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tasuta

Areng

Arengukava sätestab pikaajalised sihid

JUBA VALMIS:
kui Urva tänava
laste mänguväljaku
ehitamine ei oleks
valla arengukavas
olnud, siis oleksid
Laagri lapsed
ühest vahvast
mänguplatsist ilma
Mikk Lõhmus
abivallavanem
Valla arengukava on dokument,
milles analüüsitakse olemasolevat
olukorda ja püstitatakse valla
pikaajalised
arengueesmärgid
ning nende elluviimiseks vajalikud tegevused. Oli ju keeruline
lause? Seaduses paika pandud
definitsioon on veel mitu rida
pikem.
Vallaelaniku
jaoks
tähendab
arengukava
eeskätt
nimekirja
asjadest, mida vald lähiaastatel ära
teeb, olgu selleks siis lasteaia ehitus,

uus mänguväljak küla keskuses või
rajatav vee- ja kanalisatsioonitrass.
Muidugi on arengukavas ka pikemaajalise perspektiiviga eesmärke
ja küsimusi, kuid kui arengukavas
mõnda tegevust kajastatud ei ole,
siis vald seda ka ei tee.
Miks peab arengukava muutma?
Praegu kehtiv valla arengukava võeti volikogu poolt vastu 2009. aasta
kevadel, seega napilt aasta tagasi.
Muidugi tekitab see õigustatud
küsimuse,
miks
arengukava
üldse muutma peab? Kas senine
arengukava on siis tõesti niivõrd
kehvakene?

Arengukava muutmise tingib kolm
olulist põhjust. Esimene ja formaalne
põhjus on see, et seadus nõuabki seda, et arengukava tuleb igal
aasta 1. oktoobriks üle vaadata.
Teine põhjus on see, et võrreldes
2008. aastaga (kui arengukava koostati)
on
Eesti
majandussituatsioon
väga oluliselt muutunud. Uus aeg
esitab vallale uued väljakutsed.
Lihtsa näitena võib tuua valla
haridusvaldkonna.
Kõik teavad, et Saue vald on
tänu viimase aastakümne valglinnastumisele keskmisest noorema
elanikkonnaga.
järgneb leheküljel 2

Kias oled tutvunud valla arengukavaga?
Peep Põldve,
Laagri elanik
Pole sattunud sellist
asja pihku, ei ole
lugenud jah, aga ilmselt tasuks seda teha
küll, et olla kursis
kohaliku eluga.

Helger Rannu, Maidla külaelanik ja
Salu Kooli direktor
Õige pisut olen lugenud.
Valla kodulehel peaks olema
see täitsa olemas. Mind
huvitas see osa, mis puudutab
haridusvaldkonda ja sealt uurisin
just seda meie kooli puudutavat
materjali. Et läheb muutmiseks, sellest
olen ka kuulnud. Kavatseme teha oma koolis koosoleku,
et kuidas tahaksime seda hariduse osa omalt poolt
täiendada.

Saue valla kehtiv arengukava
on kättesaadav
www.sauevald.ee/juhtimine/
alusdokumendid/arengukavad

Risustatud ja varisemisohus kinnistute
omanikud luubi alla

Valla järelevalveametnik pöörab sel kevad-suvel
teravdatud tähelepanu prügistele ja kokkukukkumise ohus kinnistutele. Vajadusel tehakse
omanikele
ettekirjutused
koos
hoiatusega
sunnirahade sissenõudmise kohta
loe lk 5

Kõikidele soovijatele koolilasteaiakohti ei jätku
a n deks, k
as t ei l
on v ee l r
u u mi?
ei, kõik o
n täis...

Kevad on aeg, mis teeb murelikuks paljud
lapsevanemad, kes plaanivad sügisel tööle minna
ning on nüüd küsimuse ees, kuhu ja kelle hoolde
jätta laps jätta või millises koolis laps põhihariduse
omandab.
loe lk 6

Ütled - kodumaine tomat,
mõtled - Sagro

Juho Kontus,
Maidla külaelanik
No kuulnud olen,
aga lugenud ei
ole. Seal peaks
ilmselt olema
kirjeldatud külade
arengut ja elu
vallas üldse. Eks ta
valla veebilehel on
olemas.

Et köögivilja-äris ellu jääda, on tarvis südamega
töötajaid ja taiplikke tootejuhte. AS-l Sagro on olnud
nutti koondada selle ala tegijad oma katuse alla,
saavutades koduvabariigis kindla koha kurgimüüjate
ja juurika kaupmeeste esikolmikus
loe lk 8
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Vallajuhtimine

Vallavolikogus 29. aprillil
•

•
•
•

•
•

•

•
•

Toimus majandus- ja arengukomisjoni
aseesimehe valimine, 16 poolthäälega
kinnitati aseesimehe kohale Marek
Seer
Algatati Saue valla üldplaneeringu
koostamine ning keskkonnamõju
strateegiline hindamine
Toimus Saue valla üldplaneeringu
lähteseisukohtade II lugemine
Delegeeriti maakorraldustoimingute
läbiviimine ja katastriüksuse sihtotstarbe
määramise
pädevus
vallavalitsusele
Määrati
kulude
piirmäärad
toimetulekutoetuse määramiseks
Otsustati OÜ-le Jaotusvõrk tasuta
võõrandada Saue valla omandis
olevad
Vatsla
külas
asuvad
aiandusühistuid varustavad elektri-,
õhu- ja maakaabelliinid ja alajaam
Otsustati anda MTÜ-le Maidla
Külakeskus kuni 31. augustini 2018
tasuta kasutusse külakeskuse alune
maa pindalaga 5 300 m²
Toimus Saue valla uue põhimääruse
tutvustus ja ettekanne volikogu
töökorraldusest
Kinnitati Saue valla rahaliste vahendite haldamise kord

algus leheküljel 1
Vähem teatakse seda, et näiteks viimase
4 aasta jooksul on lasteaiaealiste laste arv
vallas suurenenud koguni 44%! Samad
lapsed soovivad juba loetud aastate pärast
minna põhikooli, külastada huviringe jne.
Seega tuleb haridusküsimused arengukavas
väga põhjalikult läbi töötada.
Kolmas arengukava muutmise põhjus on
see, et mitmed arengukavas loetletud
tegevused
nagu
näiteks
Pääsküla
jõe puhastamine, Ääsmäe Kasesalu
kergliiklustee või Urva mänguväljak Laagris
on valmis, samas on tekkinud mõtted lisada
uusi häid tegevusi arengukavasse.
Kuidas menetletakse?
Arengukava sätestab lähiaastate valla
tegevussuunad, seetõttu menetletakse
arengukava eelnõu võimalikult avalikult
ning vallaelanikke ja külaseltse kaasates.
Arengukava eelnõu valmib maikuu alguses,
misjärel seda arutavad volikogu komisjonid
ning volikogu.
Pärast volikogus arutamist pannakse
arengukava eelnõu avalikule väljapanekule.
Avalik väljapanek toimub eeldatavasti
juunikuus. Avalik väljapanek tähendab
seda, et arengukava eelnõu avalikustatakse
valla veebilehel ning paberkandjal valla
avalikes raamatukogudes ning vallamajas.
Avalik väljapanek kestab vähemalt 3
nädalat ja sellest teavitatakse elanikke valla
veebilehel ja maakonnalehes „Harju Elu“
Avaliku väljapaneku kohta võib igaüks
esitada oma ettepanekuid. Olenevalt
ettepanekute
hulgast
korraldatakse
vajadusel avalikud arengukava muudatusettepanekuid käsitlevad koosolekud.
Arengukava uuenduste vastuvõtmine on
kavandatud augusti- või septembrikuu
volikogu istungile.
Arengukava kohta tekkinud küsimustega
võib lahkelt pöörduda abivallavanem Mikk
Lõhmuse poole, telefon 511 9343, e-post
mikk.lohmus@sauevald.ee
Arengukava
muutmise
teemaline
diskussioon on avatud ka Saue valla
Facebooki lehel.
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Maavanem külas

Harju maavanem Ülle Rajasalu:
“Saue vald areneb jõudsalt”
Koduvald
15. aprillil Saue valda väisanud Harju maavanem
tunnustas valla selget tulevikuvisiooni. Vallavanem
omakorda loodab arutatud probleemkohtadele ühist
diskussiooni.
Värske maavanem Ülle Rajasalu peab oluliseks tutvuda
omavalitsuste hetkeolukorraga ja omavalitsustegelastega.
Sestap mahutas maakonna esistrateeg aprillikuus oma
töökavasse lisaks Saue valla visiteerimisele ka külaskäigud
Jõelähtme, Kiili, Raasiku, Saku ja Kiili valda ning Saue ja
Maardu linna.
“Saue vallas jäi kõrva teadmine, et tegemist on jõudsalt
areneva vallaga, kelle arengumured on kantud peamiselt
noortest vallaelanikest, vallale kasvab juurde lapsi ja see
tekitab vajadust koolide-lasteaedade jne järele,” vahendab
maavalitsuse pressisheff Kaarel Kose maavanema muljet.
Visiit ei piirdunud ainult vallamaja väisamisega,
maavalitsuse inimestele tutvustati ka valla haridus- ja
hoolekande asutusi. “Laagri Kool jäi meelde kui suurepärase
õppekeskkonnaga kool, mille nimel on vald pingutanud
ning Salu kooli, Ääsmäe Lasteaia ja Harku Hooldekodu
külastused veensid, et kohalik omavalitsus teeb kõik, et neid
asutusi maksimaalselt toetada ning vallal on selge visioon
tulevikuks,” tunnustab maavanem kohalikku tegevust.
“On heameel, et maavalitsuse esindajad võtavad vaevaks
halduspiirkonnas ringi sõita. See annab
sellise käega katsutavama arusaama,
mis valdades tegelikult toimub,” nentis
vallavanem Andres Laisk.
Peamine sõnum, mis maavanemale
edastati, keskendus küsimustele, mis
oma tähtsuselt ja hõlmavuselt on valdade
ülesed. Kindlasti on selleks teede ja
ühistranspordi arendamise teemad, kus
omavalitsused, maavalitsus ja riik peaksid
tõhusamat koostööd tegema. Kuna külas
käidi ka Ääsmäel asuvas puuetega
lastele haridust andvas Salu koolis, mis
teenindab lapsi üle kogu maakonna, leiti,
et seegi on valdkond, kus vallavalitsus ja
maavalitsus suuremaid kokkupuutekohti
ja ühiseid arusaamu peaksid omama.

VIIS KAASA:
külaskäigult Saue
valda võttis maavanem
ühes korvitäie kohalike
ettevõtjate toodangut ja
baasoskused savi
voolimise valdkonnast

Volikogus tegutseb kaks fraktsiooni
Koduvald
Saue Vallavolikogu on kahe fraktsiooni võrra rikkam, veebruarikuu
istungil esitas volikogu esimehele
vastava avalduse Reformierakond
ja märtsikuus lisandus Valimisliidu
Saue Vald fraktsiooni moodustamise
avaldus.
Fraktsiooni võivad moodustada vähemalt kolm ühes valimisnimekirjas
kandideerinud ja volikokku pääsenud
saadikut. Nii on Reformierakonna
fraktsioonis Marek Seer (esimees), Ville
Pak ja Lauri Saar. Valimisliidu Saue
Vald fraktsiooni kuuluvad Indrek
Tiidemann (esimees), Toomas Artma ja
Aavo Sõrmus.
Võõrapärase nime fraktsioon taga on
Tiidemanni sõnul ühtemoodi mõtlev ja
ühiste eesmärkidega volikogu liikmete
ühendus, kes on oma allkirjad selle
moodustamiseks andnud. Marek Seer
pakub maakeelseks asendussõnaks
saadikurühm.

Mis eesmärgil moodustatakse
fraktsioon?
Marek Seer: Fraktsiooni peamine
eesmärk on ikkagi enesemääratlus,
sest ühist tööd saaks teha ka ilma seda
moodustamata. Kui on aga loodud
fraktsioon, siis on sellega selgelt ja
avalikult määratletud, et need ja need
saadikud ajavad ühte asja ja kaitsevad
paljudes küsimustes ühiseid seisukohti.
Samas võib fraktsiooni ühine seisukoht
alati seisneda ka selles, et ühes või teises
küsimuses hääletab igaüks vastavalt
isiklikule arvamusele.
Indrek Tiidemann: Eesmärk on
oma grupi mõtteid väljendada, oma
valimislubadusi ellu viia. Tähtis on, et
enne olulisi hääletamisi saab fraktsioon
vaheaega
paluda,
et
omavahel
konsulteerida.
Kas fraktsioonil on mingid täiendavad
õigused, mida realiseerida, mida
muidu teha ei saaks?
Marek Seer: Tegelikult ainus eraldi

sätestatud õigus on, et fraktsioon saab
enne iga eelnõu lõpphääletust volikogu
istungil võtta 10-minutilise vaheaja.
Mingeid põhimõttelisi eeliseid või
õigusi fraktsioon täiendavalt ei anna.
Kuidas Saue valla valijal fraktsiooni
moodustamisest peaks kasu olema?
Marek
Seer:
Fraktsioonide
moodustamine on eeskätt poliitilise
kultuuri küsimus. Reformierakonna
liikmete jaoks on elementaarne, et
valimistele minnakse oma erakonna
nime all ja volikogus moodustatakse
fraktsioon. Siis on selge ka vastutus
ning on tagatud, et volikogus ei
aja igaüks oma isiklikku asja, vaid
lähtutakse ühistest seisukohtadest ja nö suurest pildist.
Valija võit ongi selles, et fraktsioonidest
koosnev volikogu on läbipaistev.
On olemas selge koalitsioon ja selge
opositsioon ning otsuste aluseks on ka
maailmavaade, mitte ainult isiklikud
või kitsalt kogukondlikud huvid.
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Ühistransport

Elektriraudtee
Tallinn - Keila (Laagri, Urda,
Padula, Valingu)
Tallinn - Klooga-rand (Laagri,
urda, Padula, Valingu)
Tallinn - Riisipere (Laagri, Urda,
Padula, Valingu)
Tallinn - Paldiski (Laagri, Urda,
Padula, Valingu)
Tallinna Transpordiameti
bussiliinid
nr 18 Viru keskus - Laagri
nr 20A Hobujaama - Laagri
nr 27 Harkujärve - Laagri

Andmed on pärit
www.elektriraudtee.ee/
ja
http://soiduplaan.tallinn.ee

Kui käesolev nimistu ei
ole täielik ja reaalselt läbib
mõnda valla punkti siin
mitte nimetatud liin, siis
võimalusel palume sellest
märku anda
koduvald@sauevald.ee

Harju maakonna avalikud
liinid
H3 Keila-Joa - Vääna - Harku
- Tabasalu - Vääna-Viti - Vääna
(Hüüru ja Püha, Kiia)
H4 Vääna - Muraste - Tabasalu
- Haabersti - Harku - Tabasalu
- Suurupi - Keila-Joa (Harku
Hooldekodu)
H5 Tabasalu - Vääna Tutermaa - Kumna - Keila-Joa
(Kiia)
109 Tallinn - Tabasalu - Vääna
- Kindluse - Keila (Kiia)
111 Tallinn - Harku - Vatsla
- Nooruse (Vatsla, Kodasema)
115 Tallinn - Harutee - Ruila

veebr
7 118 402

märts
7 648 013

kokku
22 764 280

7 000 000 7 000 000 21 000 000

Samas on tunda oodatud survet sotsiaaltoetuste poolelt, tulenevalt raskest
talvest on ka ülekulu lumekoristuse ning allasutuste ja sihtfinantseeritavate
asutuste küttekulude kirjetel.

