
naabrid, korraga oli lapselapsel
nimigi olemas... Ütlesin mehele,
et ma ei saa enam aknaid pesta,
sest pean selle loo kindlasti kohe
kirja panema,” kirjeldab Maria
Johanna loomeprotsessi algust.
Loodusthoidev vanaema
ja uudishimulik lapselaps
Valminud
raamat
räägib
tillukesest Martinist, kes veedab
suved vanaema juures maal
ja õpib tema kõrval igasugu
huvitavaid asju, näiteks kuidas
tikritega sõber olla, et need ei
torgiks. Lisaks ka harivaid asju:
mis on loomade varjupaik, kes
või mis on Eesti.

Ökovanaemaks hakati Martini
vanaema naljatlevalt kutsuma
sellepärast, et ta on hästi
loodussõbralik ja tahab, et teised
ka samamoodi elaksid ning
loodust hoiaksid.
Raamatu peategelaste prototüübid on elusast peast täitsa
olemas. “Üks minu parimaid
sõbrannasid sai vanaemaks ja ta
on alati rääkinud, et ühel ilusal
päeval on tal meie naabruses
oma ökotalu, kus ta kasvatab
erinevaid taimi, keedab moose ja
kus lapselapsed paljajalu joosta
saavad. Nii ma siis kirjutasingi
talle ökotalu,” naljatleb autor.
Martinit luues kerkis Johanna
Mariale silme ette üks tuttav
5-aastane poiss. “Ma teadsin
kohe, et temast saabki Martin
– armas ja uudishimulik,
heasüdamlik ja energiline,”
kirjeldab kirjanik prototüüpe.
Mitte niisama õhtujutt
Johanna Maria loodab, et raamat
loob huvi loodussõbralikkuse,
vastu, tekitab küsimusi, et mis
see „öko“ siis on. “Igaks juhuks ei
tahtnud ma seda liiga õpetlikuks
teha, pigem, et tekiks huvi ja et
vanemad saaksid lastele rohkem
selgitada. „Ökovanema & Martini“ teine osa, kui Martin on
juba natuke vanemaks saanud,
tuleb põhjalikum,” lubab naine.
Ta iseloomustab kirjavara kui
kogupereraamatut – vanemad
saavad lugeda lastele õhtujuttu,
mis oleks armas ja hariv ja
vanematele endale
natuke
naljakas.

Täna ma jutustan sellise loo...

Lasteaedade karikavõistlustel purustati rekordeid

Ruta Kukkur
Laagri Lasteaia muusikaõpetaja

Marju Niinepuu,
Veskitammi Lasteaia liikumisõpetaja

Just selline on Laagri Lasteaia õppeaasta juhtlause ja just
need, väga tuntud lastelaulu sõnad, andsid mulle mõtte selle
aasta muusikali teemaks.

Selle aasta kevadine spordipäev
“Saue
valla
lasteaedade
KARIKAS”
koolieelikutele
toimus 11. mail.

Sellel kevadel oli viies kord, kus Laagri Lasteaia lapsed olid
õppinud selgeks muusikalise näidendi. Muusikalid on ehitatud
üles nii, et selles esineks võimalikult palju lapsi, kellele meeldib
laulda. Nii ka tänavu aastal. Oma oskusi näitasid 25 noort
lauljat, vanuses 3–7 aastat. Lõbusa loo muti metroo kaevamisest,
kirjutas meie lasteaia vanema rühma õpetaja Sirje Salumets.
Tema sulest on pärit ka stsenaarium muusikalile „Metsarahva
laulukool“, mida etendati aastal 2007.
Mullamuti emanda Amanda ja isamuti Voldemari eestvedamisel saavadki lõpuks erinevad sõbrad, kes on valitud kõigist
neljast varem etendatud muusikalist, üksteisele külla sõita.
Ja pole siis mingi ime, et Kalevipoeg saab kokku Pöial-Liisiga,
kassid istuvad ühes vagunis hiirtega ja rebased ulatavad
sõbrakäe jänestele.
Lapsed nautisid esinemist ja tundsid ka suurt uhkust ning
vastutust, et on osutanud valituks nii paljude teiste laste seast.
Muusikali käisid vaatamas oma lasteaia pere, lapsevanemad,
sõbrad „Veskitammi“ ja „Kasekese“ lasteaiast, pensionäride
klubi Pihlamari liikmed ja Saue valla haridusnõunik Liivi
Prink.
Suur, suur tänu heale kolleegile Kajale, kelle kehastatud mutiisa
Voldemari roll oli muusikali tõmbenumber. Suur tänu õpetaja
abi Leena-Lottale, kelle joonistatud värvikad dekoratsioonid on
kaunistanud juba mitmeid muusikalisi etendusi. Olen tänulik
mõistvatele lastevanematele, kes ei pidanud paljuks teha lastele
just selleks etenduseks uut kostüümi. Tänan Laagri Lasteaia
rühma õpetajaid, õpetaja abisid ja juhtkonda mõistva suhtumise
ja abi eest.

