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Kooli algus

Kui inimeste unistus oma kodust ja idüllilisest 
kodukülast on uppi löödud, sest arendaja, kes neid 
unistusi müüs ja lubas, on varatu ja puhta pankrotis, 
kes siis peab praagi kinni maksma? Kes peab ehitama 
välja korralikud teed, rajama mänguplatsi ja kellele 
petta saanud üldse loota võivad?
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Uuselurajooni elanike 
sõda arendajaga - kes 
praagi kinni maksab?

“Näe sinu õpetaja - mine..., ole tubli!
Lähen emme. Olen, olen ikka tubli”

Koduvald

Sarnaseid julgustavaid dialooge võis 
1. septembril ilmselt kuulda mõlemas 
Saue valla koolis, kus ühtekokku alustas 
esmakordselt kooliteed 87 poissi-
tüdrukut - 15 Ääsmäel ja 72 Laagris.

Lokid ja patsid, valged pitspõlvikud ja 
pressitud püksiviik, õhetus põsil ja ärevus 
südames. Emme julgustus ja iseendale 
kinnitus tubli olemise kohta, kulub sellisel 
päeval marjaks ära. 
Muidugi oli teada, et see päev tuleb. 
Juba siis, kui suur suvi veel puhkust ja 
rannamõnusid lubas, sai vahel salaja 
mõeldud - varsti-varsti on see käes. Natuke 
tegi hirmu, aga põhiliselt oli põnev. 
Kellega ma istun ühte pinki? Ei tea, kas 
mulle ikka ostetakse see punane koolikott? 
Kas koolis vahetunnil õue ka tohib minna? 
Kas ma ikka leian oma klassiruumi üles? 
Nii palju uut ja tundmatut ootas ees.

Ja nüüd on see läbi - see esimene koolipäev! 
Õnneks ei vajunud lips viltu, ega lokid 
välja! Õnneks võtsid suured lapsed käest 
ja oli julgem olla! Õnneks oli rahva seas 
issi nägu ikka näha. Õnneks on aabitsas 
värvilised pildid. Õnneks oli minu õpetaja 
nii ilus! Õnneks tegi ema õhtuks kooki. 
Ilus päev!

“Emme, kas ma olin siis täna täitsa tubli?”
Jah, kallis, olid küll. Väga-väga tubli”

Uued tuuled kultuurielus

Ülevaade uutest suundadest, kohaliku kultuuri-
molberti värsketest tegijatest, alustavatest 
huvialaringidest ja lähikuude üritustest. 
Meelelahutuse jaoks ei pea ilmtingimata pealinna 
poole kiikama. Koha peal juhtub ikka ka asju : )
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Saue valla poolt toetatud loengusarjas “Masuurikas”

TIINA LOKK

“Kas kultuuri tegemiseks on 
alati raha vaja?”        

Pilet 100 krooni
Pensionärid, tudengid ja õpilased 50 krooni

Ostes eelmüügist kolm piletit on neljas pilet tasuta.

Lisainfo 530 44 062
e-post: angela.loot@sauevald.ee

www.sauevald.ee

4. oktoobril 2010 
kell 18-20.00
Veskitammi 

Kultuurikeskuses

Lehmad näitavad iseloomu 
ja piimahinnad kõiguvad

Piima saab endiselt laudast ja lehmalt, mitte 
Selveri külmletist, selgus külaskäigul Valingu küla 
loomafarmi.  
                 loe lk 6
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Vallajuhtimine

Vallavolikogus  
26. augustil

Toimus Saue valla uue 
põhimääruse kolmas lugemine 
ja vastuvõtmine
Toimus Saue vallavara 
valitsemise korra kolmas 
lugemine ja vastuvõtmine
Toimus arutelu Saue valla 
arengukava 2010-2013 (2026) 
muudatusettepanekute üle
Anti nõusolek Kaselaane 
tn 1/Vanasilla tn 31a 
kinnistule lasteaiahoonete 
projekteerimise, ehitamise 
ja sisustamise riigihangete 
korraldamiseks
Muudeti Saue Vallavolikogu 
23.10.2008 otsust nr 35 
“Kasemäe tee, Kuuskmetsa 
tee, Kraavi tee aluse kinnistu 
omandamine” 
Kehtestati Maidla küla 
Kasemetsa, Väikemetsa ja 
Männituka kinnistute ja 
Vanamõisa küla Nõuma 
kinnistu ning Vanamõisa 
küla Männiku kinnistu 
detailplaneeringud 
Kehtestati Aila küla Pärtli 4 ja  
Pärtli 6 kinnistute detailplanee-
ring ja jäeti algatamata  kesk-
konnamõju strateegiline 
hindamine
Toimus maa munitsipaal-
omandisse taotlemine
Muudeti kinnistu Soka 3 
katastriüksuse sihtotstarve
Reformierakonna fraktsioon 
andis menetlusse eelnõu 
“Koolieelse eralasteasutuse ja 
lapsehoiuteenuse toetamise 
kord”
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•

•

•

•
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uuselamurajoonide probleemid

Pankrotistunud arendaja praak pärsib 
juba aastaid elanike elukvaliteeti

Põhimäärus on õigusakt, mille 
järgi kohalik omavalitsus oma 
tööd korraldab. 