I kvartal
2010
2 343834
1 822996

Sotsiaaltoetused
Lumekoristus

I kvartal
2009
2 197947
1 036319

Töötute arv
Kogusummas on eelarve seni tasakaalus ja tuleb ära oodata poolaasta
arengud, sest laekumised ei võimalda kahjuks väita, et oleme langustrendi
murdnud. Tööpuudus Saue valla kontekstis näitab paraku jätkuvat kasvu.
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Harju maakonna
kommertsliinid
177 Tallinn - Keila-Saue-Saku
(Valingu, Hüüru ja Püha)
190 Tallinn - Saue (Laagri ja Peoleo)
190A Tallinn (Autobussikoondis)
- Saue (Laagri ja Peoleo)
190B Tallinn - Saue (Laagri ja
Peoleo)
222 Tallinn - Harku - Keila Paldiski (Hüüru ja Püha)
224 Tallinn - Laagri
238 Tallinn - Ääsmäe - Ruila
- Kernu - Haiba (Laagri, Laagri
Maksimarket, Jõgisoo, Haru tee)
247 Tallinn - Harku - Keila Vasalemma - Munalaskme (Hüüru
ja Püha)
256 Tallinn - Riisipere - Nissi Turba (Laagri, Laagri Maksimarket,
Jõgisoo, Haru tee)
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- Haiba (Laagri, Laagri
Maksimarket, Jõgisoo, Haru tee)
118 Tallinn - Harku - Vääna (Kiia,
Hüüru ja Püha)
119 Tallinn - Harutee - Riisipere
- Turba - Lehetu (Laagri, Laagri
Maksimarket, Jõgisoo, Haru tee)
133 Keila - Harutee - Riisipere
- Turba - Ellamaa - Lehetu (Tuula)
136 Paldiski - Madise - Ämari
- Keila - Harku - Tallinn (Hüüru
ja Püha)
145 Tallinn - Harku - Keila Paldiski (Hüüru ja Püha)
146 Tallinn - Harku - Keila
- Ämari - Padise - Harju-Risti
- Nõva (Hüüru ja Püha)
147 Tallinn - Harku - Keila (Hüüru
ja Püha)
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Valda läbivad ühistranspordi liinid

jaan
Laekumine 7 997 865
I kvartal
Planeeritud 7 000 000
laekumine

28
.

Ettepanekud riigile ja
ühistranspordikeskusele
Mitmed ettepanekud väljusid
Saue
Vallavalitsuse
pädevusest, kuid on piisavalt
olulised, et need vastavatele
ametkondadele esitada.
Aastaid on räägitud mõistliku
hinnaga
elektrirongi
ja
bussitranspordi
ühispiletitest. Vajadus on selgelt olemas
ja piletite puudumine tekitab
liinide dubleerimise arvelt
arvatavasti enam kulu kui

Läbirääkimised
Tallinnaga jätkuvad
Vallavalitsus jätkab läbirääkimisi Tallinna linnaga
linna transpordikompensatsioonide laiendamiseks
ka vallaelanikele.
Täna
veel
kindlaid
lubadusi anda ei saa,
loodetavasti on asi selge
juuni- või augustikuu
lehenumbri
avaldamise
ajal.
Indikatiivselt
on
pikendatud läbirääkimiste
tähtaega
ja
seatud
eesmärgiks kokkuleppe
jõustamine
alates
1.septembrist.
Kokkulepete sõlmimine
sõltub viimase Tallinna
Linnavalitsuses
toimunud
kohtumise
järel
kahjuks
taas
kord
sellest,
millal
esitab
Tallinna Transpordiamet
abilinnapeale
vajalikud
arvutused
ning
kas
selle tulemusena sünnib
lõpuks ka konkreetne
linnavolikogu otsus.

Esimese kvartali majandustulemused kinnitavad, et Saue valla kolm
esimest eelarvekuud lõpetati mõõduka ülejäägiga, planeeritud üksikisiku
tulumaksu laekumine (21 miljonit krooni) ületati 1,28 miljoni gakrooniga.

9

Veskitammi Kultuurikeskuse
või Laagri kooli juurest.
Lisaks ilmnes ettepanekutest
üheselt, et lisaks hommikustele ja õhtustele bussidele
on kindlasti vajalik ka üks
lõunane buss - eeskätt linnast
koolidest ja huvikoolidest
tagasi
pöörduvate
laste
tarvis.
Arvamused andsid vallavalitsusele tuge nimetatud
liini kavandamisega edasi
minna.

Tulumaksu laekus oodatust
mõne protsendi jagu rohkem

00

UUS ASI:
Elektriraudtee
on uuendamas
oma masinaparki ja
ilmselt juba
2013. aastal
hakkab Saue
valda läbima
selline moodne
rong

28
.

Tallinna-Harku-Laagri liin
Üksjagu palju ettepanekuid
laekus
ka
kavandatava
Tallinna-Harku-Laagri liini
kohta.
Oleme seisukohal, et liini
alguspunkt võiks olla Tallinnas Haabersti Rocca al
Mare keskuse juures. Sealt
edasi on palju võimalusi (troll,
buss) ja linnasiseseid liine ei
ole mõtet dubleerida. Liini
lõpppunkti osas pakuti lisaks
kavandatud
Veskitammi
Kultuurikeskuse esisele välja

Ühtlasi veelkord suur tänu
kõikidele vallaelanikele, kes
võtsid vaevaks oma arvamust
avaldada.

Märtsi alguses populaarse suhtluskeskkonda facebook loodud Saue valla
konto on võitnud kahe kuuga ca 300 fänni usalduse. Juba on kasutajad
varmad teemasid kommenteerima ja ka omapoolsete teemapüstitustega
reageerima. See rõõmustav tendents lubab loota uue tõsiseltvõetava
kommunikatsioonikanali tekkimisele vallavalitsuselt kodanikele ja
kodanikelt vallajuhtidele.
Lisaväärtusena on nii mõnedki allasutused ja kogukonnagrupidki
aktiviseerunud. Nii saab facebooki vahendusel olla kursis nii Laagri
kui Veskitammi Lasteaedade tegemistega. Kodanikualgatusena on
tekkinud keskkonda ka Maidla küla ja Laagri rahva sein ning Koidu
eramupiirkonna grupp.
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Olemasolevat liinivõrku ei
hakata muutma
Vastustest koorus üheselt
välja, et elanikud soovivad
kõigi kolme senise liini- 18,
20A ja 27 säilitamist.
Vallavalitsus arvestab ettepanekutega ning vähemalt
esialgu ühegi liini rahastamise lõpetamist ei kaaluta. Küll
võib kõne alla tulla 18 liini
optimeerimine, st näiteks
puhkepäeviti ei pea buss nii
tihedalt valda käima.
Palju ettepanekuid laekus
20A ja 27 Tallinna linnasisese
marsruudi muutmise kohta,
kuid selles osas Saue Vallavalitsusel kahjuks sõnaõigus
puudub ning saame Tallinna linnale teha ainult
ettepanekuid.
Laekus ettepanekuid ka 20A
ja 27 sageduse tõstmiseks,
kuid see on reaalne rahaline
kulu ja iga liinile lisanduv
buss võib tähendada seda, et
vald maksab ka kogu bussi
Tallinnas käigu kulu kinni.

piletite sisseviimine.
Teiseks ettepanekuks oli
lõuna ajal käiv elektrirong.
Praegu on see käigus üksnes
nädalavahetustel.
Esitame
ettepaneku majandus- ja
kommunikatsiooniministeeriumile ja elektriraudteele.

.2

Mõned lehenumbrid tagasi
esitasime vallarahvale küsimuse ühistranspordi edasise
korralduse kohta. Tagasiside
oli
meeldivalt
aktiivne
ning
siinkohal
mõned
kokkuvõtted arvamustest ja
ettepanekutest.

ka Laagri Maksimarketit ja
mõnda raudteejaama (Laagri,
Urda).
Vallavalitsus
on
kindlal
seisukohal, et raudtee ja
bussiliinide ühildamine on
kindlasti vajalik, paraku
tänane infrastruktuur ei
võimalda raudteejaamadele
ligipääsu, samuti on suureks
mureks
tagasipöörded
Pärnu maanteelt.
Seega
tuleb esialgu alustada ikkagi

01

Mikk Lõhmus
abivallavanem

Saue valla Facebooki lehe
fännihulk näitab kasvutrendi
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Mida vallarahvas arvas
ühistranspordi korralduse kohta?

Lühidalt

LK 
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s aue valla detailplaneeringud märtsis ja aprillis 2010
Saue valla territooriumil märtsis 2010 on algatatud
järgmised detailplaneeringud:

Saue valla territooriumil märtsis ja aprillis on
kehtestatud järgmised detailplaneeringud:

Saue Vallavolikogu 29.03.2010 otsusega nr 017
algatati Aila külas Tanni Talu (katastritunnus
72701:003:0009, suurusega 4360 m²) kinnistu ja
lähiala üldplaneeringut muutev detailplaneering
ning
jäeti
keskkonnamõju
strateegiline
hindamine
algatamata.
Detailplaneeringu
koostamise eesmärgiks on olemasoleva elamumaa
sihtotstarbega
kinnistu
jagamine
kaheks
väikeelamukrundiks, planeeritavatele kruntidele
piiride ja ehitusõiguse määramine, heakorrastuse,
haljastuse,
juurdepääsude,
parkimise
ja
tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Harju
maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu “Asustust
ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”
kohaselt asub kogu planeeritav ala rohevõrgustiku
väikese
T10
tuumala
äärealal.Võrgustiku
funktsioneerimiseks ei tohi looduslike alade
osatähtsus tuumalal langeda alla 90%. Tanni
talu kinnistu planeeringu elamumaa moodustab
tuumalast alla 1%. Ühe väikeelamu rajamine ei
tekita vastuolu ning võimalik on tagada rohelise
võrgustiku toimimine.

Saue Vallavolikogu 29.03.2010 otsusega nr
019 kehtestati Laagri alevikus Sillaotsa III
(katastritunnus 72703:001:1090) ja Tõnu-Hansu
V
(katastritunnus
7270:001:1111)
kinnistute
detailplaneering, millega muudetakse osaliselt Saue
valla üldplaneeringut. Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeritava ala planeerimine ärimaaks
ning anda ehitusõigus ja hoonestustingimused kuni
3-korruselise ärihoone ja 1-korruselise tanklahoone
rajamiseks.

Saue Vallavolikogu 29.03.2010 otsusega nr 018 algatati
Ääsmäe külas Kasesalu tn 11 (katastritunnus
72704:002:0036, suurusega 1,7 ha ) kinnistu ja lähiala
üldplaneeringut muutev detailplaneering ning jäeti
keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on
olemasoleva elamumaa sihtotstarbega kinnistu
elamukruntideks
jagamine,
planeeritavatele
kruntidele piiride ja ehitusõiguse määramine,
heakorrastuse,
haljastuse,
juurdepääsude,
parkimise
ja
tehnovõrkudega
varustamise
lahendamine. Käsitletavale alale soovitakse ette
näha viis väikeelamukrunti suurusega
2000
m² - 3070 m². Planeeritaval alal tuleb säilitada
maksimaalselt kõrghaljastus ja piirdeaedade
kasutamine on piiratud. Saue valla üldplaneeringu
kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maaala hajaasustusalal, külgneb Ääsmäe küla keskuse
tihehoonestusalaga ja katastriplaani kohaselt on
kinnistu kaetud suures osas metsaga.
Saue Vallavalitsuse 23.03.2010 korraldusega nr
177 algatati Tuula külas Heinla (katastritunnus
72704:001:0155, suurusega ~6,0 ha) kinnistu ja
lähiala detailplaneering ning jäeti keskkonnamõju
strateegiline
hindamine
algatamata.
Detailplaneeringu
eesmärgiks
on
kinnistu
kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine
elamu-, tootmis- ja transpordimaaks ning
ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine
kuni kahe ühekorteriga väikeelamu, abihoonete
ning puurkaevu rajamiseks. Ühtlasi määrata
detailplaneeringus üldised maakasutustingimused
ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude
ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtete
lahendamine.

Saue Vallavalitsuse 23.03.2010 korraldusega nr 176
kehtestati Vatsla külas Uus-Jaani (katastritunnus
72701:001:0061)
kinnistu
detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärgiks on maasihtotstarbe
osaline muutmine, kinnistu jagamine tootmisja transpordimaa krundiks ning ehitusõiguse
andmine kuni nelja hoone rajamiseks (autoremondija autolammutustöökoda ning laod).
Saue
Vallavalitsuse
30.03.2010
korraldusega
nr 195 kehtestati Tuula külas Tuula kinnistu
(katastritunnus 72704:001:0480) detailplaneering.
Detailplaneeringu
eesmärgiks
on
kinnistu
kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine
elamumaaks ning
anda
ehitusõigus ja
hoonestustingimused ühe ühekorteriga väikeelamu
ja abihoonete rajamiseks.
Saue Vallavalitsuse 30.03.2010 korraldusega nr 196
kehtestati Vanamõisa külas Lehise (katastritunnus
72701:002:0461)
kinnistu
detailplaneering.
Detailplaneeringu
eesmärgiks
on
kinnistu
kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine
elamumaaks, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste
määramine kuni nelja ühekorteriga väikeelamu ja
abihoonete rajamiseks
Saue Vallavalitsuse 06.04.2010 korraldusega nr
217 kehtestati Hüüru külas Soo (katastritunnus
72701:002:1535)
maaüksuse
detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärgiks on maasihtotstarbe
muutmine elamumaaks ning anda ehitusõigus ja
hoonestustingimused ühe ühekorteriga väikeelamu
ja abihoone rajamiseks.
Saue Vallavalitsuse 20.04.2010 korraldusega 245
kehtestati Laagri alevikus Tuulemurru 10a
(katastritunnus 72701:005:0054), Tuulemurru 10b
(katastritunnus 72701:005:0111) ja Soosambla
tn, Karuvildiku tn, Samblajuure tn, Pilliroo
tn (katastritunnus 72701:005:0504) kinnistute
detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks
on liita Tuulemurru tn 10a ja Tuulemurru tn 10b
katastriüksused ja nimetatud katastriüksuste ja
Soosambla tn 22a vahel olev transpordimaa tükk
üheks katastriüksuseks ning määrata moodustatud
katastriüksuse sihtotstarbeks elamumaa, suurusega
2046
m².
Moodustatavale
katastriüksusele
antakse ehitusõigus veel lisaks olemasolevale
väikeehitisele kuni kolme väikeehitise rajamiseks

Avalik väljapanek
Saue Vallavalitsus teatab, et 05.05.2010 kuni 19.05.2010 kella
8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni ja reedeti kella 14.00ni) toimub Saue vallamajas, Veskitammi 4, Vanamõisa küla
Uuesauna 1 (katastritunnus 72701:002:0858) kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu eesmärgiks
on anda olemasolevale elamumaa sihtotstarbega kinnistule
ehitusõigus ja hoonestustingimused ühe ühekorteriga
väikeelamu ja ühe abihoone rajamiseks. Detailplaneeringuga
lahendatakse planeeritaval alal heakorrastus, haljastus,
juurdepääsuteed ja tehnovõrkudega varustamine.
Planeeritava väikeelamu lubatud kõrgus on kuni 8,0 m, abihoonel
4,5 m. Planeeritava väikeelamu kinnistu suurus on 3008 m².
Üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala tiheasustusalal,
maakasutuse juhtfunktsiooniga väikeelamumaa.