Hommik oli ilus, soe ja päikseline ning ligi 90 poissi ja tüdrukut,
kes Veskitammi Lasteaia ette
kogunesid, olid kõik vägagi
rõõmsas ja spordilembelises
tujus. Kõik olid tulnud siia
oma oskusi erinevatel aladel
proovile panema ja Saue valla
lasteaedade omavanuste lastega
mõõtu võtma.
Võistlema hakati ju ikkagi
taaskord rändkarika peale.
Eelmistel aastatel oli õnn
naeratanud Veskitammi
ja
Laagri Lasteaiale, kuid kõik ju
soovivad karikat kordki enda
valdusesse saada.
Spordipäeva avakõne pidas
Tea Oll, RaM Veskimöldre
Lasteaia juhataja õppe- ja
kasvatusalal
ning
seejärel
toimus
soojendusvõimlemine
RaM
Veskimöldre
lasteaia
liikumisõpetaja Ajjar Ausma
juhtimisel.
Nagu eelnevatel aastatel said
lapsed ka seekord võistelda
tuttavatel aladel - 60m jooksus,
kaugushüppes,
palliviskes

VÕIDUKAD:
Ääsmäe Lasteaia au
kaitsesid Pille Kastehein,
kelle nimel on nüüd uus
palliviskerekord ja Kevin
Andreas
Engman, kes uuendas
kaugushüppe rekordit

ja
lasteaedade
vahelises
staadionijooksus 8x50m, milles
pidi osalema neli tüdrukut ja
neli poissi igast lasteaiast.
Selle
aasta
spordipäeva
uuendused
olid
toimunud
kohtunikke osas. Appi tulid
kohtuniku
ametit
pidama
Laagri Kooli 8. klassi poisid,
kelle koostööga lasteaia õpetajad
vägagi rahule jäid. Suured tänud
tublidele kohtunikele!
Ületati senised tippmargid
Spordipäeval
purustati
ka
mitmeid seniseid rekordeidpoiste palliviske senise tulemuse
23,3m, purustas Oskar Eerik
Hakonen RaM Veskimöldre
lasteaiast, kes viskas palli 28m.
Tüdrukute senise rekordi 16,7 m
uuendas Pille Kastehein Ääsmäe
Lasteaiast tulemusega 17,9m.
Kaugushüppes
värskendas
senist

tippmarki
poistest
Kevin Andreas Engman
Ääsmäe Lasteaiast tulemusega
2.,99m
ja tüdrukutest Liz
Margaret Kõõra Veskitammi
Lasteaiast tulemusega 3,01m.
Kõik osalenud lapsed said
auhinnaks šokolaadimedali ja
diplomi, iga ala kolm paremat
said aga medali, diplomi ja
kingituse sponsoritelt.
Lisaks sellele said kõik suu
magusaks RaM Veskimöldre
Lasteaia köögis küpsetatud värsketest kringlitest.
Rändkarikas, mis on võistluste
kõige hinnatum auhind, rändas
aga seekord Ääsmäe Lasteaia
tublide sportlastega Ääsmäele.
Suured tänud kõikidele abilistele, lastevanematele, õpetajatele,
sportlastele ja eelkõige RaM
Veskimöldre Lasteaiale, kes
korraldusele tugeva õla alla
pani.
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Helle Koppel: “Ajalugu ei ole vaid faktid Ääsmäe noortekeskuse
tantsuvõtmes talendiõhtu
ja daatumid, selle taga on terve elu...”
Imbi Tigasson
noortekeskuse Exit töötaja

Koduvald
Vanamõisa küla sugupuude
ja põlistalude uurija Helle
Koppel suudab isegi täielikus
ajaloovõhikus tekitada huvi
ammuste aegade vastu.
27. mai õhtul pöörati Vanamõisa
Seltsimajas pilk 300 aasta
tagusesse aega. Läbi ettekannete
ja näituse rullus osalejate ees lahti retrospektiiv küla inimestest
ja põlistaludest läbi viimase
kolme sajandi. Tagasiminek
juurte juurde sai teoks tänu
vanaproua Helle Koppelile, kes
oma koduloo ja genealoogiahuvi
on fokusseerinud just enda
kodukülale - Vanamõisale.
Juurtelt vanamõislane
Helle on suvevanamõislane,
nagu ta ise ennast tituleerib.
Vanamõisa tagaservas isapoolse
vanaisa Tuuleveski talus veedab
naine kuus kuud aastast. Omades
küll ka linnakodu, tunneb Helle
siiski vastupandamatut tõmmet
just selle vana maja juurde,
mille kõrval poollagunenud
tuuleveskis tema vanaisa kunagi
möldriametit pidas.
Helle ema, kes on sündinud
Vanamõisas Kopli talus, sai
tema isaga siinsamas külas
tuttavaks. Ühine kodu rajati
Koru mödritallu, vaid mõned
kilomeetrid eemale, praeguse
Alliku küla piiridesse. Seal
sündis ka Helle. “Nii et minu
juured on ikka kõvasti siin
kandis kinni,” nendib naine.
Ema “süül” koduloo huviliseks
Kui Helle ema suri, siis jäid temast järele mitmed kladed, milles memm oli kirja pannud oma
mälestusi - perest ja sugulastest,
taludest ja tegemistest, toitudest
ja tavadest. Neid lugedes võttis
Helle peas selgema kontuuri
idee, et katsuks õige läheneda
sellele minevikupildile süsteemsemalt. Et lisaks oma pere ajaloo
kõrvale küla oma tervikuna kes siin elasid, kuidas elasid, mil
moel mõjutasid piirkonna elu
erinevad sündmused sõdadest,
haigustest kuni riigikordade
vaheldumiseni.
Nõnda
sai
Hellest,
kes
ametilt toiduainete tehnoloog
vanaduspõlves andunud kodu-