ning suurendatakse olemasolevat hoonestusala.
Tuulemurru 10a ja 10b katastriüksustel asub
olemasolev kaksikelamu. Detailplaneering koostati
lihtsustatud korras planeerimisseaduse § 22 lg 1 p
2, kuna planeeringuga ei kavandata uusi hooneid,
mille maht muudaks piirkonna hoonestuslaadi ja
oleks vastuolus piirkonna planeerimispõhimõtetega
ning kõik naaberkinnisasjade omanikud on
detailplaneeringule andnud kirjalikud nõusolekud.
Saue Vallavalitsuse 27.04.2010 korraldusega nr
267 kehtestati Ääsmäe külas Kaseoksa tee 7
(katastritunnus 72704:002:0087), Kaseoksa tee 9
(katastritunnus 72704:002:0553) ja Kaseoksa tee
11 (katastritunnus 72704:002:0554) kinnistute
detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks
on anda ehitusõigus ja hoonestustingimused kahe
ühekorteriga väikeelamu ja abihoonete rajamiseks
Kaseoksa tee 9 ja 11 kinnistutele ning tehnovõrkudega
varustamisega lahendamine.
Saue
Vallavalitsuse
27.04.2010
korraldusega
nr 265 kehtestati Ääsmäe külas Puusepa
(katastritunnus 72704:002:0361) kinnistu ja lähiala
detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks
on kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe osaline
muutmine elamumaaks ning ehitusõiguse ja
hoonestustingimuste määramine ühe ühekorteriga
väikeelamu ja kahe abihoone rajamiseks.
Detailplaneeringuga lahendatakse planeeritaval
alal heakorrastus, haljastus, juurdepääsutee
ja tehnovõrkudega varustamine. Planeeritava
väikeelamukrundi suuruseks on planeeritud 5000
m².
Saue Vallavalitsuse 27.04.2010 korraldusega nr 268
kehtestati Kiia külas Ala-Ilvese (katastritunnus
72701:002:0992) kinnistu ja lähiala detailplaneering.
Detailplaneeringu
eesmärgiks
on
kinnistu
kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine
elamu- ja tootmismaaks, ehitusõiguse määramine
kuni kolme ühekorteriga väikeelamu ja abihoonete
ning
puurkaevu
rajamiseks.
Planeeringuga
lahendatakse planeeritaval alal heakorrastus,
haljastus, juurdepääsutee ja tehnovõrkudega
varustamine. Planeeritavate elamute lubatud
kõrgus on kuni 9,0 m, abihoonetel 5 m. Planeeritava
ala suurus ca 4,0 ha. Elamukrundid on planeeritud
suurusega 1,0-1,25 ha.
Saue valla territooriumil aprillis 2010 ei algatatud
detailplaneeringuid
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
Lähemat informatsiooni saab planeeringute
spetsialistilt Maili Metsaotsalt 654 1157
maili.metsaots@sauevald.ee

Üldplaneering
Saue Vallavolikogu algatas oma 22. aprilli 2010 otsusega nr 23 Saue valla
üldplaneeringu koostamise ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise.
Otsusega saab tutvuda Saue valla veebilehel (Dokumendiregister - Volikogu otsused)
või tööaegadel Saue Vallavalitsuses.
Üldplaneeringu koostamise eesmärgiks on kehtiva üldplaneeringu uuendamine,
kusjuures pole kavas muuta kehtiva üldplaneeringu põhilahendust. Üldplaneeringu
lähteseisukohad (vt Saue valla veebilehel Juhtimine - Vallavolikogu järgmine
istung) on volikogus läbinud kaks lugemist, eeldatavalt toimub kolmas lugemine ja
vastuvõtmine volikogu 27. mai 2010 istungil.
Üldplaneeringu kehtestajaks on Saue Vallavolikogu, koostamist korraldab Saue
Vallavalitsus, aadress Veskitammi 4, Laagri alevik 76401,
telefon 654 11 30, e-post info@sauevald.ee, veebileht www.sauevald.ee
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Järelevalve tegevuse fookus on varemetes
kinnistutel ja vormistamata kõrvalhoonetel

Arvo Brandmeister
võrkude- ja järelevalve spetsialist
Sel kevadel pöörab Saue valla
järelevalveametnik suuremat
tähelepanu
varemetes
ja
risustatud
kinnistutele.
Teine tegutsemisvaldkond on
kõrvalhoonete seadustamine
Ilus ja lumerikas talv on
möödas.
Igal
kevadel
sulab lumevaiba alt välja
palju prahti ning ümbrus
muutub kohati väga koledaks.
Kui sellele lisada veel raske lume
tõttu sissekukkunud katused,
siis nii mõnelgi kinnistul avanev
pilt ei paku just silmailu.
Varemetes hoonete
kaardistamine
Risustatud kinnistutele ja varemetes hoonetele on sel kevadel
järelevalve töö raskuspunkt
suunatud.
Paljude hoonete kokkukukkumisele on sel aastal lumi kaasa
aidanud. Osadel juhtudel on
süüdi peremehed ise, kes õigel
ajal lund katustelt maha ei ajanud. Mõningatel juhtudel oli
hoonete seisukord aga juba
sügisel nii kriitiline, et lumerohke talv jäigi neile viimaseks.
Järelevalve ülesanne ongi kõik
risustatud,
kokkukukkunud
hoonetega ja ahervaremetega
kinnistud kaardistada ning
omanikega koristuse osas kiire
lahend leida. Vajadusel tehakse
omanikele
ettekirjutused
koos hoiatusega sunnirahade
sissenõudmise
kohta,
kui
ettekirjutusi ei täideta. Eelnevalt
lepitakse kohtumisel kokku

Teehooldus

mõistlikud ajad ettekirjutuse
täitmiseks.
Ettekirjutuse tegemisel juhindub järelevalveametnik Saue
valla
heakorra
eeskirjast,
ehitusseadusest,
jäätmeseadusest ja teistest neid
valdkondi
reguleerivatest
õigusaktidest.
Kõrvalhoonete vormistamine
Teiseks suuremaks valdkonnaks, millega järelevalve kokku
puutub, on kõrval- ja abihoonete
korrektne vormistus.
Palju kaebusi tuleb järelevalve ametnikule igasuguste kuuride,
kõrvalhoonete ja rajatiste kohta,
mis on ehitatud ilma loata,
naabri nõusolekuta või on
lihtsalt vanad ja koledad. Vald
on hakanud ka nendele rohkem
tähelepanu pöörama.
Et välistada tulevikus naabrite
pahameel
ja
järelevalveametniku luubi alla sattumine, on

Vallakodanike tähelepanekuid
on oodatud telefonidel
654 1148 ja 509 0662
või e-postil
arvo@sauevald.ee
kasulik teada, kuidas oma
kavandatavat väikeehitist õigesti vormistada.
Millest juhinduda
vormistamisel?
Ehitistele, mis on suuremad,
kui 60m 2 tuleb vastavalt
ehitusseadusele
vormistada
ehitusluba ja valmimisel kasutusluba. Nendega üldjuhul suuri
probleeme ei ole, kuigi viimase
aasta jooksul on avastatud ka
selles
kategoorias
mitmeid
patustajaid.
Suuremad
probleemid
on
ehitistega, mis on kuni 20 m 2 ja
20–60 m 2 , millele tuleb esitada
enne ehitamist vastav taotlus

ja kirjaliku nõusoleku taotlus,
mille vormid on leitavad
ehitisregistri
veebilehelt
www.ehr.ee.
Lisaks sellele kuuluvad taotluse
ja kirjaliku nõusoleku juurde
joonised, kus on näidatud
paiknemine asendiplaanil ning
hoone põhiplaan ja vaated.
Kui ehitusloa juurde kuuluvat
ehitusprojekti peab vormistama
vastutav arhitekt, siis taotluse
ja kirjaliku nõusoleku juurde
kuuluvad
joonised
võib
vormistada igaüks ise. Kirjaliku
nõusoleku juurde on nõutud
veel Päästeameti kooskõlastus
ja tuleb tasuda ka riigilõiv 500
krooni.
Mis on mis?
Ehitised jagunevad hooneteks
ja
rajatisteks.
Hoone
on
väliskeskkonnast
katuse
ja
teiste välispiiretega eraldatud
siseruumiga ehitis. Rajatis on

mistahes ehitis, mis ei ole hoone.
Tasub teada, et ehitisealuse pinna suurus on katuse projektsiooni suurus maapinnale, mitte
vundamendi perimeetri järgi
arvutatud hoonealune pind.
Sagedased on juhud, kus
kodanikud on arvamusel, et kui
nad rajavad ehitise postidele
või väikeplokkidele, siis ei ole
tegemist ehitisega. On olemas
riigikohtu lahend, mis määratleb, et kui vaidlustatavat objekti
ei ole ühe inimese jõul võimalik
ära viia, siis see on ikkagi ehitis,
mis on vaja vormistada ja kanda
ehitisregistrisse.
Samuti tuleb jälgida väikeehitiste
paiknemist
naaberkinnistute
suhtes.
Teatud
juhtudel on vajalik naabrite
kooskõlastus. Vastavalt Saue
valla ehitusmäärusele peab
olema naabri kooskõlastus, kui
ehitis asub naaberkinnistule
lähemal kui 4 meetrit, kuid
peab asuma vähemalt 1 meetri
kaugusel piirist.
Väikeehitise
kavandamisel
on oluline jälgida, et selle
asukoht ja suurus ei läheks
vastuollu ehitusseaduse, Saue
valla
ehitusmäärusega
ja
detailplaneeringuga. Küsimuste
korral on otstarbekas pöörduda
vallaarhitekti või ehitusnõuniku
poole.
Järelvalve
tegevuse
käigus
kontrollitakse
nii
inimesi
teenivaid
ehitisi
kui
ka
ümbritsevat keskkonda. Saue
vald kutsub ka vallakodanikke
nägema enda ümber ilu ja
andma teada kõigest, mis silma
riivab.

Milliseid suviseid töid planeeritakse valla teedel?

Indrek Brandmeister
kommunaalspetsialist
Saue Vallavalitsus korraldas
sel kevadel uue mustkattega
teede hooldushanke,
mille
tulemusel kinnitati hooldustööde töövõtjaks OÜ Teho
Teehooldus.
Mustkattega
teede
aukude
paikamistöid
tehakse
sel
aastal vähemal määral kui
eelnevatel aastatel. Aukude
lappimistöid ei tehta Laagris ja
Hüürus kohtades, kus peatselt
algavad
kanaliseerimistööd
seoses
selle
piirkonna
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni
rekonstrueerimise projektiga.
Eraldi kuulutas vallavalitsus
välja
olemasolevate
katete
pindamistööde hanke, mille
tulemuste
kinnitamisel
kavandatakse
pindamistöid
järgnevalt: Laagris Seljaku ja
Hoiu tänavatel, Alliku külas
Kotka teel, Vatsla külas riigimaal
asuval Vatslaserva, Vatslaoru,

Vilja ja Raurohu tee AÜ-de
ühisel sissesõiduteel, Kiia külas
Veere teel ja Kiia teel, Vanamõisa
külas Vanamõisa tee Männivälja
elurajooniga külgneval lõigul,
Jõgisoo külas Vesiveski teel,
Tuula külas Velise teel ja Ääsmäe
külas Karja teel.
Hooldustööde lõplik maksumus
pole teada, kuid töid kavandatakse eelarve mahus kogusummas
400 000 krooni.
Investeeringud ja
projekteerimised
Hetkel on pooleli ka hange
Hüüru külas Uue tänavale
mustkatte ehituseks. Maksumus
ja ehitaja pole veel teada, kuid
töid planeeritakse üheaegselt
koostöös Harku vallaga, kuna osa
väljaehitamata Uuest tänavast
asub Harku ja osa Saue vallas.
Tööd alustatakse sel suvel.
Samuti alustab suvel Maanteeamet Paldiski maantee teekatte
remonti Tallinna piirist kuni
Hüüru Veski trahterini. Selle
tulemusel renoveeritakse ka

SAAB MUSTKATTE ALLA: Hüüru rahvas võib juba suve lõpus rõõmustada paranenud teeolude üle Uue
tänava kandis
Rannamõisa tee ja Paldiski
maantee ristmik koos mahasõidu
ja kiirendusradade laienduste
ning valgustusega.
Vallavalitsus otsustas tellida
Kotka teega külgneva kergliiklustee projekteerimise koos

ühendusega
Laagri-Harku
maantee kergliiklusteeni. Juhul,
kui projekteerimine kulgeb
edukalt, võetakse sügise hakul
ka ehituse maksumused ja
kaalutakse
seejärel,
millal
on võimalik objekti ehitust

alustada.
Lisainfo
saamiseks
võib
pöörduda valla kommunaalspetsialisti Indrek Brandmeisteri
poole
Indrek.brandmeister@
sauevald.ee.
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Seisukoht

Lasteaiatoetused võrdseks
– kutsume arutlema
Ermo Kold
Reformierakonna Saue valla piirkonna esimees
Eesti Päevalehes ilmus 5. aprillil kirjutis „Harku vald
nöögib lasterikkaid peresid“, kus meie naabervallale heideti ette seda, et vald toetab munitsipaal- ja eralasteaedades käivaid lapsi ääretult erinevate summadega. Teema on
väga aktuaalne ka meie vallas, kuna siingi kehtib sama
süsteem, nagu Harku vallas.
Saue vald, nagu iga teine omavalitsus, maksab munitsipaallasteaedadele kohamaksu, mille summa on sõltuvalt
lasteaia eelarve suurusest vähemalt 35 000 krooni aastas.
Samal ajal eralasteaedades ja lastehoius käivaid lapsi toetame summas 24 000 krooni aastas.
Mis teeb probleemi eriti teravaks, on asjaolu, et vald ise ei
suuda tagada kõigile oma lastele lasteaiakohti ning kõik
vanemad ei suuda endale leida kohta ka teiste omavalitsuste
lasteaedades. Jääbki üle eralasteaed või lastehoid, kus
mõlemas tuleb vanemal oluline summa valla poolt saadavale
omast taskust juurde maksta.
Kuni lapse 1,5-aastaseks saamiseni on kõik veel korras.
Ema või isa on lapsega kodus, saades vanemapalka. Sealt
edasi kuni lapse 3-aastaseks saamiseni on emal õigus jääda
lapsega koju nii, et säilib tema endine töökoht. Kuigi vallal
ei ole kohustust pakkuda sõimeteenust, maksab ta siiski
kodus olevatele lastele kohe alates emapalga lõppemisest
2000 krooni kuus lastehoiutoetust.
Sealt edasi ootab vanemaid aga karmim reaalsus. Enamik
vanemaid soovib naasta tööle. Kui seejuures ollakse sunnitud panema laps eralasteaeda või lastehoidu, võib hoolimata
valla 24 000-kroonisest toetusest tekkida vanemale lisakulu,
mis sõltuvalt lasteasutuse hinnakirjast võib ulatuda 60 00070 000 kroonini aastas. Summade vahe on järelikult suisa
2,5-kordne!
Asi on kaldu ka valla enda poolt vaadates. Kui laps käib
kohalikus munitsipaallasteaias, siis on tema kulu (koha
maksumus) valla jaoks – sõltuvalt lasteaiast – 42 000-57 000
krooni aastas. Pragmaatiliselt võttes tuleb välja, et valla jaoks
oleks kõige kasulikum, kui ükski laps ei käiks oma lasteaias
ja soovitavalt ka mitte ühegi teise omavalitsuse lasteaias.
Paraku on tegemist valdkonnaga, kus muud väärtused on
olulisemad kui puhas pragmatism.
Kõige eelräägitu põhjal tekib õigustatud küsimus – miks
peab rahastamise süsteem olema just selline? Sealt edasi on
järgmine küsimus muidugi see, kui palju ja mida annaks
süsteemis muuta, arvestades raskeid aegu ja valla niigi
pingelist eelarvet.
Olles ise kahe väikese tütre isa ja igapäevatöös seotud
pereportaaliga Pereweb.ee, tajun väga hästi lastevanemate
ootusi, et omavalitsuse abi oleks senisest tunduvalt suurem.
Vallavalitsuse liikmena adun samas, et kõike head korraga
ka ellu viia ei saa.
Reformierakonna
Saue
valla
piirkonna
liikmed
on igal juhul ühte meelt selles, et lasteaedade
ja –hoidude rahastamine tuleb viia võimalikult kiiresti
ühtlaseks ja õiglaseks. Kuidas ja mida täpselt teha ning mis
järjekorras teha, seda sooviksime selgitada vallaelanike ja
lapsevanemate osalusel ning ka avaliku debati käigus.
Ootame kõigi asjast huvitatute kirju heade ettepanekute ja
arvamustega mailiaadressil reform.sauevald@gmail.com

Armsad lapsevanemad,
kes te otsite suvel lapsehoiukohta!
Lõokese lapsehoid Jõgisoo külas on suvel avatud!
Palun eelnevalt aeg kokku leppida, et teie lapsele
oleks garanteeritud koha olemasolu.
Info telefonil 510 8057 või e-post helemall@jogisoo.ee
Rohkem infot www.jogisoo.ee

Lapsehoiu teenuse vajadus Ääsmäel?
Seoses sooviga avada Ääsmäel lapsehoid,
palutakse vastata küsimustikule,
mis on leitav Saue valla kodulehe esilehel
www.sauevald.ee uudiste rubriigis
hiljemalt 16. maiks 2010.

Ülevaade

Milline on olukord lasteaiaja koolikohtade osas Saue vallas?
Indrek Lindsalu
abivallavanem
Saabunud on mai ning Saue valla
koolid ja lasteaiad teevad juba
ettevalmistusi uueks sügiseks,
et suvise puhkuse järel 2010/11
õppeaastale vastu minna.
Aga siin on koht,
mis teeb
murelikuks paljud lapsevanemad,
kes plaanivad sügisel tööle minna
ning on nüüd küsimuse ees, kuhu
ja kelle hoolde jätta laps jätta või
millises koolis laps põhihariduse
omandab.
Sügiseks vabaneb lasteaedades
80 kohta
Selgema pildi saamiseks tuleb
rääkida arvudest. Saue vallas on
kolm omavalitsusele kuuluvat
lasteaeda. Laagri Lasteaed ja selle
filiaal Ääsmäel ning Veskitammi
Lasteaed. Kokku on neis 307 kohta,
lisaks on veel Saue linna lasteaias
Midrimaa 25 kohta Saue valla
lastele. Laagris tegutseb ka seni
ainuke Saue valla
eralasteaed
RAM Veskimöldre lasteaed, kus
meie valla lapsi on 30 ringis.
Jaanuarist 2010 alustas Jõgisool
tööd “Lõokese” lapsehoid 10
mudilasele.
Sel kevadel vabaneb Saue valla
lasteaedades kooliminejate arvel
80 kohta: 20 Laagri Lasteaias,
40 Veskitammi Lasteaias, ja 20
3-aastast last saab Ääsmäel koha.
Saue linnas Midrimaa lasteaias
vabaneb kooliminejate arvelt kolm
kohta meie valla lastele.
Praeguseks hetkeks on kohad
uueks õppeaastaks
täidetud.
Järjekord on teada ja näha mõlemas
Saue vallale kuuluvas lasteaias
ning vabade kohtade olemasolust
teavitatakse lasteaedade poolt
lapsevanemaid koheselt. Saue valla
arengukava uuendamise käigus
on lasteaedade juhatajate poolt tulnud ettepanek muuta järjekorrad
ka lastevanemate poolt jälgitavaks,
mis hoiaks ära võimalikke
tekkivaid arusaamatusi.
Kõigile kohti ei jätku,
millised on alternatiivid?
Nagu eelnevast selgub, ei jätku
kõigile Saue valla lastele kohti
munitsipaallasteaias.
Lapsevanemaid toetatakse eralasteaedade kohamaksu tasumisel
2000 krooniga kuus või makstakse
lapsehoiutoetust samuti 2000
krooni kuus, kuni laps on saanud
koha koolieelses lasteasutuses.
Saue valla eelarves on olemas

KOOLIKATSETEKS VALMIS: Alliku küla poiss Egert Hiie oli üks sajast lapsest, kes 22. aprillil Laagri Kooli kooliküpsuse ja lähtetaseme väljaselgitamisele
tuli. Ema Kaidi Hiie sõnul mingeid erilisi ettevalmistusi ega drilli katseteks ei
tehtud, Egert on olnud lasteaialaps ja ema usub, et seal omandatust peaks küll
piisama, et 1.klassis kenasti hakkama saada. Egert uudistas lapseliku mõnuga
koolimaja, katsete stressi ei paistnud kusagilt. Küll aga tunnistas ema, et temal
endal on ärevusfoon üsna kõrgel. Katsetel osalenud sajast lapsest saab sügisel
kooliteed alustada kolm klassitäit, ehk 72 last
vahendid
arveldamiseks
ka
teiste omavalitsustega juhul kui
vanematel on võimalus saada
lastaiakoht teise valla või linna
lasteaias. Samuti on teretulnud
kõik ettevõtlikud vallakodanikud,
kes sooviksid luua lapsehoiuteenust pakkuvaid asutusi.
Soovitame lapsevanematel pöörduda esmalt lasteaedade juhatajate poole küsimustega, mis puudutavad vabu kohti ja järjekorda. Kui
on aga tegu erandolukordadega,
siis on vallavalitsus see koht, kust
probleemile lahendust otsida.
Vallas kaks kooli
Lasteaiast kooli minek on kogu
pere jaoks suursündmus ja on
loomulik, et soovitakse oma lapsele
parimat võimalikku haridust
pakkuvat asutust. Saue vallas on
kaks põhikooli: Ääsmäe Põhikool
ja Laagri Kool.
Ääsmäe Põhikool on väärika
ajaloo
ja
traditsioonidega
munitsipaalkool.
Esialgsete
plaanide kohaselt avatakse seal
üks esimene klass, kuid suurema
hulga soovijate olemasolul ei ole
võimatu ka paralleeli avamine.
Laagri Kool saab uue õppeaasta
algul alles 5-aastaseks, kuid
on oma tegevusega pälvinud
populaarsuse nii laste kui ka
lastevanemate hulgas. 2010/2011.
õppeaastal avatakse kolm esimest
klassi kokku 72 õpilasele.

Õppimisvõimalus ka
naaberomavalitsustes
Saue valla lapsi õpib kõikide
meie seitsme naaberomavalitsuse
koolides ja arvestades valla asendit,
on sageli teises omavalitsuses
asuv kool kodule või lapsevanema
töökohale kõige lähemal.
Saue linnas asuv Saue Gümnaasium on paljude jaoks parim
variant, arvestades seda, kui palju
noori peresid elab Saue vallas Saue
linna vahetus ümbruses. Esimesse
klassi astujate dokumente võetakse
vastu maikuu jooksul esmaspäevast–neljapäevani 9–15-ni kooli
kantseleis.
Lisainformatsiooni
saab
I–II
kooliastme
õppealajuhatajalt
telefonil 659 6070.
Vallavalitsusele teadaolevalt on
endiselt populaarne Keila Kool
ja esimesse klassi astuda soovijate dokumente võetakse vastu
Keila Kooli algkoolimaja kantseleis
tööpäeviti
8–16-ni.
Kaasas
peab
olema
sünnitunnistuse
/passi/
ID–kaardi
koopia,
samuti on vajalik lapsevanema
isikut
tõendava
dokumendi
koopia. Lisainfot saab telefonil
678 1080.
Harku ja Saku valla koolid,
Tallinna linna Nõmme, Pääsküla
ning Õismäe piirkonna koolid ja
Tallinna kesklinnas asuvad koolid
paluvad vaadata jooksvat infot
uute õpilaste vastuvõtu kohta oma
kodulehtedelt, kus on ka koolide
kontaktandmed.

Ääsmäe Põhikoolis on alanud 2010/2011 õppeaastaks õpilaste registreerimine

eelkooli ja 1. klassi

Registreerimisel esitada avaldus/ankeet (avalduse vorm kooli koduleheküljel),
lapse tervisetõend, sünnitunnistuse koopia, foto (1. klassi astujatel 2 tükki)
Dokumentide vastuvõtt toimub 31.maini tööpäevadel kell 7.00-18.00.
Kooli aadress: Kasesalu 16, Ääsmäe, info telefonil 6 086 236, www.aasmaepk.edu.ee.
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Koostöö

Kevad Veskitammi Lasteaias oli üritusterohke
„Laul on Pop“ Veskitammi Lasteaias
18. märts oli tore ja rõõmus päev, kus kõikidest
rühmadest olid valitud esindajad, kes laulsid
julgelt oma ettevalmistatud laule. Lastele
pakkus uudsust ja põnevust see, et laulda tuli
mikrofoni, kuid esinemisjulgust oli kõigil
küllaga ja hirmu ei tundnud mikrofoni ees
küll mitte keegi.
Kõige naljakamaks lauluks valisid lapsed
„Laiskvorsti laulu“ esitajaks Mõmmi
rühmast Nora Liisa Suislepp ja veel meeldis
lastele „Salaja, salaja“ laul esitajateks
Poku rühmast Sander Lillepea ja Oskar
Johannes Jõgeva laul, mis rääkis rebasest.
Vahvateks esinejateks olid Muumi rühma
tüdrukud Epp Maria Pugal, Rahel-Marii Ingver ja Matilda
Tunnel, kes olid vastavalt laulu sisule ka kostümeeritud. Poku rühma õpetaja Vika
oli üritusel lõbusaks teadustajaks. Oma toredate mängudega hoidis ta tuju üleval nii vaatajatel kui
esinejatel. Silmapaistvamateks esinejateks olid Puhhi rühmast Stella Laineste lauluga “Külaline“, Lotte
rühmast Jan-Romet Kasemaa lauluga „Olla koos“, Sipsiku rühmast Villem Vesing lauluga „Ilmatu
rock“ ning Mõmmi rühmast Nora Liisa Suislepp lauluga „Värvilised unistused“.
Astra Põder, Veskitammi Lasteaia muusikaõpetaja
Emakeelepäeva puhul loeti võistu luuletusi
Eesti keel on eestlasele suure tähendusega nagu igale rahvale oma emakeel. Emakeel on meile nii
iseenesestmõistetav, et me ei oskagi tegelikult hinnata, kui palju selle säilitamiseks vaeva tuleb
näha – meil eestlastel.
Juba kolmandat aastat korraldab Veskitammi Lasteaed Saue valla lasteaedade vahelise
emakeelepäevale pühendatud luuletuste lugemise konkursi, kus 14. märtsil osalesid Ääsmäe, RAM
Veskimöldre, Laagri ja Veskitammi Lasteaia lapsed. Eelvoorud toimusid lasteaiasiseselt.
Konkurssi juhatas kevadine jänes, kes oli talveunest üles äratanud liblika, sipelga ja ussi. Kiidan
lapsevanemaid, kes olid lapsele sobiliku luuletuse selgeks õpetanud. Sellest järeldub, et ka peredel
on huvi lapse lugemise ja õppimise vastu.
Selle aasta žüriil, kuhu kuulusid Laagri Lasteaia juhataja asetäitja Eli Nevski, valla haridusnõunik
Liivi Prink, noor praktikant Saue vallas Kristi Randma, polnud sugugi kerge parimat valikut teha,
sest kõik lapsed olid ju tublid.
Vanuseliselt olid parimad: 3a Kristopher Robin Kongo Laagri Lasteaiast, 4a Renette Ruusmere
Veskitammi Lasteaiast, 5a Kaspar Kruusement Veskitammi Lasteaiast, 6a Grettel Erik RAM
Veskimöldre Lasteaiast ja 7a Annabel Korb Laagri Lasteaiast.
Ärgem siis unustagem, kui kaunilt meie emakeel kõlab!
Annelii Pintmann, Veskitammi Lasteaia õpetaja
Mõnus ja meeldejääv hommik koos Raivo Järviga
Veskitammi Lasteaias käis 17. märtsil Raivo Järvi
lastele muinasjuttu jutustamas ja pilte joonistamas.
Huvitav oli kuulata ja samas jälgida ning mõistatada,
mida joonistati. Onu Raivo oli lastega sõbralik ja
heatahtlik. Kuulas ise lapsi ja pani ka ennast kuulama.
Üheskoos veedetud tund möödus lausa linnulennul.
Rõõmsamaks tegi laste meeled see, et õige vastuse
äraarvamise korral sai laps mälestuseks omale pildi,
mille Raivo Järvi oli joonistanud.
Tiia Hämarsalu,
Veskitammi Lasteaia juhataja asetäitja õppetöö alal
Järjekordsed olümpiamängud – seekord taliolümpiamängud Veskitammi Lasteaias on taas läbi
saanud. Mängud toimusid 4. märtsi õhtupoolikul. Kõigepealt koguneti staadioni kõrval olevale
teele, kust algas pidulik rongkäik lasteaia ette. Kõige ees marssis olümpialippu kandev Renette
oma isaga, nende järgi omanimelisi maskotte lehvitades võistlusrühmad- Puhhid, Lotted, Pokud,
Mõmmid, Sipsikud ja Muumid. Mängudest võtsid osa ka lapsevanemad, laste õed ja vennad. Peale
rongkäiku asetati rühmamaskotid lumemäe otsa ja rõõmuhüüetega võeti vastu olümpiatuli, mille
tõi kohale lustakas Lumememm saatjatega. Lasteaia juhataja Rita pidas avakõne ning piduliku
sportlaste ja kohtunikevande kõikide osalejate eest andsid õpetaja Vika ja Kadi Poku rühmast.
Kõik vaprad osavõtjad pidid läbima kuus talvist ala - suusatamine, kelgutamine, slaalom, lumelaua
sõit, laskesuusatamine ja hoki ning kokku koguma 6 lumememme pilti. Kellel alad läbitud, said
auhinnaks kuue lumememme vastu diplomi ja savimedali.
			
Marju Niinepuu, Veskitammi Lasteaia liikumisõpetaja
Kaitseliitlased teadmisi jagamas
26.märtsil käisid lasteaias kaitseliitlased oma tööd
ja töövahendeid tutvustamas. Sipsiku rühma
Hindriku isaga - Villu Õunaga - sai eelnevalt
kokku lepitud aja, teema ja vahendite osas,
mida lastele rääkida ja näidata. Nii tulidki kolm
kaitseliitlast koos riietus- ja sõjavarustusega
lasteaia saali, kus kõikidel lastel oli põnev
kuulata ja vaadata. Ja küll oli lastel huvitav,
kui relvi lubati ka oma käes hoida ning
kaitseliitlase varustust pähe ja selgagi
proovida. Lõpuks joonistas Villu lastele
kaitsemaalingud nägudele, mida poisid
ei soovinud maha pesta ka enne Üksikvahipataljoni minekut, kuhu lapsed peale
lõunasööki koos lastevanematega suundusid.
Tiia Hämarsalu, Veskitammi Lasteaia juhataja asetäitja õppekasvatustöö alal

Comeniuse koostööprojekti
partnerid Ääsmäe koolis külas
Anu Ariste
Projekti koordinaator Ääsmäe koolis
8.-11. aprillil olid Ääsmäe koolil külas Comeniuse projekti
partnerid Taanist, Iirimaalt, Prantsusmaalt ja Walesist.
Projekt „S.P.E.E.C.H.“ sai alguse septembris 2008. Tähtsamateks
teemadeks on: kehaline kasvatus ja sport, eluterve keskkond ning
kultuuripärand. Projekti eesmärgiks on õppida tundma teiste
riikide tavasid ja kultuuri ning tutvustada üksteisele oma rahvuse
eripära.
Meie kooli õpetajad on käinud projektikohtumistel Iirimaal,
Taanis, Prantsusmaal ja viimati - selle aasta veebruaris, Walesis.
On valminud mitmeid ühiseid töid: muinasjutu „Jänes ja kilpkonn”
ainetel tegi iga kool joonistusi nendevahelisest võidujooksust,
on lavastatud ja lindistatud üks oma rahvajutt inglise keeles, on
kirjutatud kaasaegseid muinasjutte ning esseesid teemal „Minu
lemmikaastaaeg“, toimub pidev kirjavahetus õpilaste vahel.
Õpilaste tööd pannakse projekti kodulehele, et kõik osavõtvad
koolid saaksid nendega tutvuda. Hetkel on lõpetamisel 6-keelse
sõnaraamatu koostamine.
Rahvusvaheline tutvumisõhtu
Reedel, 9. aprillil veetsid meie külalised terve päeva Ääsmäe
koolis. Tutvuti meie koolimajaga ja külastati tunde. Õpilased said
külalistelt küsida nende maade ja koolide kohta. Tore oli, et juttu
jätkus veel vahetundidekski. Saue valla haridusnõunik Liivi Prink
andis ülevaate Eesti haridussüsteemist ja selle tulevikust.
Õhtul toimus koolimajas rahvusvaheline õhtu, millest võtsid osa
meie külalised ja kooli õpetajad. Saue Vallavalitsusest olid meile
külla tulnud vallavanem Andres Laisk, abivallavanem Indrek
Lindsalu ja volikogu esimees Rein Riga ning Ääsmäe kooli
hoolekogust Jaanika Saat. Õhtu algas väikese kontserdiga, esinesid
meie kooli tantsu- ja laululapsed.
Üks põnev osa õhtust oli rahvusvahelise toidu maitsmine – iga
riik oli kaasa toonud neile iseloomulikku rahvustoitu. Nii sai
maitsta kuulsaid Prantsuse juuste ja pasteete, Taani heeringat, Iiri
soodaleiba ja lõhet ning Walesi juustu ja küpsiseid.
Lisaks rahvusköökide tundmaõppimisele saime selgeks ka
mõned tantsud ja laulud, mida iga riik kõigile peololijatele õpetas.
Meie, eestlased, õpetasime külalistele tantsuõpetaja Piret Kuntsi
juhendamisel „Kaerajaani“ ja „Kolonntantsu“.