Juba viiendat korda korraldas Ääsmäe noortekeskus Exit üritust
Talendiõhtu, kuid sel aastal uue kontseptsiooniga. Nimelt
pakkus veebruarikuu keskel Ääsmäe linetantsijate juhendaja
Eve Kaldmaa välja idee, millega Talendiõhtu käigus oleks
tutvustatud noortele erinevaid linetantsu stiile (lilt, country,
rise&fall, cuban, funky, novelty).

loo ja genealoogia huviline.
Miks? “See on ju nii huvitav.
Eks see südames olev side ja
teadmine, et minu esivanemad
on siit pärit, see vist ikka paneb
niisuguste asjade vastu huvi
tundma,” arutleb Helle.
Ta tõdeb, et ajal, kui keskendutakse olevikulisele elulaadile, on
ometi tohutult oluline teada ühtteist ka oma juurte ja päritolu
kohta. “Me teame suures
mastaabis olulisi ajaloosündmusi, mis on vapustanud
maailma, aga oma kodukoha
kohta on need teadmised
meil reeglina piiratud,” tõdeb
koduloo usku ajaloohuviline.
300-aastane suguvõsa
Ettekande päeval tutvustas
Helle Vanamõisa küla ajalugu,
et Taani hindamisraamatutes
on küla leidnud äramärkimist
juba 1241. aastal. 1692. aastast
pärineb Vanamõisa kaart, millel
juba kobaras peal põlistalud,
neid oli 13-14 majapidamist ühes
sajakonna külaelanikuga.
Helle leidis oma rännakute
käigus ka nukravõitu fakti, et
1712. aastaks, peale Põhjasõda
ja suurt katku jäi külasse alles
vaid neli inimest. Kleiso Mart ja
Raudsepa Jaan oma naistega.
Kleiso Mart on oluline nimi kogu
Vanamõisa ajaloos. Helle sõnul
sai just temast alguse 300 aastane
perekonnaliin, mille mõned
järeltulijad elavad seniajani
Vanamõisas. “Meenkofid, Piinid,
Pardid, Plessid, Lilled, Hallikud,”
loetleb naine peresid, kes võivad
end uhkelt määratleda sajandite
pikkuse suguvõsa liikmetena.
Needsamad sugupuud ning

Vanamõisa põlistalude lood ja
fotod on suvelõpuni seltsimajas
näitusena üleval.
Materjalid trükiseks
Erinevaid pilte, dokumente,
materjale on Helle arvutis nõnda
palju ja huvitavaid, et vormi on
võtnud ka kindel plaan aasta
lõpuks kõik see korrastatult
ühtede kaante vahele saada.
Kuna ettekande päeval oli kohal
ligi poolsada inimest, usub ta
lootusrikkalt, et ehk ikka on
inimesi, kes mineviku seikade
vastu huvi tunnevad.
Tema sõnul on näiteks noortel,
kellel arvutikasutamine käpas,
imelihtne
ajaloohämarustes
seigelda. Nimelt on suur osa
uurimistööst
võimalik
ära
teha kodus arvuti taga. Helle
toob
näiteks
suurepärased
keskkonnad geni.com ja ra.ee/
dgs/explorer.php, kus on hõlpsalt
võimalik hakata kaardistama
sugupuid ja uurima oma
esivanemate jälgi.
“Ja teine soovitus - vanematele
inimestele. Pange kirja oma
mälestused, korjake kokku
fotod, tunnistused, lepingud
ja tõendid. Ühel päeval on neil
tänulik lugeja, kes saab ehk
paremini aru oma päritolust ja
juurtest,” innustab Helle.
“Ajalugu ei ole ju külmad
numbrid ja daatumid. Selle
taga on inimeste elud, nende
unistused, möödalaskmised ja
õnnehetked, igasugu põnevad
nüansid. See on huvitav,”
kinnitab
Helle
kahtlemist
välistava enesekindlusega.