Laupäeval ja pühapäeval tutvusid meie külalised Tallinna
vanalinnaga, käisime seiklemas Rakvere linnuses ja külastasime
kunstimuuseumi KUMU. Kõige enam jäi kõigile siiski meelde
Ääsmäe koolis veedetud päev ja meeleolukas rahvusvaheline
õhtu.
Eestis toimunud kokkusaamine oli selle projekti viimane, aga
koosolekul Ääsmäe koolis olid kõik projektis osalevad koolid ühel
meelel, et tuleks minna edasi uue projektiga. Kahe projektiaasta
jooksul on tekkinud tugevad sõprussidemed ja palju uusi tutvusi,
mis on saanud oluliseks osaks meie kooli elus.
Mõned külaliste muljed reisist Eestisse
Mary Howley, Iirimaa: “Suur aitäh selle ilusa aja eest, mille me
Eestis veetsime. Meile meeldis väga Ääsmäe koolis veedetud päev.
Teie kooli tantsijad ja lauljad on suurepärased, te olete kindlasti
väga uhked nende üle.”
Margit Sundo, Taani: “Oli väga meeldejääv reis, meile avaldasid
väga suurt muljet teie õpilased ning lauljad ja tantsijad, kes meile
esinesid. Selle lühikese aja jooksul kogesime me nii paljut. Reedene
õhtu koolis rahvusvahelise toidu, tantsu ja meeskonnavaimuga oli
fantastiline! Loodame, et saame selle edasi kanda oma tulevasse
projekti.”
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Vallaettevõte

Saue Vallaraamatukogu
pidas 85. aastapäevapidu
Koduvald
6. aprillil tähistas Laagris pesitsev Saue Vallaraamatukogu koos
oma pikaajaliste lugejate ja teiste kaasamõtlejatega Veskitammi
Kultuurikeskuses oma sünnipäeva.
Kevad on tähtpäevade tähistamiseks suurepärane aeg. Lilli on
mitmetes värvides, kümnetes sortides ja sadades lõhnades. Nii
puistati sünnipäeva puhul raamatukogu kolm graatsiat - Lia, Virge
ja Mall - üle õiekuhilatega. Soojad soovid ja tunnustussõnad veel
lisaks.
Nii näiteks sooviti Laagri Lasteaia poolt meisterdatud kaartidel
tähtpäevalisele „suuri ruume“ ja „häid inimesi, puhaste sõrmedega”.
Pikaaegne lugeja Siiri Murakas kinnitas, et kuigi ta vallas enam ei
ela, käib ta raamatuid laenutamas ikka Laagris, sest sellest õhkkonnast ja inimestest ei raatsi loobuda. “Väljaöeldud õnnitlussõnadest
jäid tõesti kõlama mõtted, et meie raamatukogu on kõigile väga tarvis
ja et raamatukogu on surematu,” on juhataja Lia Nirki´l heameel.
Sünnipäeva üritus oli sundimatu ja südamlik. Juhataja sõnul on
ju raamatukogu läbi aegade olnud ikka selline konservatiivne ja
tõsine institutsioon, aga peopäeva taheti vürtsitada ka huumoriga.
Nii valmistati ette esitlus raamatukogu ajaloost läbi 85 aasta, seda
esitles päevajuht Tarvo Krall talle omase naljasoonega. Krall viis
saalis viibinute vahel läbi ka väikese viktoriini, laulis sekka paar
viisijuppigi. Peeti pidupäevale omaselt kõnesidki, aga eriti armas
oli raamatukogu soov meeles pidada ja tänada oma pikaaegseid
ning lojaalseid lugejaid „Saue Vallaraamatukogu“- kirjaga riidest
kottidega, millega hea ka raamatukogus käia.
Sünnipäevale eelnenud poole aasta vältel pühendas raamatukogu
rahvas palju aega ajaloofaktide selgitamisele ja uurimisele, kuna
seni puudus täpne ülevaade. Appi tuli Aino Lehtmets, teada-tuntud
kodu- ja ajaloo huviline Tagametsast, kes võttis ajalookroonika
koostaja raske rolli enda peale. Nüüd on valminud kolm paksu köidet,
kus faktides ja fotodes on talletatud kogu 85-aastane raamatukogu
elukäik ja sellega on võimalik koha peal ka tutvuda.
“Aastapäeva tähistamine koos kõigi eel- ja järelsündmustega oli tore
ja meeldejääv periood ning andis innustust edaspidiseks,” nentis
juhataja Lia Nirk.

LAPSUKESTE SOOJAD SOOVID: Kui Laagri Lasteaia juhid käisid
sünnipäevaüritusel kultuurikeskuses koos kevadise tulbikimbuga, siis sama
lasteaia kasvandikud seadsid järgmisel päeval ise oma väiksed sammud
raamatukokku - lapsed andsid kallid ja käepigistused, vastu said kuhjaga
kommi

VAHUVEINI KÕKS:
Ka endine vallavanem Mati
Tartu ei pidanud paljuks
tulibiõiega
raamatukogu
prouasid õnnitlema tulla

EAKAIM LUGEJA:
Kõige kõrgemas vanuses raamatukogu külastajale - 83-aastasele proua
Leida Vahile Laagrist anti tänuks
ja tunnustuseks keskkonnasõbralik
riidekott, millega hea ka kogust
raamatud koju viia

Sagrol on kindel koht Eesti
köögiviljatootjate eliidi seas

Koduvald

VALLAVANEM VISITEERIB: Sagro juhataja Kalle Reiter tutvustas
vallavanemale oma valduseid, põhjalik ülevaade anti kasutatavatest
Kui
näed
ketikauplustes tehnoloogiatest, millesse ettevõte on kõvasti investeerinud. Näiteks ainult
kohalikku tomatit-kurki, siis kasvumajade arendusse on Reiteri sõnul suunatud ca 50 miljonit krooni
suure tõenäolisusega pärineb
see Saue valla ettevõttelt
väetised ja temperatuurid Omamaine kraam on tasemel
Sagro. Firma ise peab oma
kindlalt reguleeritud, lubatud Käibenumbrid on
küll autrumptooteks tomatit, aga
õisikute arv rangelt paigas kartustäratavad, aga Sagro juhi
spetsialiteet on saavutatud ka
ning igapäevaselt valvavad Kalle Reiteri sõnul olid viimati
kurgikasvatuses ning avamaa
kasvamist
ja
kujundavad kasumis 2007. aastal. Et kuigi
köögivilja osas.
kobaraid õrnad naiskäed. Mehi tonnides oli 2009. aastal üle
sattuvat
kasvuhoonetesse aegade suurim saak, siis käive
Saue valla ilmselt suurima
harva, ”hinge ja hellust” olevat langes sellest hoolimata 16%.
põllumajandustsooni leiab otse
vaja ja seda suutvat vaid naised Hinnad lihtsalt odavnesid.
Laagri keskusest. Siin laiuvad
pakkuda. Tomatikasvatus Sag- Rusikareegel olla see, et kui
200-l hektaril Sagro põllumaad,
ro moodi hargneb veel oma- kurk maksab poes 60 krooni,
lisaks
veel
4,5
hektarit
korda kolmeks - kasvatatakse siis sellest vaid pool kuulub
katmikala ehk kasvuhooneid.
kirss-; pihv- ja tavatomatit.
tootjale.
Need
maad
kannavad
Katmikalade teine toode on Kas tarbija üldse raatsib
tegelikult aastakümnete pikkurk ja lisaks kasvatatakse ka poolsada krooni kodumaise
kust
köögivilja
kasvatuse
aialilli.
kurgi eest välja käia kui
kogemust. Sai ju AS Sagro 1993.
Katmikalade käive aastas on ca Hispaania toode on palju
aastal alguse just omaaegse
20 miljonit krooni.
soodsam?
sovhoosi aiandusosast. Ka
“Uuringud näitavad, et kui
paljud töötajad, kes täna
Juurikad- värskelt ja
hinnavahe jääb 20-25%, siis
tomati- ja kurgitaimede eest
töödeldult
eelistab ostja siiski kohalikku,
hoolt kannavad, on alustanud
Sagro
põllumaadelt
saab kui aga rohkem, siis eelistatakse
sovhoosiajal. Nemad olla ka
traditsioonilist
toodangut odavamat,” teab Reiter.
ettevõtte püsimise garantii
- kapsast-kartulit-peeti. Osa Mehe sõnul on mõistlik tarbida
ja ca 75% neist on Saue valla
turustatakse värskelt, osa siiski omamaist köögivilja.
elanikud.
tarvitab
ära
tütarettevõte Meie
Eesti
oma
põlluSagro Food, mis opereerib majandustoodang kõlbavat letKasvuhooneist tomat ja kurk
köögiviljatöötlemise
tehast. ti lüüa igas Euroopa ökopoes
Tomatimaja lõhnab magusalt,
See on koht, kus juurikad - nii puhas kaup olevat.
hoolimata sellest, et aprilli
puhastatakse,
keedetakse, Reiter, kelle vereringes on
alguspäevil on taimed vast
hakitakse ja saadetakse siis aiandus juba aastakümneid
meetri kõrgused. Viljad on
suurköökidele. Et siis Selverist
sees,
lubab
puuduvatest
veel rohelised, aga juba mai
kartulisalatit ostes on hea kasumikõveratest hoolimata
keskel
peaks
kodumaine
teada, et enamus komponente firmat ikka püsti hoida ja
toodang lettidele jõudma.
hakitakse kuubikuteks kodu- seda kodumaist kurki-tomatit
Tomatikasvatuses ongi suurim
vallas.
poelettidel säilitada.
turupositsioon just Sagro käes.
Põllumaadelt tuleb käibesse ca
Tomatikasvatamine
olla
40 miljonit ja töötlemise pealt
peaaegu nagu täppistöö veel lisaks 20 miljonit.
Ettevõte: 		
Tütarettevõtted:
Asukoht:		
Tegevusvaldkond:
			
			
Turustuskohad:
Töötajaid:		
Tootmisala:		
Tooteportfell:
		
Tootmismaht:

AS Sagro
AS Sagro Food, Sagro Elekter OÜ
Laagri alevik, www.sagro.ee
köögiviljade ja köögiviljataimede kasvatamine; lillede ja lilletaimede
kasvatamine; puu- ja köögivilja töötlemine; aiasaaduste varumine ja
hoiustamine;
ainult ketikauplused - Prisma, Rimi, Selver, Keila TÜ, suurköögid
120 (grupi ettevõtted tervikuna)
avamaa põllupind ca 200 hektarit, katmikalad 4,5 hektarit
peakapsas, söögipeet, kaalikas, porrulauk, mustrõigas, 			
pastinaak, käharpetersell, kartul, tomat, kurk, lilletaimed
aastased mahud: tomat 360 tonni, kurk 390 tonni, kartul 1450 tonni
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Persoon

Hea teada

Marko Maanso: “Oma väikeettevõtte loomine
ei pruugi olla kapitalimahukas raketiteadus”
Koduvald
Kui on hea idee ja piisavalt
pealehakkamist on võimalik oma firmale alus
panna ka ilma suurema
pangalaenuta.
Eesti elab praegu ajas, kus
masu krati kombel inimeste
taskuid tühjendab. Kümnetel tuhandetel ei ole
kuu lõpus enam kindlat
palgapäeva ja uue teenistuse
leidmine näib võimatult
lootusetu.
Samas võib see aeg olla
katalüsaatoriks otsusele, et
ka ise võib endale tööandjaks
saada.
Firma
tegemine
ei tähenda ilmtingimata
suuri riske ja kolossaalseid
liisinguid. Oma ettevõttega võib alustada ka tasa
ja targu, tagades esialgu
äraelamisvõimaluse endale
ja perele.
Ehk siis töötust ettevõtjaks.
27-aastane
elupõline
Laagri noormees Marko
Maanso jagab oma lugu ja
kogemust. Tema alustas
eelmise aasta augustis ja
vaatab nüüd tulevikku üsna
optimistlikult.

See 700 krooni kooliraha läks
igati asja ette. Sai arusaama
firma raamatupidamislikust
poolest, seadustest ja mis
kõige olulisem, kursus päädis äriplaani koostamisega.
No ega kõik osalejad muidugi selleni ei jõudnud. Ma pakun, et pooled vast. Mina
sain oma plaani valmis.
Esitasin selle Töötukassa
komisjonile, kes alustavate
ettevõtete äriplaane hindab
ja neile sobivuse korral ka
stardikapitali annab. Minul
õnnestus oma äriplaan ära
kaitsta ja siis oli roheline tuli
antud. Toetust sain 70 000
krooni.
Toetuse eest tehnikat
Kavandatava
ettevõtte
tegevusvaldkonnaks
sai
haljastus ja tänavakivitööd.
Olen ise kivitöid mõnda
aega teinud ja kuna sellel
alal tulid esimesed reaalsed
tööpakkumised, siis esmalt
saigi toetusraha eest soetatud pinnasetihendaja, lõikaja
ja muud tööks vajalikud
vahendid. Kuna äriplaan
nägi ette ka võsaeemaldust,
okstelõikust ja purustust, siis
järgmisena sai soetatud ka

võtlusega
alustamiseks
oli 700 krooni kursuse
tasu ja 2800 krooni firma
registreerimise riigilõivud.
Nii et risk võimaliku
ebaõnnestumise puhuks ei
olnud väga suur.
Võtmesõnad aktiivsus ja paindlikkus
Nimeks sai firmale Ecolimit
ja pakun teenust tänavakivide paigaldamisel ja võsalõikamistöödel.
Esimesed
kliendid leidsin nii, et läksin
vanade
koostööpartnerite
juurde ja ütlesin, et ma teeks
sama tööd teile, aga esitaks
arve. Nad olid nõus, kuna
palgates alltöövõtja ei kaasne neile ühtegi lisakulutust,
mida toob kaasa näiteks
tööleping eraisikuga.
Aga eks tööd tuleb ikka aktiivselt otsida ka.
Pidevalt teen hinnapakkumisi ja otsin võimalusi.
Näiteks kui mõnda koduaeda kivitee tehtud, pakun
ise välja, mida veel teha
võiks.
Kuna palgal mul ju peale
iseenda kedagi ei ole, siis
tuleb kõik tööd ise ära
ka teha. Et siis ise otsin

kasutada ja võimalusi leida.
Järgmise talve eel olen juba
targem, ilmselt tuleb mõni
väike lumelükkamise masin
soetada.
Must-valge kalender
Mis mu elus on muutunud
võrreldes palgatööl olemisega? Minu kalender on
muutunud
must-valgeks,
punaseid puhkepäevi ei ole.
See tähendab, et kui vaja
tuleb pühapäeval objektil
olla, aga teinekord võin ma
keset teisipäeva rahulikult
lapsega loomaaeda minna.
Ise reguleerin. See igal
hommikul kella kaheksaks
tööpostile minemine ei
meeldinud mulle eriti.
Kui on suuremad väljaminekud, siis tuleb ka
rohkem rabeleda. Kui saad
vähemaga läbi, ei ole nii
palju vaja töötada. Praegu
on firma niipalju kenasti
käima läinud, et minu
pere vajadused katab ära.
See valikuvõimalus ja ise
otsustamine on mind palju
rahulikumaks
teinud.
Teen oma asja ja saan palju
rohkem perega olla.