SUVINE LINNALAAGER 2010
7 – 15. aastastele noortele 07.06.2010 – 15.06.2010
Toitlustamine toimub 2 korda päevas: hommikuoode ja soe lõunasöök.
NB! Kõikide päevade tegevused kestavad 9.00 – 16.00
Laagri kasvatajateks on atesteeritud
Laagri Huvialakooli õpetajad.
7 päeva tuusiku hind lapsele: 1290,- krooni
5 päeva tuusiku hind lapsele: 900,- krooni
1 päeva tuusiku hind lapsele: 300,- krooni
(hinnad sisaldavad käibemaksu)
Info ja registreerimine:
Annely Laansoo Tel. 6 517 633, annely@laagrik.edu.ee
Taigur Tooming Tel. 6 517 635 taigur@laagrik.edu.ee
Kogunemine: Veskitammi 22 Laagri Koolis
Saue Vallavalitsus ja Laagri Haridus ja Spordikeskus OÜ ORBIT

Olles noortega läbi rääkinud, et kas selline ettevõtmine võiks
olla huvipakkuv, saigi käivitatud kuuenädalane projekt, kus igal
nädalal õpiti selgeks üks uus tants. Kuigi algselt eeldasime, et
projektist võtavad osa ainult tüdrukud, leidus ka paar poissi, kes
esimestel nädalatel usinalt osa võtsid, kuid siis pooleli jätsid, kuna
üks tantsustiil kohe üldse ei sobinud.
Veel tuli noortele püstitada ka eesmärk, mille nimel pingutada.
Väljakutseks saigi Talendiõhtul väikese kavaga esinemine. Eve
juhendamisel harjutati igal nädalal mitmel õhtul ning treeneri
kiituseks ütleks veel nii palju, et lisaks noorte projektiga tegelemisele, juhendas ta ka teisi tantsijaid, seda kõike omast ajast ja soovist
Ääsmäe noortele tegevust pakkuda.
Nädalad aina möödusid ja Talendiõhtu lähenes. Tänavune üritus
oli veel eriline selle poolest, et ühe loo järgi oli tehtud kolm
esinemiskava. Talendiõhtu toimus 21. aprillil, kuid tüdrukud tegid
proove ja muretsesid juba nädalaid varem, et kas kõik tuleb ikka
välja.
Ürituse päev kulges ilusti ja kui üritus algas, oli väljas vihma
sadama hakanud, kuid aulas kõlas muusika ning ühed noored
esinesid, teised jällegi elasid kaasa.
Õhtu alustuseks tutvustas Eve Kaldmaa linetantsu ajalugu ning
rääkis, kuidas tema selle ala enda jaoks avastas ning millega on
Ääsmäe linetantsijad tegelenud. Osadel tantsuhuvilistel täitub
näiteks sellel aastal juba viies tegutsemisaasta. Rõõm oli vaadata,
kuidas projektist osa võtnud tantsisid ja linetantsuga kauem
tegelenud noored sama stiili keerukamaid tantse tutvustasid.
Sellel aastal oli Talendiõhtul osavõtjaid vähem, kuid tore on, et see
noortele ikka veel huvi pakub ning juba varakult huvi tuntakse, et
kas üritus ka järgmisel aastal toimub.
Õhtu lõpetuseks selgitasid kohtunikud Kerttu, Kaili ja Taavi välja
parima esineja, kelleks oli Anastasia Rogozinnikova, kuid ka
teised esinejad olid väga tublid ja oma kavadega väga palju vaeva
näinud.
Tahan tänada kõiki osalejaid, kohtunikke, õhtujuhti ja noori, kes
aitasid üritust läbi viia ning treener Eve koos linetantsijatega, kes
olid kokku pannud nii toreda esinemiskava.
Kohtumiseni järgmisel Talendiõhtul.

SELLEL SUVEL TOIMUB SPORDI- JA UJUMISE LASTELAAGER
KLOOGARANNAS
Toimumisaeg: 17 - 22. juuni 2010
Vanus: 7-15.aastastele tüdrukutele ja poistele
Laagrit toetab: Saue Vallavalitsus ja
Laagri Haridus ja Spordikeskus OÜ
Info ja registreerimine:
Annely Laansoo Tel. 6 517 633 sekretär, annely@laagrik.edu.ee
Taigur Tooming Tel. 6 517 635 huvialajuht, taigur@laagrik.edu.ee
Kodulehekülg: www.laagrik.edu.ee
Tuusiku hind lapse kohta: 1390,- (hind sisaldab käibemaksu)
Lastega tegelevad Laagri Haridus ja Spordikeskuse litsenseeritud kasvatajad.
KOHTADE ARV ON PIIRATUD!
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kroonika
Eakad

Õnnitlused
kõige pisemaltele

Koduvald

ALLIKU
Kristofer Aasoja

19.04.2010

LAAGRI
Jaan Lennart Sepp
Uku Illimar Sepp
Getter Kuulmata
Georg Pugri		
Ramon Kukkur		
Jarl Mattias Pihelgas
Liizbeth Scharonberg
Oliver Saremat		
Gerda Salu		
Jaspar Tatar		
Mirtel Muga		

07.04.2010
07.04.2010
22.04.2010
23.04.2010
24.04.2010
27.04.2010
27.04.2010
29.04.2010
05.05.2010
08.05.2010
09.05.2010