Kuhu ettevõtluse
alustamisest huvitatu
võiks pöörduda?
Koduvald
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK)
tegeleb ettevõtlus- ja mittetulundus
ühendusalase nõustamisega. Sihtasutuse
juhataja
Kaupo
Reede
julgustab
huvilisi kindlasti ühendust võtma, sest
konsultatsiooni saab tasuta.
Millist abi saab HEAK-ist töötuks jäänud?
• Kui inimene on jäänud töötuks ja tahab
alustada oma ettevõtlusega, kas siis
äriühingu või MTÜ vormis, siis kõik, mis
puudutab ettevõtmisega alustamist, on
meie pärusmaa: äri- või tegevusplaani
koostamine, ühingu või ettevõtte
registreerimine, nõuanded tegevuseks
• Kõige suurem osa meie tööst on
erinevate
ettevõtlustoetuste
alane
nõustamine. Nii EAS-i kui Töötukassa
stardiabi, KREDEXi stardilaen ja EAS
kasvutoetus.
• Korraldame ka ettevõtlusega alustamise
baaskoolitusi, kuid selles osas on tõsine
probleem. Nimelt on meil koolitusele
tahtjaid ca 7-8 korda rohkem, kui
võimalusi koolitada. Seetõttu oleme
sisse
viinud
motivatsioonikirja
süsteemi
koolitusele
pääsemiseks.
Motivatsioonikirjas peab täpsemalt lahti
kirjutama, milleks koolitust vajatakse:
mis on äriidee, kus seda rakendatakse,
millised
on
eeldused
ja
mida
konkreetsemalt koolituselt tahetakse.
Selline süsteem aitab vältida seda, et
koolitusele satuksid inimesed, kes peale
esimest või teist päeva lahkuvad, sest
saavad aru, et see ei ole nende jaoks.
Motivatsioonikiri EI TOHI olla selline:
Palun mind võtta koolitusele, kuna
tahan ettevõtlusega alustada. Sellise
kirjaga koolitusele kohe kindlasti ei saa.

•

•
Leheartikkel andis tõuke
Eelmisel kevadel tekkis
hetk, kus mul ei olnud tööd.
Juhuslikult nägin vallalehes
artiklit, milles julgustati
töötuks jäänuid hakkama
ettevõtjaks.
Eks
selline
mõte oli enne ka peast läbi
käinud.
Sõbraga
olime
plaane pidanud, et teeks
midagi. Aga see lehelugu
suutis õrna ideepoja kuidagi
konkreetseks suunata.
Läksin nõustamisele Harju
Ettevõtlus- ja Arenduskeskusesse, nagu artiklis
soovitati. Seal suunati mind
kohe
alustava
ettevõtja
baaskoolitusele.
Maksis
küll seitsesada krooni, aga
selle eest sai seitse täispäeva
koolitust Mainori Kõrgkooli
pädevate õppejõudude käe
all. Tööturuamet pakub ka
tasuta sarnaseid koolitusi,
aga neis on järjekord vaata
et aastatega mõõdetav.

Ecolimit OÜ
Pakume abi kevadistel koristustöödel!
Võsaeemaldus, okste lõikus, purustus
ja äravedu.
Tänavakivitööd, parandustööd,
hauaplatside kujundamine.
Erinevad parandustööd, transport, jne...
Kontakt: 56 607 775, info@ecolimit.ee
selleks vajalikud tööriistad
ja nõnda masinapark järkjärgult täienes.
Rahakasutamise ja firma
majandamise kohta tuleb
muidugi aru anda. Seadmeid
ei tohi kolme aasta jooksul
maha müüa, neid ei tohi ka
välja rentida jne. Esimese
tegevusaasta lõpus tuleb
kopsakas aruandlus teha.
See bürokraatlikum pool
käib toetusrahaga kaasas.
Isiklik investeering ette-

teenusele
kliendi,
ise
reaalselt teen töö ära ka,
ise hoian paberimajanduse
korras.
Sügisel läks asi kenasti
käima, aga talvel oli raskem
tööd leida. Mõtlesin siis, et
mida teha. Minu õnneks
oli talv lumerohke ja leidus
piisavalt soovijaid katuse
lumest puhastamise osas.
Paindlik tuleb olla. Kui ei
ole moment seda tööd, mis
tahaksid, siis tuleb fantaasiat

Soovitused
Kui ikka on olemas tahe, siis
mina soovitan küll mingi
oma asi käima lükata. Minna
kindlasti
nõustamisele
kasvõi sinna Ettevõtlus- ja
Arenduskeskusesse
või
EASi. Palju infot leiab ka
HEAK.ee, EAS.ee ja AKTIVA.
ee kodulehtedelt. Leida see
raha ja osaleda sarnasel
ettevõtluse baaskoolitusel.
Oluline on omada ideed, et
mida tegema hakata. Ja kui
seda ideed endal ei olegi,
siis tasub uurida, millistes
valdkondades oleks lootust toetust saada. Ja
millistest allikatest toetust
taotlema minna. Mina sain
Töötukassast, aga on ka teisi
allikaid.
Kui korralik äriplaan olemas
ja stardiabi välja võideldud, ei
ole ju kaotada mitte midagi.
See on ju võiduolukord igal
juhul.

Millele mõelda enne, kui teha otsus
alustada ettevõtlusega?
Kõige esmalt tuleb läbi mõelda oma
äriplaan. Sealjuures tuleb erilise
hoolikusega vaadata seda, kes on
minu toote või teenuse ostja ja kuidas
informatsioon
minu
tootest
või
teenusest jõuab kõige efektiivsemalt
minu potentsiaalse kliendini.
Alustamise puhul on eriti oluline
läbi
mõelda
esmalt
nö
tasuta
reklaami (info jagamine) võimalused.

Kust on võimalik stardikapitali taotleda?
• EAS stardiabi (kuni 100 000 krooni
omafinantseeringu miinimum 20%),
www.eas.ee/index.php/ettevot jale/
alustamine
• KERDEXi stardilaen (kuni 1 000 000
krooni omafinantseeringu miinimum
30%), www.kredex.ee/11583
• Töötukassa stardiabi (kuni 70 000 krooni
omafinantseering 0%) www.tootukassa.
ee/index.php?id=12502
Silmas peab pidama, et Töötukassa
stardiabi saamiseks peab olema kas eelnev
ettevõtluskogemus, majandusalane haridus
või läbitud ettevõtluse baaskoolitus.

Harju Ettevõtlus- ja
Arenduskeskus
www.heak.ee
telefon 656 6522 ja
656 6641
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Ääsmäe Raamatukogu veab
kohalikku seltsielu
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Peresport

Jüriöö jooks püstitas osalemisrekordi

Liia Kiibus
Ääsmäe Raamatukogu juhataja
Et aidata lumehangedel kiiremini sulada ja kevadet rohkem
lähemale võluda, alustas kümneliikmeline lõbus naisteseltskond Ääsmäe Raamatukogus kevadlillede viltimist.
Õpetaja oma õpiringile leiti Tallinnast. Juhendaja Lehte Enok
tutvustas alustuseks osalejatele viltimise ajalugu ja tõi kaasa
kõik viltimise tegevuseks vajalikud materjalid: viltimisnõelad,
värvitud lambavilla ja vahtkummist alused, mille peal kogu
viltimise tegevus käis.
Ehete valmistamiseks oli lisaks kaasa võetud hulk erinevaid
pärleid, litreid ja kaunistuspaelu. Juba tunni aja möödudes
valmisid esimesed värvikirevad vilditud lilled ja tunti suurt
rõõmu omandatud oskusest. Kes oli kärmas, sai lille rinda pista,
teised pidid kodus oma tööd lõpetama.
Nobenäppudest naiste õpiring alustas oma tööd tegelikult juba
talvel ja käsitöö hooaeg lõpetatakse 27. mail ühise näitusega
Ääsmäe Raamatukogus. Õpiring koosneb põhiliselt raamatukogu
külastajatest ja kui keegi veel peaks selle kunsti vastu huvi
tundma, siis võib helistada telefonil 608 6241 ja ennast õpiringi
kirja panna.

Koostöös Saue-Jõgisoo Haridusseltsiga korraldas raamatukogu
Tallinna Botaanikaaias 17. aprillil kohtumise taimetarga
Urmas Laansooga. Koos teaduriga vaadati näitust armu- ja
nõiataimedest ning korüfee puistas tänulikele kuulajatele igal
sammul põnevaid fakte taimemaailmast.
Lepiti kokku, et raamatukogu tellib bussi ja Jõgisoo esindaja Ülle
Rondo organiseerib väljasõidu. Kohad Ärni bussis jagati kahe küla
vahel sõbralikult pooleks. Väljasõidu päeva hommikut õnnistas
laupäevane päikesepaiste, kell 11 väljus Ääsmäe Raamatukogu
eest buss suunaga Tallinna poole, korjates teeäärsetest peatustest
peale 17 taimehuvilist. Sihtkohas liitus bussiseltskonnaga veel 5
grupikaaslast, kokku ootas kohtumist Urmas Laansoo ja tema
taime võlukepiga 22 inimest.
Kohtumine andis tarkust juurde kuhjaga. Kõigile üllatuseks
selgus, et vaarikas ja maasikas ei olegi marjad, vaid uhke nimega
koguviljad ning kõigile tuntud kadakamarjad on hoopistükkis
käbid. Et sidrunipuu kannab korraga õisi ja vilju, mis valmivad
aastaringselt. Et elupuid ja kadakapõõsaid võib julgesti oma aeda
istutada! Et pihlakaid on meie esivanemad pidanud pühadeks
puudeks, maainimene istutas pihlaka oma õue, et siis ei pidanud
pikne majja sisse lööma. Pihlakavilja otsal on viieharuline märk,
mida peeti ka nõiamärgiks. Pihlakavitsu kasutati eluvitstena
– tõrjuti haigusi, tugevdati tervist ja suurendati viljakust. Lisaks
kontrollis Urmas osalejate teadmisi riikide rahvustaimede kohta.
Selgus näiteks, et rukkilill on peale Eesti ka Saksamaa rahvuslill.
Kõige lõpuks külastati näitust armu- ja nõiataimedest.
Ääsmäe Raamatukogu on varemgi teinud koostööd Saue–Jõgisoo
Haridusseltsiga. Viimati näiteks 20. veebruaril Eesti Vabariigi
92. aastapäeval, kui raamatukogu pani Jõgisoo rahvamajas
välja päevateemalise näituse ning valiku ajalooraamatuid
tutvumiseks.

Täiskasvanute teatejooksus osales 21 tiimi ehk
kokku 168 täiskasvanut, lisaks võttis lastedistantsil
mõõtu veel 79 pisikest vallakodanikku.
Spordiürituse Jüriöö jooks traditsioon ulatub seitsme
aasta taha, mil 2004. aastal esimest korda Vanamõisas
valla spordilembesed oma võimed proovile
panid. Aastate jooksul on sündmust
korraldanud Saue valla erinevad külad Hüüru, Maidla, Tuula, Ääsmäe, Jõgisoo ja
sel kevadel - 23. aprillil oli korraldajakülaks
taas Vanamõisa.
Kõik oli nagu päris - oli siirast spordiindu,
higi ja eneseületust. Oli ka meeleolukaid
show-elemente (Tuula tiim näiteks paistis
silma kelmikate kollaste bokseritega:) ja lusti
ühistegemisest. Rada oli osalejate sõnul
piisavalt raske ja mitmekesine. Oli mõnusat
metsaalust maastikku, vahelduseks soppa,
muda ja poriloike ning silkamist ka siledal
asfaldiribal.
Parimad said pärjatud ja tunnustatud, eriti
lastejooksudel, kus viimne kui üks distantsi
läbinu sai kaela medali, näppu aukirja ja
suu magusaks jäätisega.
Suurte inimeste arvestuses anti välja
rändkarikas, mis sel korral tuli loovutada
taas vallast välja - kõige kiirema aja jooksis
välja Saue linna meeskond.

Investeering

Vanamõisa vabaõhukeskuses
hakkavad laastud lendama

Koduvald
Sel
suvel
investeeritakse
Vanamõisa lõkkeplatsi 1,7
miljonit krooni. Ehitatakse
laululava
ja
tantsuplats,
külakiige ja grillikoda ning
siseteed.
Kes käinud, see teab - lõkkeplatsi
staatusest on Vanamõisa külas
asuv
populaarne
ürituste
korraldamise koht ammu välja
kasvanud. Ala käsitletakse kui
Vanamõisa vabaõhukeskust ja
uued investeeringud muudavad
selle veelgi mitmeplaanilisemaks ning mugavamaks nii
osalejale kui organiseerijatele.
Lava esinejatele,
tantsuplats nautijatele
Investeeringu käigus ehitatakse
käsitsi
tahutud
palkidest
vabaõhulava.
“Kogu
platsi
üldine stiil on looduselähedane
ja senisel ehitistel on kasutatud
samuti puitu ja palki. Ka platsile
rajatud
laste
mänguväljak
on ümarpalgist,” põhjendab
Vanamõisa seltsimaja juhataja
Katrin Krause valitud stiili.
Vastavalt projektile saab lava
olema 62 m2 suurune ning
laiuseks eespoolt vaadatuna
10 meetrit. Mõlemale küljele
on planeeritud ka abiruumid.

Lavaesine tantsuplats ehitatakse
uunikivist ja seda palistavad
istepingid.
Grillipaviljon ja külakiik
Lisaks rajatakse keskusesse
grillikoda
koos
mõnusa
katusealuse ja grillimisvõimalustega. Ka kerkib traditsiooniline
külakiik ning mugavamaks
liikumiseks ehitatakse välja
platsi sisesed kergliiklusteed
ning jalgrattaparkla.
“Perspektiivis peaks keskusest
saama atraktiivne koht, kus saaks
lisaks suurtele üritustele pidada
ka näiteks sünnipäevi, rentida
seda erinevatele seltskondadele
välja
kasvõi
firmapidude
või
talvepäevade
tarbeks.
Võimalused - alates kempsudest
kuni külakiigeni saavad olema
huviliste käsutuses,” kirjeldab
Krause tulevikustsenaariume.

Investeeringu maksumus:
laululava, tantsuplats,
istepingid
930 619 krooni
(30% kaetakse vallaeelarvest)
grillkoda, külakiik
379 000 krooni
(10% kaetakse vallaeelarvest)
vabaõhukeskuse siseste
juurdepääsuteede ehitamine
ja projekteerimine
396 588 krooni
(10% kaetakse vallaeelarvest)
Jaanipäevaks valmis
Krause lubab, et juba juuni lõpus
on vähemalt lava ja tantsuplats
püsti, kõik ehitustööd peavad
lõplikult valmis olema hiljemalt
21.
augustil
toimuvaks
suvelõpupeoks.
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KOHT
1
2

VÕISTKONNA NIMI
Saue Suusaklubi
TUGEV TULI

3
4
5
6
7
8
9

Ääsmäe MUUMI
Risti SK
Kadakad
Vanamõisa Suusaklubi 1
Vanamõisa Suusaklubi 2
Laagri kooli 9. klass
SK Mercury

10
11
12
13
14
15
16
17

LEO Klubi Laagri
Jõgisoo- Seltsis segasem
LC Laagri
Tuula TUTULUS
Vanamõisa küla
Tallinna Kopli Ametikool
Saue Vallavalitsus
Hullud Lidujad ehk nad
Liiguvad Siiski
Laagri Kool
Kohalikud
Jõgisoo 4H
Hüüru kiired

18
19
20
21

KAPTEN
Marko Pruus
Kaimo KäärmannLiive
Helene Arula
Lauri Tanner
Kaupo Pilder
Andres Laineste
Tiit Tõnismäe
Rasmus Metsamaa
Ingrid Vehlmann

KÜLA/LINN
Saue linn
Ääsmäe

Kaidy Kuusalu
Pirgit Suuder
Heiti Karafin
Marge Rehepapp
Koit Tammist
Toomas Toomingas
Andres Laisk
Arvo Pruljan

Ääsmäe
Läänemaa
Maidla
Vanamõisa
Vanamõisa
Laagri
Saue
ümbruskond
Saue vald
Jõgisoo
Saue vald
Tuula/Pällu
Vanamõisa
Tallinn
Saue vald
Ääsmäe

Raul Palutaja
Terje Jaup
Rasmus Sinirand
Priit Laansalu

Laagri
Maidla
Jõgisoo
Hüüru

Laste jooks kuni 8 aastased lapsed
Distantsi pikkus 400 m.
Osalejaid kokku 51, 20 poissi ja 31 tüdrukut,
noorim jooksja oli 2,9 aastane Rasmus
Roosve.
Kuni 8 a. tüdrukud:
I koht LIISA MÕTTUS 8 a.
II koht TRIINA JÄRVET 7 a.
III koht MARETTE-RENATE BRISTOL 8 a.
Kuni 8 a. poisid:
I koht SILVER INGVER 8 a.
II koht KERMO KIISA 8 a.
III koht MARTIN SILDVEE 8 a.
Laste jooks 9-12 aastased lapsed
Distantsi pikkus 800 m.
Osalejaid kokku 28, 15 poissi ja 13 tüdrukut.
9-12 a. tüdrukud:
I koht HANNAGRET LUKS 11 a.
II koht LAURA MÄNNASTE 12 a.
III koht MARLEEN KOPPEL 10 a.
9-12 a. poisid:
I koht RAINAR TEAS 11 a.
II koht KARL MARKUS VEIBERG 11 a.
III koht SIIM EDVARD SINIMERI 11 a.