TUULA
Lauri Peet		

28.04.2010

ÄÄSMÄE
Kädi-Kätriin Tammar

19.04.2010

Õnnitlused maikuu
eakatele hällilastele
LAAGRI		
Leida Ainsalu			
Benita Sion			
Jevdokia Reinmann		
Vladimir Rjabov		
Harald Penberg		
Gunda Koel			
James Paal			
Vilma Helimets			
Olga Sarap-Kont		
Endel Siimut			
Leilia-Silvia Vahtra		

96
92
87
83
83
83
83
82
81
81
80

ALLIKU
Harry Jamul			

88

AILA
Salme Kurell			

88

JÕGISOO
Helmi Siht			

75

KOPPELMAA
Johann Takki			
Eldor Reinson			

95
87

PÄLLU
Adele Nüüd			

88

TAGAMETSA
Heino Välk			
Erna Rattas			

84
80

VALINGU
Selma Viisileht			

84

VATSLA
Gondo Olevsoo		
Udo Pals
		

83
80

IN MEMORIAM
Ants Lilleväli		
Kristo Mets		
Linda Veiler		
Pelageja Gavrilenko
Endel Nõu		
Peeter Mažnik		
Merike Leinonen

Memmed käisid linnas pidus

13.04.2010
18.04.2010
29.04.2010
02.05.2010
14.05.2010
20.05.2010
22.05.2010

Ei ole vahet, kus jookseb valla piir ja kuhu on maha tõmmatud
linna joon - ühiseid pidusid ei takista eakatel miski pidamast.
Olgu nad siis linnast või vallast. Ühed sauekad kõik.
Kui viimatisel ühisel jõuluüritusel väisasid linnaprouad
Veskitammi Kultuurimaja, siis 13. mail olid sätitud-ehitud
memmed Laagrist ja Ääsmäelt külas
Saue Gümnaasiumis Saue Päevakeskuse
ringide liikmete hooaja lõpuüritusel.
Tõsi küll - kui oma vallas on pidulisi
eakate üritusel tavaliselt sadakond, siis
linna üritusel osales vaid paarkümmend
aktiivsemat prouat.
Meelelahutuse eest hoolitsesid osalejaid
ise - tantsuseadeid näitasid nii Ääsmäe
kui
Saue
linna
seeniortantsijad,
sahisevad rahvariided ja kübaratega
kostüümid üll. Tehti kõik kooris
ühislaulu ja mekiti sooje pannkooke.

OSKAVAD
PIDUTSEDA:
Kus on kirjas, et kuldses
elusügises kodus istuma
ja kange selja üle kurtma
peab? Seltsielu, võimalus
end lille lüüa - kübar pähe
ning pärlid kaela pannahoiab vaimu selge ja
meeleolu särtsaka

Loengusari Masuurikas läks puhkusele,
et sügisel naasta uute inspireerivate teemadega
Koduvald
Veebruarist maini toimunud sarjas
astusid üles nimekad esinejad,
kes igaüks omal moel põrgatasid
publikusse mõttejooniseid maailmast
ja iseendast selle sees. Septembrist
jätkavad uued tegijad, kes kuulajate
ideid ja ideaale turgutada mõistavad.
Hariva
alternatiivina
lauluja
tantsuüritustele astusid kevad-talve
jooksul Veskitammi Kultuurikeskuse
püünele Peep Vain, Aleksei Turovski ja
David Vseviov. Ja veelkord Peep Vain.
Kui viimane andis mõtteid ja
inspiratsiooni,
kuidas
iseendaga
paremini hakkama saada, siis Turvoski
ja Vseviovi loengutes domineeris laiem
haare - ajalugu, poliitika, loodus ja
loomariik.
Kuigi üldiselt olid loengus osalemine
väikese tasu eest, siis hooaja viimasel
üritusel oli sissepääs prii ja rahvas
mahtus vaid nibin-nabin saali ära.
“Minule on väga-väga
super meeldinud need
esmaspäevad, kui vallas
on esinenud oma ala
tipptegijad... Viimane
Peep Vainu koolitus oli

Tule Peedu Laagrisse

8.- 14. augustil 2010

Transport laagrisse ja tagasi on tasuta.
Hind: 1500 krooni,
Saue valla lapsele 1200 krooni.
Laagrisse saab registreerida 15. juulini
e–posti aadressil Saue2009@hot.ee
(lisada lapse nimi, vanus, T-särgi number,
postiaadress ja vanema telefon).
INFO telefonidel: 53 450 497 (Helje) ja
53 491 082 (Jaanus).
Tasumine hiljemalt 20.juuli pangaülekandega:
Ääsmäe Kultuuri ja Spordi Sihtasutuse arvele
10220008874011, SEB Eesti Ühispank
(maksmisel lisada lapse nimi).

VANUSEST EI KÜSI: Masuurika loengusari
on inspireeriv keskkond kõigile. Viimasel - Peep
Vainu - peetud õpitoas võis noorima osaleja
vanust nappides kuudes mõõta

SUVI KAREPAL
2010 toimub suvelaager Kullo puhkebaasis Karepal!!!
Ainult üks vahetus: 02.08 - 08.08.2010
Vanusele: 7-16a.
Toitlustamine: 3 korda päevas!
Tuusiku hind: 2000,Püüame lastele anda võimalikult palju erinevaid
valikuid vaba aja sisustamiseks, hobidega
tegelemiseks, uute huvialade avastamiseks ja nendega
tutvumiseks. Erinevate tegevuste kaudu viime lapsed
seikluste maailma ja läbi nende seikluste saavad
selgeks ka paljud igapäevaseks eluks vajalikud
oskused. Matkamine: jalgsimatk, maastikumängud,
orienteerumine, seiklusmängud, erinevad võistlused,
vabas looduses ööbimine, matkateemalised võistlused.
INFO JA REGISTREERUMINE:
TaimAUT MTÜ
www.taimaut.ee, tel. 520 4057, info@taimaut.ee

muidugi vaieldamatult parim,” ei olnud
vallakodanik Kristel valla Facebooki
seinal kiitusega kitsi.
Sirli, kes Peep Vainu
mõlemad
korrad
kaemas käis, on samuti
rahul: “Peep juhib
tähelepanu
asjadele,
millele ise ei oska võibolla mõeldagi. Ja selline
loengusari tundub väga mõistlik idee.
Muidu on nii, et kui koju kätte ei tooda,
siis ju ei käi ja ei kuule ka”.
Igor, kes enda sõnul ei satu kultuurimajja
muidu, kui ainult valimiste ajal
hääletamas käies, oli samuti loengusarja
viimasele üritusele Peep Vainu kuulama
tulnud. Kuna sarja viimane loeng on
kõikidele osalejatele tasuta, siis oli Igor
enne ürituse algust isegi veidi skeptiline:
“Mul on eelarvamus, et tasuta asjad on
lahjemad”.
Paarsada krooni sissepääsu tasu enda jaoks põneva
esineja puhul peab mees
täiesti
mõistlikuks
hinnaks.
Igor
ise
eelistaks heameelega veel
seminare, kus räägitakse
suurtest ja üldisematest teemadest majandusest näiteks.

Armas eelkooli laps!
Laagri Kooli loovusringi (kooliks ettevalmistus)
peaeesmärgiks on lapse arengu igakülgne
toetamine. Erinevate teadmiste, oskuste arendamine
iga lapse individuaalsust
silmas pidades.
See on võimalus toetada lapse loomupärast
uudishimu. Ühe mudilase tuhat miksi päevas on
piisav tõestus tohutule teadmistejanule.
See on lapse arengut soosiv keskkond, kus on
tagatud turvatunne ja eduelamused.
Tähtis on see, et lapsel tekiks eneseusaldus.
Alanud on registreerimine 2010/2011 Loovuskooli
(kooliks ettevalmistus) rühmadesse.
Täpsem informatsioon:
Laagri Kool, tel. 651 7635 või 651 7633,
e-post: taigur@laagrik.edu.ee
Kontaktisik: Taigur Tooming