Ääsmäe saalihokimeeskond tõusis meistriliigasse
Jaanus Kallion
treener

hiljem võttis Kaspar Kallion
vastastelt palli jällegi omaks
ja Ferrata väravavahil tuli pall
oma väravast välja toimetada
9:4. Korra jõudsid veel mõlemad
meeskonnad sihile.
Tulemusega 10:5 võitis Ääsmäe
I liiga finaalturniiri. Parimaks
mängijaks hooajal 2009/2010
tunnistati
Kaspar
Kallion
ja väravavaht Rauno Varik.

Ääsmäe
võistkond
võitis
I-liiga Eesti Meistrivõistlused
saalihokis viimases finaalmängus Spordiklubi Ferrata
vastu 10-5. See võit tähendab
järgmiseks hooajaks kohta
meistriliigas.
Juba
teisel
mänguminutil
õnnestus Ääsmäe 1:0 juhtima
minna. Mikk Jüristo söödust
tegi suurepärase viseke väravale
Taavi Kala. Seejärel mäng küll
hetkeks tasakaalustus, kuid
tugev surve Ferrata värava
all hetk hiljem siiski jätkus ja
vastased pidid kandma kahel
korral 2 minutilist karistust.
See ei teinud meie mängu
kaugeltki lihtsamaks. Mõlemal
korral, kus meie arvuline
ülekaal oli ilmne, ei suudetud
väravat visata. Tundub, et mäng
läheb siis paremini, kui väljakul
on võrdne arv mängijaid.
11 minutil andis väravaeelses
rüseluses Kaspar Kallion söödu
Mikk Jüristole, kellel jäi vaid pall
kepiga tühja väravasse lüüa - 2:0.
20 sekundit hiljem lõikas Jürgen
Peterson vastaste omavahelise
söödu
ja
kiirelt
tehtud
pealevise andis eduseisuks 3:0.
Minut hiljem sai samasuguse
vaheltlõikega hakkama Kaspar
Kallion ja seis oli juba 4:0. 17
mänguminutiks jõudis lõpuks
sihile ka Ferrata võistkond

VÕIDUKAD: Kuldsesse meeskonda kuulusid Ivar Agar, Kenneth Lond,
Jürgen Peterson, Mikk Jüristo, Andre Simovart, Taavi Kala, Tanel
Kasenurm, Fred Tammiksalu, Matti Küüt, Raimo Rüütel, Kaspar Kallion
ja väravavaht Rauno Varik
kuid I kolmandiku eelviimasel
minutil löödud Mikk Jüristo
värav andis tulemuseks 5:1.

Markku Lännbergi ja Antti
Partaneni otsus lugeda värav ja
seis oli juba 7:2 Ääsmäele.

Vastaste maruline surve
Teisel kolmandikul hakkas
maruline
surve
Ääsmäe
võistkonnale
ja
vastased
jõudsid ka peagi sihile - 5:2.
Ligemale veerand tundi käis
tugev võitlus mõlema värava
all, kuid lõpuks õnnestus
Tanel Kasenurmel anda ilus
sööt Kaspar Kallionile ja hetk
hiljem sahises juba vastaste
väravavõrk 6:2. II kolmandiku
lõpusekundil löödud Tanel
Kasenurme värav andis arutamist nii väljakukohtunike kui
lauakohtunike vahel. Lõpuks jäi
soomlasest väljakukohtunike

Kolmas kolmandik
Teades venelaste visa hinge
prognoosisid poisid, et III
kolmandik ei tule kaugeltki
mitte kerge. Ja nii oligi.
3 esimese minutiga suutis
Ferrata meestkond kaks väravat
tagasi lüüa ja 7:4 tulemus ei
olnud enam nii rõõmustav, kui
kolmandiku algul. Ääsmäe
võistkond tänu väravavaht
Rauno Varikule suutis siiski
vastaste marulisele survele vastu panna ja kümmekond minutit
hiljem oli värava autoriks juba
Andre Simovart Kaspar Kallioni
resultatiivsest söödust. Hetk

Meistriliiga eeldab kopsakat
rahakotti
Noormeeste pea 10 aastane
järjepidev treening on lõpuks
vilja kandnud ja unistus on
ootamatult täitunud. Mis saab
edasi?
Meistriliiga osavõtumaks on
24 000, lisaks kodumängude
kohtunike tasud
10 000 ja
spordisaali üür võistlusteks 15
000 krooni. Sellele lisandub
veel transport välismängudele.
Meistriliiga eelarve oleks kokku
umbes 60 000 krooni. Selge on
see, et poiste rahakotist ei ole
see summa reaalne. Seda enam,
et enamus poisse veel õpivad
koolis ja oma sissetulekuallikas
puudub. Arusaadav on ka see,
et ainult Saue valla eelarvest see
raha tulla ei saa. Seega jääb loota
toetajatele ja sponsoritele.
Lõpetuseks
tahaks
tänada
kõiki seniseid toetajaid ja
pöidlahoidjaid, sest ka tänu
teile võib saalihokihooaega igati
kordaläinuks lugeda.

Onupojad Tomsonid
Valingult teevad
tegusid vibulaskmises
Koduvald
Lootustandvad
vibulaskjad
- Henn ja Mihkel Tomson
võistlevad maikuus Euroopa
noorte
karikavõistlustel
Itaalias, kus Mihkel on
pannud eesmärgiks naasta
noorteolümpia piletiga.
Onupojad
alustasid
vibusportlase karjääri neli aastat
tagasi, kui ühinesid Saue
linnas tegutseva vibuklubiga
Sagittarius. “Noored lasevad
meil kõige klassikalisemat ja
rahvusvaheliselt
levinuimat
formaati – nn platsi- või
olümpialaskmine, kus märkleht
asub 4-l esineval distantsil – 30,
50, 60 ja 70 meetril. Lastakse 6x6
noolt iga distantsil, kokku 144
noolt. Teine levinuim formaat on
2×70 m, ehk siis lastakse 2 korda
läbi 6×6 noolt 70 m kaugusel
asuvasse märklehte. Iga nool
skoorib 1st kuni 10 punktini,”
kirjeldab Sagittariuse treener
Kristin Nestor-Alviste.
Märtsikuus
osalesid
Henn
ja Mihkel koos teiste noorte
sportlastega
treeninglaagris
Küprosel. Treeninglaagris algas
päev hommikujooksuga, siis
lasti kella kuus tundi vibu, pärast seda treeningud jõusaalis ja
ujumine. “Poisid ise olid laagriga
rahul, said enne meie suve ja
siinset välihooaega päikese
kätte, tekkis julgus ka külmas
Eestimaises kevades kaugemaid
märke laskma hakata,” ütles
treener.
Nestor-Alviste sõnul aitavad
lühiajalised
treeninglaagrid
võõras kliimas ja kultuuriruumis
kasvatada tolerantsi erinevate
kultuuride vastu ja ka võistlustel
hästi esinemiseks vajaminevat
enesekindlust. “Arvestades, et
maailmas kestab välihooaeg
pikemalt kui meil, on selline
varakevadine soojaskäik igati
abiks aitamaks konkurentsis
püsida,” usub treener.
Hennu ja Mihklit ootab maikuus
ees selle aasta tähtsaim võistlus
- 18.-31. mail toimuvad Itaalias
Reggio di Calabrias Euroopa
noorte karikavõistlused. “See
on viimane võimalus saada
taskusse noorteolümpia pilet,
vabad on veel 2 kohta ja seda
himustavad lisaks meile Itaalia,
Hispaania, Soome ja Saksamaa,”
nendib Nestor-Alviste võistluste
olulisust.
Hennu sihiks on lasta võistlused
läbi ilma ühegi möödalasuta ja
skoorida mõlemal võistluspoolel
numbriga, mis on suurem kui
300. Mihkli ambitsioonid on
suuremad, tema eesmärgiks
on saada üks kvalifikatsiooni
kohtadest, mis annaks pääsu
noorteolümpiale.

Mihkel vasakpoolsem, Henn paremal
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Laulukonkurss

kroonika

Saue valla laululaps 2010 -

Õnnitlused
kõige pisemaltele
ALLIKU
Kaspar Schmidt

30.03.2010

LAAGRI
Kert Kevin Kohtla
Janett Hindoalla
Miko-Marten Lapp
Hannes Tsengov
Lukas Leppenit		

02.03.2010
12.04.2010
14.04.2010
15.04.2010
16.04.2010

TUULA
Roosi Marie Vapper
Lisandra Räis		

25.03.2010
10.04.2010

VATSLA
Sulev Salonen		

12.03.2010

KIIA
Monika Alton		

19.03.2010

MAIDLA
Brigita-Maria Kombe

02.04.2010

AILA
Lea Niitenberg		

05.04.2010

Õnnitlused maikuu
eakatele hällilastele
LAAGRI		
Mehta Pallu			
Niina Aver			
Helmi Kalju			
Aleksandr Iziumin		
Endel Nõu			
Aleksandra Sopina		
Erna Laheäär			
Loore Adams			
Helja Reinlaid			
Hoöja Umberg			
Marta Uisk			
Marta Brükland		
Meta Aus			
Selma Nugis			
Heili Aunap			
Harri Hansen			
Laine Oksmaa			
Helje-Mai Väät			
Mati Valle			

87
86
86
85
85
82
82
82
82
82
81
81
80
75
75
70
70
70
70

ALLIKU
Salme Laur			
Aleksei Krutśinin		

84
70

HÜÜRU
Aino Klaus			
Mai Endla			

81
70

AILA
Asta Sippol			

81

JÕGISOO
Helmi Siht			

75

KOPPELMAA
Helmi-Irene Mangmann

87

PÜHA		
Mali Kull			

70

MAIDLA
Rein-Anton Artov		
Arno Klement			
Linda Pärt			

75
75
70

VALINGU
Gerta Loo			

87

ÄÄSMÄE
Paul Raudsepp			
Pjotr Doronin			
Valter Termonen		
Aino Laanest			

86
85
84
82

TUULA
Ella Pranno			
Erna-Melanie Puusepp		
Vello Marter			

89
80
70

IN MEMORIAM
Vilma Adelheid Kasemaa 02.04.2010
Sofia Šmatko		
06.04.2010
Aleksandr Suni		
03.04.2010
Vasily Shipov		
08.04.2010
Evald Välis		
4.04.2010

palju talente ja kuhjaga esinemislusti

Laager

Isa-poja suhetesse
rohkem hoogu
ning väge
Koduvald
Sel suvel toimuvad Saue vallas Koppelmaa külas Pesa
talus kolmepäevased laagrid
isadele ja poegadele.
Ardo-Heiki
Ingar,
laagri
juhendaja, selgitab, mida see
omalaadne laager endast
kujutab.

ÕHTU TÄHT: Laagri Kooli poiss Jaagup Tuisk andis õhtu meeleolukaima etteaste lauldes eelmise aasta
Eurovisooni lugu Fairytale. Videoklipp on nähtaval ka youtubes aadressil http://www.youtube.com/
watch?v=AZIXPapN1ZQ
Piret Kunst ja Helja Kala
Ääsmäe Põhikooli õpetajad
Ääsmäe Põhikoolis toimus
laste ja noorte lauluvõistlus
”Saue
valla
laululaps”,
millest võttis osa 33 lauljat,
neist 5 poissi ja 28 tüdrukut.
Erinevate vanuserühmade
edukamaid
ootab
ees
osalemine
”Harjumaa
laululapse” võistlusel.
Juba 5. aprilli keskpäevast
alates kostus Ääsmäe kooli
aulast kummalisi ja veidi
valjemaid hääli – enne
ülesastumist tegid osalejad
mikrofoni- ja pilliproovi
ning seadsid samme lavale
vastavaks. Kui pealelõunal
uhkemad kleidid-kostüümid
selga ja soengud sätitud said,
võis võistlus alata.
Žürii, mille esimeheks juba
traditsiooniliselt
Muusika
küla mees Mait Maltis, pidi
selgitama tublide hulgast
välja kõige tublimad, kes
esindavad
Saue
valda
maakondlikul lauluvõistlusel.
Teda aitasid selles raskes töös
Mikko Maltis, Liivi Prink ja
Karin Vee

Esimene julge, kes lava ja
kuulajate südameid vallutas,
oli 3-4-aastaste vanuserühma
ainus esindaja Liisa Keller (õp.
Lana Maria Peterson).
5-7-aastaseid laululapsi oli 12.
Neist maakonnavõistlusele
lähevad Kätri Kiilberg (õp.
Silvia Pajumaa) ja Nora Liisa
Suislepp (õp. Astra Põder).
Eripreemia sai Jaagup Sule
(õp. Lana Maria Peterson).
8-10-aastaste vanuserühma
esinemiskord
tõi
lavale
võistluse meeldejäävaima ja
säravaima laululapse Jaagup
Tuisu (õp. Piret Puusta). Kokku
oli
selles
vanuserühmas
8 solisti.
Žürii otsustas maakonda
edasi saata veel Saara Kaldma
(õp. Merle Kaldma) ning
anda eripreemia Eva-Maria
Rannikule.
Viiest 11-13-aastasest lauljast
sai
eripreemia
Martin
Krönström (õp. Linda Kardna)
ja Harjumaa lauluvõistlus
ootab
ees
Johanna
Kruusementi (õp.Liivi Arro)
ning Birte Murikut (õp. Anne
Adams).
14-15-aastastest, keda kokku
vaid neli, otsustas žürii edasi

saata Gerttu Kaunismaa (õp.
Sulev Võrno).
Kõige vanemas rühmas ehk
16-18-aastaste hulgas pälvisid
tunnustust
kõik
kolm
ülesastujat. Ilma tegid õpetaja
Piret Puusta kasvandikud.
Edasi maakonna võistlusele
lähevad Kädi Soodla ja
Marylin
Sipelgas.
Źürii
otsustas eripreemia anda
Ragne Valgule (õp. Linda
Kardna).
Osalejad ja nende juhendajad
ning
žüriiliikmed
said
meeneks kaasa Ääsmäe kooli
õpetajate Anne Eriksoni
ning Helje Kala valmistatud
keraamilised laululinnud. Iga
vanuserühma võitjatele pani
õhtujuht Piret Kunts kaela
keraamilised medalid, mis
toredat kontserti edaspidigi
meeles hoiavad. Samuti jätkus
kõigile kevadisi tulbiõisi.
Kaunid
laulud
jõudsid
kuulajateni tänu helitehnik
Rasmus Reemannile. Õhtu
lõppes
traditsiooniliselt
õhtu täheks valitud esineja
laulu taasesitusega. Aitäh
kõigile tegijatele osalejatele ja
kohtumiseni järgmisel aastal!

Veskitammi Lauluratta kuues akord
Koduvald
17.
aprillil
Veskitammi
Kultuurikeskuses toimunud
vokaalansamblite festivalil
astus üles 19 kollektiivi.
Esikoha ehk Grand Prix´i viis
koju Tallinna Vene Kultuurikeskuse
naiskvartett
Ljubava (fotol).
Saue Vallavalitsuse, Harjumaa Omavalitsuste Liidu ja
Kultuurkapitali toel toimunud
üritus on saamas populaarseks kevadiseks kokkusaamise kohaks lauluinimestele.
Selgi korral vallutas kultuurikeskuse saali 19 ansambli
peale ligi 120 inimest ja
kes saali ei mahtunud, sai
sündmusele kaasa elada läbi

veebi. Osalejad iseloomustasid
juba 6-aastase traditsiooniga
festivali
sõbraliku,
sooja
ja pingevabana. “Usun, et
võistluspabinat meie üritusel
lauljatel väga ei ole, pingerivi
me ei moodusta, anname
välja Grand Pix auhinna ning
nimetame parimad nais-,
mees- ja segaansamblid,”

kirjeldab
kultuurikeskuse
juhataja Tiia Soosalu.
Isegi źürii kannab üritusel
pehmemat nime - hea tahte
kogu, mis sel aastal koosnes
nii kohalikest muusikutest
(Lydia Rahula, Erich Kriger)
kui ka praegusest ja endisest
vallavanemast (Andres Laisk ja
Mati Tartu).

Miks sellist laagrit korraldama hakati ja kes võiksid
sinna tulla?
Poegade sirgudes süveneb
paljudel isadel soov olla oma
poistele heaks eeskujuks,
saada iseendasse ning suhtesse pojaga enam hoogu ja väge
ning tunda pojaga veedetud
ajast rohkem rõõmu.
Laager on mõeldud isadele,
kes soovivad igapäevaelust
välja astudes kogeda koos
pojaga maailma tavapärasest
pisut erineva nurga alt. See on
mõeldud kõikidele poistele,
sest kõik nad vajavad ja
väärivad võimalust koos isaga
maailma tundma õppida.
Mida laagris tehakse?
Laagris
kogeme
kiige,
varjualuse,
ronimiskoha
vmt ühiselt ehitamist, loome
ja õpime selgeks ühise
laagrilaulu, tunneme rõõmu
lõkketule
ääres
meeste
juttude rääkimisest, teeme
energiat tõstvaid harjutusi,
mis annavad nii iseendale, kui
ka isa-poja vahelisse suhtesse
väge.
Huvilistel on võimalik püüda
kala, kogeda taluperemehe
juhendamisel
ühendust
loodusjõududega
väepuu,
energiakivi vm väeallika
kaudu.
Lisaks
õpime
loodusrännakul ka loodust
nägema (mitte ainult vaatama),
kogeme isa ja poja poolt millegi üheskoos meisterdamist
ning
isa-poja
raamatu
koostamist.
Teeme ka sauna, mängime
mänge ning laagri lõppedes
viime
oma
naisperele
taluperenaise poolt küpsetatud hõrgutava piruka.
Kes saavad laagris osaleda
ja kust saada laagri kohta
täpsemat infot?
Laagris võib osaleda kuni 12
isa oma poja või poegadega.
Laagrid on jagatud poiste
vanusest lähtuvalt kolmeks:
5.-7.a, 7-9.a ja 10-14.a.
Vaata laagri kohta täpsemalt:
www.ardoingar.com
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VESKITAMMI PEREPÄEV
LAUPÄEVAL 8. MAIL 2010 KELL 12
OLETE OODATUD VESKITAMMI KULTUURIKESKUSESSE
KOGU PEREGA.

EMADEPÄEV
VÕTA KAASA HEA TUJU JA MIDAGI ORANŽI

Alati on võimalus last kaaluda ja
saada imetusalast nõu. Tulge titaga,
registreeruda pole vaja.
Loengu hind 25.Täpsemat infot saab telefonil
566 82 368 (Katrin)

e e lre

KUT
SU
gistr
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Reedel 14. mail kell
18:00 Veskitammi
Kultuurikeskuses

loen
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tasu
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ta!
nil 6
79 6
765

ansambel Pihlamari 10.
Kaastegevad Ülle Toming
ja Kuninglik Kaelkirjak.

Eriolukordadel saab
ühendust telefonil
534 72705
perenaine Viia Gudelis
VA N A M

Üritus on tasuta

Veskitammi
Kultuurikeskus on
suletud suveperioodil
7. juunist-13. augustini

Õ

eakatele kevadine

du!
h
i
i
sp
ü

Kristiine Sotsiaalkeskuse LINE tantsijad
Külalisisesinejad Saue vallast
Saue PK rahvatantsuansambel ”Vokiratas”
Saue Päevakeskuse naisansambel „Rukkilill”
Saue PK seeniortantsuansambel „Senjoriitad”
Peo juht Aime Kaasik
pilli mängib Konstantin Koch

KÜS

I LI

BUSSIGRAAFIK
Hüüru 12. 20
Alliku 12. 45
valingu 13. 05
Jõgisoo 13. 15
Saue linn 13. 40

654 SAINF
113 OT
6

Laagri
Vanamõisa
Aila
Ääsmäe

12. 35
12. 50
13. 10
13. 25

SEL

T

27. mai kell 17.00 Ettekandepäev Vanamõisa
küla põlissuguvõsadest ja taludest,
GGGG
näitus JUURED avamine

13. mail KELL 14.00
saue linna gümnaasiumis

toimub suur pannkoogisöömine
võta väike kodune moosipurk ühes

IS A

26. mai kell 18.00
seltsimaja huviringide kevadkontsert

saue linnaga

•
•
•
•
•
•
•

M AJA

LAAGRI VESKITAMMI 8
INFO TEL. 6796765

SI

RÕÕMSA KOHTUMISENI

vaja
lik

27. mail kell 11:00
MUDILASE IMETAMINE JA
VÕÕRUTAMINE.
3. juunil kell 11:00
SUVI! Rinnalapsega metsas, mere
ääres, reisimas, telkimas.

KUULAME VÄIKEST KONTSERTI
MÄNGIME, LAULAME JA TANTSIME

SUS

13. mail kell 11:00
ORGANISMI IMMUUNSÜSTEEMI
TASAKAAL – KEHA pH tase
20. mail kell 11:00
TITA KASVAB SÜLES.

MEIE ORANŽ

VAL
L AV
ALIT

Veskitammi Kultuurikeskuses igal
neljapäeval algusega kell 11:00
loengud emadele

www.vanamoisa.ee



















1. JUUNI 2010 17.00 – 20.00 LAAGRI KOOL, SAUE VALD
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BUSS viib õhtul koju tagasi ka! bussijuhi telefon 504 7618



SÜNNIPÄEVAFESTIVAL
“LAAGRI KOOL 5”



Ääsmäele külakeskus?
Ääsmäe Külakogul soovib selgitada,
millist külakeskust Ääsmäele vaja oleks.
Täida küla kodulehel http://www.
sauekylad.ee/aasmae vastav küsimustik.
20. mail kell 19.00 toimub Ääsmäe koolis
selleteemaline külakoosolek

PÕNEVAD TEGEVUSED JA ATRAKTSIOONID KOGU PERELE
KOHVIK, LAAT, OKSJON
BATUUT, JÄTSIABI
SLAIDIPROGRAMM – LAAGRI KOOLI TEGEMISED AASTATEL
2005 – 2010
POISTEKOOR, LASTEKOOR, MUDILASTEKOOR
SAUE MUUSIKAKOOLI ORKESTER JA LAAGRI KOOLI ORKESTRI
RING
KÜLALISESINEJAD
RAHVATANTS, ÜHISTANTS, SHOWTANTS LAAGRI - CAROLINA
A.ADAMSI POPLAULUSTUUDIO, KONTSERTAGENTUUR
BEL-CANTO
ASFALDIJOONISTUSED, RISTSÕNAVÕISTLUS,
GEPSIMINE GPS-DEGA,
KÄSITÖÖ- JA KUNSTINÄITUS + MÜÜK
SAUE VALLA ETTEVÕTTED, SPONSORID
SPORDIVÕISTLUSED, AUHINNAD
OST-MÜÜK-VAHETUS
ÕNNELOOS
PÄEVA JUHIB LAAGRI KOOLI MASKOTT “TÕRU TAMM”

SISSEPÄÄS TASUTA

mai 2010
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5. juuni algusega 12.00

T
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info: www.vanamoisa.ee

Distants 40 km:

12.00 START Laagri kool
12.30-12.45 Hüüru
13.35-14.00 Vääna külakoda
14.45-15.45 LÕUNA Tabasalu Looduspark
16.30 Harku karjäär
17.15 FINISH Laagri kool
Eelregistreerimine kuni 03. juuni telefonil 6541154
või e-postil liivi.prink@sauevald.ee
Registreeruda saab ka kohapeal
Rattaretkega saab liituda ka poole distantsi pealt!
Maanteeamet selgitab stardis ja finishis ohutu
liiklemise tõdesi
PLEKK-LIISU jalgrattapood korraldab 17.00-18.00
finishis jalgrattakooli, vigur- ja aeglustussõidu
võistluse ning liiklustestide lahendamise
viktoriini perekondlikele võistkondadele!
Toetajad:

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

27.-30. mai

Neljapäev,
27. mai

Nõmme muuseum (Jaama 18)
17.00 Mariette Aaviku ja Riin Alatalu arhitektuuriteemaline jalutuskäik
„Isetegijate Nõmme“, kogunemine Nõmme muuseumi juures
Maikuus avatud näitus “Poiste mänguasjad”

Reede,
28. mai

Nõmme Kultuurikeskus (Turu plats 2)
18.00 kunstistuudiote kevadnäituse avamine
19.00 kultuurikeskuse ringide kevadkontsert

Laupäev,
29. mai

Nõmme Kultuurikeskus (Turu plats 2)
12.00 Tsirkusestuudio "Folie Nõmme" etendus
Nõmme Spordikeskus (Külmallika 15a)
12.00-16.00 „Üle Nõmme Lihameister“:
• BBQ võistlus (proffidele ja kõigile soovijatele neljas kategoorias)
• Grillimise võistlus (võisteldakse grilli süütamises ja aja peale meetri
viineri küpsetamises). Infot võistluste osas saab küsida applepuu@hot.ee,
võistluste reglemendid leiab aadressilt www.barbecue.ee.
• BBQ- ja grillikoolitus
• BBQ võistluste kohtunike koolitus
• avatud BBQ restoran
• tuletõrjetehnika demonstratsioon
• lastele batuut, elektriautod, sumo
Meestepidu - Nõmme 2010:
16.45 rongkäik Glehni lossipargist
17.00 Meestepeo kontsert: esinevad mees- ja poistekoorid, tantsurühmad,
kaasa teevad räppar Genka ja Free Flow Studio breikarid
19.00 simman ansambliga Audru Jõelaevanduse Punt

Pühapäev,
30. mai

Nõmme Kultuurikeskus (Turu plats 2)
19.00 Nõmme Draamastuudio etendused “Aga mida me klaveriga teeme?”
( M. Visnieci etenduse ainetel) ja “Portselansuits” (J. Ashilevi samanimelise etenduse ainetel). Lavastaja Mart Kampus.

Nõmme Kevad 2010 üritused on tasuta!
Info tel. 677 0891, 645 7343
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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
Laagris viime läbi pallimängu turniire, käime matkal
lähedalasuvais looduskauneis paikades, korraldame orienteerumismaastikumängu, viime läbi isetegevuskonkursi.
Lastel on võimalik erinevate tegevuste hulgast valida endale
meelepärane tegevus vabaaja sisustamiseks.
Alustame 14. juuni hommikul sõitu lastelaagrisse ja
19.juuni hommikul on ka asjade pakkimine ning kojusõit.
Täpsemad kellaajad juba pärast lapse registreerumist!
NB! Palume kõigil osalejatel võimaluse korral alustada ühist
laagritegevust juba ühise rongisõiduga Laagri rongijaamast
Kloogaranna noortelaagrisse.
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!

Armas eelkooli laps!
Laagri Kooli loovusringi (kooliks ettevalmistus)
peaeesmärgiks on lapse arengu igakülgne toetamine.
Erinevate teadmiste, oskuste arendamine seda lähtuvalt 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. 6 517 635 või 6 517 633,
e-post: taigur@laagrik.edu.ee
Kontaktisik: Taigur Tooming

SUVINE LINNALAAGER 2010
7 – 15. aastastele noortele
07.06.2010 – 15.06.2010
Suvises koolivaheaja linnalaagris 2010 aasta toimuvad
erinevad sportlikud mängud, mängime õhuhokit,
lauatennist ja lauajalgpalli, loominguline- ja käeline
tegevus, käime ekskursioonil Tallinna Loomaaias
ja ratsutamise baasis hobustega ratsutamas;
toimuvad Hubba-Bubba mullipuhumisvõistlused ja
kommisöömisvõistlused, läheme ronima Nõmme
seiklusparki, läheme ujuma Keila Tervisekeskusesse;
ujume Laagri ujulas; külastame bowlingut, megazoni,
Energiakeskust
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

Ostan teie vanad
autoromud, vajadusel ARK
kustutamine,
transport tasuta.
Ostan ka vanametalli,
demontaaz, suured ja
väiksed kogused.
Ostan ka korralikke sõidu-,
veo- ja pakiautosid,
paku kõike, raha kohe.
Töötame iga päev
5829 5083

Anda üürile 60m2
kontoripinda,
aadressil Vae 6, Laagri
Info: Marek Säde 501 9596

Kogunemine: Veskitammi 22 Laagri Koolis
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. 52 04 057
info@taimaut.ee

¤ firmad
¤ eraisikud
¤ korteriühistud
Muruniitmine
ja rajamine
55 656 210
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OÜ Sinitiivik
Teostame koduvaipade
(ka kaltsuvaibad) ja pehme
mööbli puhastust.

KORISTAN TASUTA VANARAUDA

pliidid, pesumasinad, vannid,

VARSTI ON KÄES
REHVIVAHETUS AEG!

autoakud, automootorid, torud
jne...

Tasuta transport
uksest ukseni.

Tuleme ka väikesele kogusele järgi

info telefonil 5591 7562

5346 8430

Helista ja tee elamisse ruumi

MEILT REHVID JA REHVITÖÖD
LISAKS TEOSTAME KA AUTOREMONTI.

SAUE REHVIKESKUSES.
ASUME:TULE PÕIK 1 SAUE
E-R 9.00-18.00

L&P HOOAJAL

TEL.6546525;5144209






PAKUME SÕIDUKITELE LIIKLUSKINDLUSTUST.
TEL.56251643
AS Metsaküla Piim
müüb sõnnikut.
Hind 70 EEK/tonn +
käibemaks 20%.
Kohalevedu tellimisel.
Tellimine: 604 9826, 502 3434

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

Kodude koristus ja
akende pesu
5809 8230,
avst500@hot.ee.

Müüa FREESASFALT
(KEILAS)
60 EEK/tonn + 20%
Kohalevedu tellimisel.

IGALE REHVIVAHETAJALE MEIE POOLT KOHVI
JA SAIAKE TASUTA.


Tellimine: 650 6448

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

HÜDRAULIKA- ja
ELEKTRISEADMETE
valmistamine,
remont ja hooldus.
kontakt 503 4786
aare.sild@mail.ee

TOITLUSTAB

ÕHKSOOJUSPUMBAD
MITSUBISHI

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

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

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

5698 7805, Vae 2, Laagri
www.danerik.ee

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

TTÜ majandusharidus,
12a kogemust pearaamatupidajana,
otsib lisatööd: jooksev
raamatupidamine, vanade perioodide
korrastamine, aastaaruanded,
konsultatsioon, esindamine
maksuametis.
Programm HansaRaama 6.1.
tel: 511 9966

Haljastus, muld, liiv,
killustk koos transpordiga.
Väiketraktori teenus,
kivitööd, aiad-väravad
+automaatika
Asume Kivimäel
502 6161
Osutan mobiilse lintsaekaatriga
palgisaagimisteenust kliendi
õuel või metsas.

DANERIK CONSULT
RAAMATUPIDAMINE
* Raamatupidamisteenused
väikeetevõtetele ja
korteriühistutele
* Ettevõtlusalased
konsultatsioonid
* Nõustamine maksuküsimustes

BILANSIVÕIMELINE
RAAMATUPIDAJA,

Maksimaalne palgiläbimõõt 90cm ja
pikkus 8,1m, saetee vaid 2mm (seega 3
korda vähem saepuru ja kuni 5% rohkem
materjali kui tavalistes saekaatrites).
Minimaalset kogust, -jämedust, -pikkust
pole, saen ka kõiki puuliike,
kaasaarvatud tamme.

teostab üldehitustööde
teenust eraisikutele,
ühistutele ja asutustele.
Tel. 501 1444
e-post: info@wuuk.ee
Koduleht: www.wuuk.ee

Toimetaja:	Anne-Ly Sumre
Kontakt:
654 1156
E-post:annely.sumre@sauevald.ee
Küljendus:	Anne-Ly Sumre
Trükk:	Printall

528 0616
ardi.soovik@eesti.ee

Tiraaź:
Ilmumisaeg:
Levi:		
		

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