juuni 2010
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Suve suursündmus

Augustikuine suvelõpupidu pakub
mitmekesist tegevusprogrammi
Katrin Krause, Vanamõisa Seltsimaja juhataja
Hele-Mall Kink, Jõgisoo Vabaajakeskus
21. augustil algusega kell 12.00 toimub Vanamõisa külas Saue vallale traditsiooniks saanud suvelõpupidu koos külade päeva ja Vanamõisa käsitöölaadaga.
Seekord toimub sündmus juba kaheksandat korda ning arvestades järjepidevust
on populaarsus ja külastajate arv aastatega kasvanud. 2009. aastal osales üritusel
ligi 12 000 inimest.
Lisaks suurele käsitöölaadale ning mitmekülgsele kultuuriprogrammile pakume
põnevaid tegevusi ja atraktsioone kogu perele. Laste alal on nii batuudid, kui
pallimeri ja muud põnevat. Miniloomaaias saab taas tutvuda nii koduloomade, kui
eksootilisemate elukatega. Tutvuda on võimalik Saue valla külade väljapanekutega.
Pikaajaline koostöö on olnud Põhja-Eesti Päästekeskusega, kes ka sellel aastal
teevad demonstratsioonesinemisi. Lisaks pakuvad vaatamislusti vigurvõistlused
ehitusmasinate ja ekskavaatoritega, skyjump ja ülipopulaarne BENJI JUMP, mis on
taas supersoodsa hinnaga
Üle mitme aasta on meil taas Keskkonnatelk, kus pakutakse põnevat ja õpetlikku
tegevust erinevatele sihtgruppidele: mänge, näidendeid, meisterdamisvõimalusi taasja uuskasutusmaterjalidest, võimalusi teadmiste proovile panekuks viktoriinides,
jälgida loenguid ja ettekandeid. Vanadele asjadele väärtuste andja Brünella-LeirellaVõluvill pakub loovat käelist tegevust ning juhendab noori tegema ise huvitavat
käsitööd. Kohapeal valminud uute tegelaste ning esemetega viiakse läbi näitemäng, kus
kaasategijateks on noored ise ja nende vanemad. Greenstep abiga saab teha riidekotile
maalingu ning anda sellele uus ja kordumatu nägu. Ei puudu ka Ökodisainijad, kes
oma ökoideedega on lausa ehituse- ning kunstivaldkonna hõivanud. Ökokratt Uko
poolt viiakse läbi uuskasutuse koolitus viktoriiniga. Samuel Golomb tutvustab oma
vanavara kogu ja kutsub kõiki kaasa võtma põnevaid esemeid ning neid ostma, müüma
ja vahetama. Keskkonnatelgis on kohal raudvara - puukujude meistrid, kes näitavad
kunsti, mida igaüks järgi ei tee ning fantaasiagi ettegi kujutada ei luba.
Uus ja huvitav saab sellel aastal olema AHHAA Teaduskeskuse Teadusteatri programm,
mis on sobiv igale vanusele. Etenduse käigus räägitakse nii teadusteemadel, kui
tehakse huvitavaid katseid. Teadusteatri etteasteid eristabki päris teatrist eelkõige see,
et meelelahutusele lisaks pakutakse publikule uusi teadmisi.
Põnev saab olema kaikavõistlus poomil, kus nõrgem võistleja lõpetab kahjuks
oma võistluse basseinis. Julgetele on mõeldud dünaamiline ülesõit ehk zipline ehk
ahviraudtee. Rullikuga kinnitatakse sõitja kaldtrossi külge ja teda vuhistatakse suurel
kiirusel maaga peaaegu paralleelselt. Stardiplatvorm on umbes 5 m kõrgusel ning
lõpp-punkt maapinna lähedal.
Õhtut ehib kuum tulevärk RUF ilututulestikult.
2008. aastast alates otsitakse ürituse
käigus ka talendikamat küla. Kui
seni on omavahel mõõtu võtnud vaid
Saue valla külad, siis sel aastal on
võitlusesse haaratud ka Harku, Saku ja
Kiili valdade külad. Viimastega seob
Saue valda juba paariaastane koostöö
Võistkondadel teatada võistkonna
läbi MTÜ Nelja Valla Kogu. Kui seni on
kapten, tema kontaktid, võistkonna
koos valdade arenguplaane arutatud
liikmete nimed ja vaba vooru
ja investeeringutoetusi jagatud, siis
lühitutvustus hiljemalt 13. augustiks.
läbi
ühisvõistluste
tekib
võimalus
Info ja registreerimine:
naabervaldade
elanikega
lähemalt
510 8057, helemall@jogisoo.ee või
tutvuda ja soodustada külade omavahelist
501 0494 kristel@acglogistics.ee
suhtlemist ka väljapoole koduvalla piire.
Talendivõistlus
koosneb
järgmistest
võistlusaladest: kokkamine, dünaamiline ülesõit ehk zipline, meeskonnavõistlus,
üllatusvõistlus ja vaba voor. Võistkonnas on kokku 6 inimest. Osa saavad võtta
Saue, Harku, Saku ja Kiili valdade külade võistkonnad. Kokku maksimaalselt 20
võistkonda.








 





















VANAMÕISA VABAÕHUKESKUSES
13.08 KELL 19.00
SUVERÄNDUDE LAULUDE JA
REISILUGUDEGA EESTIMAAL

LAUR JA SADAM - KIRJAD MAALE

ANNETUSEKS
AVATUD
SOOVI
KORRAL
KAASA MOONAKORV
MOOSEKANTIDE REISILAEGAS

SISSEPÄÄS PRII

Töömehelõuna 11.00-14.30
Pagari- ja kondiitritooted
Pizza
Peolauad
Ettetellimisel:
		
magusad kringlid
		
soolased kringlid
		
võileivatordid
		
pizzad

Info: www.vanamoisa.ee

Meie Kohvik avatud:
E-R 8.00-17.00
Suvekuudel:
E-R 9.00-19.00 koos väliterassiga
Info: oumeiekohvik@hot.ee
Tel: +372 53 418 491
Veskitammi 3, Laagri
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SIMMAN-JAANITULI

VABAÕHUKESKUSE AVAMINE, VANAMÕISA KÜLA KOKKUTULEK

Vanamõisa vabaõhukeskuses

22. juuni 2010 Saue vallas

16.00-18.00 Endiste ja praeguste Vanamõisa
küla elanike kokkutulek
18.00-20.00 Laste alal PIPI PIKKSUKK Premia jäätisevõistlused,
joonistusvõistlused, mängud
20.00
Pidulik VANAMÕISA
VABAÕHUKESKUSE AVAMINE

Ü
MT

KULDNE TRIO

LA

Õhtu peaesineja
KÜ

algusega 16.00

Päeva juhib
PEEP RAUN

VA
NAMÕISA

Flamencogrupp
CHICAS BONITAS
Toitlustab: SAKU PUHVET
Toetajad:
Hüüru
Veski

Pilet 30.Alla 12 a. lastele tasuta

Info: www.vanamoisa.ee

Hüüru küla jaanituli
23. juunil kell 19. 00
Võistlused suurtele
ja väikestele
Batuut
Grillimise ja tantsu võimalus
Lisainfo: 504 7618

Traditsiooniline
Tuula jaanituli
23. juunil kell 19.00
Mängud väikestele
ja suurtele,
õnneloos, puhvet.
Muusikat mängib
Karmo Tihane.
Tule ise ja võta sõbrad kaasa!
Lisainfo: 580 28776

Jaanituli Kiia külas
23. juunil kell 19.00

Jaanituli Maidla
Seltsimaja õuel
22. juunil kell 18.00
Koos jaanipäeva
tähustamisega toimub
ajaloopäev
kell 21.00 esineb Jüri Homenja
kohapeal toitlustus
Lisainfo: 58028776

juuni 2010
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Aitan müüa või üürile
anda Teie kinnisvara
Maakleritöö kogemust
9 aastat, EKMK liige.
Eha Remma
telefon 566 08308

Pakume järgnevaid
haljastusteenuseid:

SUVELILLED,
AMPLID,
TAIMED
kasvatamine
ja müük
Laagri, Kuuse 9

PLEKKKATUS pakub
Katuseplekk.
Sileplekk.
Vajadusel paigaldus.
Väga hea hind
506 5659, 656 5782
Kadaka tee 4, Tallinn
www.plekiladu.ee

hekkide rajamine ja lõikamine
korter ja individuaalelamute
haljasalade rajamine ja
hooldus
konteinerhaljastuse
rajamine ärihoonete ja
korterelamute ümbrusesse
OÜ Mets ja Haljastus
tel 563 56438 või 521 1450
metsjahaljastus@hotmail.com








FEKAALIVEDU
(kogumiskaevude
tühjendus)
hinnad alates 250 kroonist
tel 5346 8430

159.-

99.-

99.-

69.-

83.1l

1999.-

49.-

1599.-
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Ohtlike puude turvaline
langetamine
Kruntide puhastamine
Puujäätmete äravedu

ÕHKSOOJUSPUMBAD
MITSUBISHI

VÄIKESE PÄIKESE

SUVELAAGRID

Raietööd

5-10AASTASTELE
Valga 10 Laagri

Tel. 52 50 893,
email: info@vahergrupp.ee

WWW.LASTEKLUBI.EE

KORISTAN TASUTA VANARAUDA

pliidid, pesumasinad, vannid,

Sõltuvalt majapidamise
suurusest võib Teie sääst
ulatuda tuhandetesse
kroonidesse aastas!
TULEN TEIE JUURDE
JA PAKUN
TASUTA
KONSULTATSIOONI!

JUUNI, JUULI, AUGUST

autoakud, automootorid, torud
jne...
Tuleme ka väikesele kogusele järgi

Helista ja tee elamisse ruumi
5346 8430

Aive Reek, müügiesindaja, +372 5663 7644, aive.kental@gmail.com

Müüa lõhutud küttepuid
koos kohaletoomisega

Kevadpraht
konteinerisse!

info ja tellimine tel. 505 0924,
www.hikkor.ee
LÕUNAEKSPERT OÜ
Piirdeaedade ja väravate ehitus,
hooldus, remont, väravaautomaatika
paigaldamine.
Lipumastide müük ja paigaldus.

1 m3

10 m3

8 m3

tel: 509 7627
www.lounaekspert.ee

SOOVIN OSTA MAATÜKI TEIE
SUUREST KINNISTUST.
PARIMA PAKKUMISE TEEN JÕE
NAABRUSES.
KOGU ASJAJAMINE MINU KULUL.
eneliis33@hotmail.com, tel: 554 4644

Ostame vanu
autoakusid

15 m3

Käes on kevadkoristuse
aeg ning korrastamist
vajavad nii aiad, pööningud,
keldrid kui ka metsaalused.
Pakume prahi transportimiseks konteinereid mõõtudes 1 kuni 30 kuupmeetrit.

30 m3

Telli konteiner telefonil: 6 400 836
Lisainfot ja hinnapakkumist küsi e-kirjaga heiti.vassila@veolia.ee
või mobiililt: 5 012 012 (Heiti Vassila, transpordiosakonna müügijuht).

563 16939

KIVID OTSE TOOTJALT!

Betoneks kõnniteekivide kulumiskindluse ja vastupidavuse tagavad
kaasaegne tehnoloogia, kvaliteetsed toorained ja pidev kvaliteedikontroll

....................................................................................................
Betoonist kõnniteekivid

Äärekivid

KLOOSTRI-kivi
VANALINNA-kivi
KARTAANO-kivi
NUNNA-kivi

Sõidutee
äärekivi

UNI-kivi

ISO 9001:2008

85.-/m2
Kõnnitee
äärekivi

Betoneks plokid

Kergplokk
LAO TÜHJENDUSMÜÜK!

Kergplokk 250 alates 13.-/tk
Kergplokk

Hinnad koos käibemaksuga
SOODUSHINNAD KEHTIVAD KUNI KAUPA JÄTKUB!

Betoneks AS Tel: 50 58 651 e-mail: jaanus.kaitsa@betoneks.ee
Silikaltsiidi 5
Tel: 50 74 632 e-mail: janno.reimaa@betoneks.ee
Tallinn 11216

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

www.betoneks.ee

Faks: 6814135

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