Määruses on kirjas, kuidas valitakse 
vallavanem ja volikogu esimees, 
korraldatakse vallavalitsuse, voli-
kogu ja volikogu komisjonide tööd. 
Kuidas koostatakse, võetakse vastu,  
muudetakse ning avalikustatakse 
eelarvet  ja muid valla õigusakte. 
Eelmine põhimäärus kehtis Saue       
vallas juba aastast 2004 ja kuna 
vahepeal on muutunud nii 
Kohaliku omavalitsuse korralduse 
seadus, kui ka muud omavalitsuse 
tegevust reguleerivad seadused, 
siis oli viimane aeg ka Saue valla 
põhimäärus nendega kooskõlla 
viia. 
Lisaks võeti eraldi õigusaktina 
vastu eelmise põhimääruse 7. 
peatükk “Vallavara valitsemise, 
kasutamise ja käsutamise kord”.

Saue vald sai uue 
põhimääruse

Koduvald

Saue valla Vanamõisa 
küla ühe uusarenduse - 
Välja elurajooni inimesed 
süüdistavad arendajat mitmete 
lepingutingimuste täitmata 
jätmises ning heade äritavade 
rikkumises.

Üldiselt on seal vaikne. Privaat-
ne kohake, kus suveõhtul 
ritsikad ennastunustavalt 
siristavad ja tuul malbelt üle 
kenade kodumajade käib. 
Paistab olevat just selline koht, 
kuhu paikseks jääda ja idüllilist 
linnaäärset elu elada.
Selline plaan oli ka praegu 
Välja elurajoonis Paju tee 7 
resideeruval Danel Kolk´il. 
2006. aastal, kui kinnisvaraturul 
heade kruntide peale tihe 
rebimine käis ja tulevik ühtlase 
roosa tõusujoonena tundus, 
leidis mees arenduspiirkonnas 
sobiva kinnistu. “Pean end 
väga ettevaatlikuks inimeseks, 
kogu taustainfo, mis tegijate 
kohta võimalik saada oli, 
kogusin kokku. Arendusfirma 
Helmako OÜ näis korraliku 
reputatsiooniga, seda enam, 
et kruntide müüki vahendas 
usaldusväärne kinnisvara-
maakler Arco Vara,” kinnitab 
mees. Ostuleping sai 
nõuetekohaselt sõlmitud, aga 
sellega kaasnevat „lisaboonust“ 
- probleemidejada ei osanud 
kodusoetaja uneski ette näha.

Täitmata lepingutingimused
Majapidamise toimimiseks 
ei piisa hoonele katuse 
pealepanekust ja diivanite 
tuppa sättimisest. Täis-
väärtusliku elukeskkonna 
loomiseks on vaja ka 
kommunikatsioone - ühendust 
elektri- ja veesüsteemidega, 
majadevahelisi teid ja tänava-
valgustust, lastele mänguplatsi 
ja haljastust. Lepinguga 
neidsamu teenuseid ostjale 
ka lubati, kuid osad neist  
realiseerusid suure hilinemise-
ga ning osad puuduvad senini.
Majade varustamine elektriga 
on ainus teenus, mis Kolki 
sõnul arendaja poolt korrektselt 

korda aetud -  elanikel on 
Eesti Energiaga lepingud 
ja kõik toimib. „Vee- ja 
kanalisatsioonitrassid toimivad, 
kuid arendaja äripartneril ning 
trasside omanikul AS´il Water 
Ser Ehitusjuhtimine puuduvad 
senini kasutusload, seetõttu 
olime sunnitud sõlmima vee 
operaatori Tallinna Veega 
ajutised lepingud“, toob Kolk 
näiteid arendaja hoolimatusest. 
Arendajapoolsete tähtaegade 
venimise tõttu kujunes 
vahepeal takistuseks ka ehitus-
lubade taotlemine vallast, 
millest saadi üle kokkuleppega 
garantiikirjade näol. 
Tänavavalgustus ehitati küll 
valmis, kuid jäeti nõuetekoha-
selt mõõdistamata ning üle-
andmata. Mõnda aega toiminud 
tänavavalgustus lülitati peagi 
välja arendaja tasumata arvete 
tõttu.  Sellele probleemile saadi 
lahendus koostöös vallaga. 
Elurajoonis moodustatud MTÜ 
tegi selgeks, mida on vaja, 
et tuled saaks põlema ning 
peale läbirääkimisi nõustus 
vald tänavavalgustuse enda 
opereerida võtta. “Tuled sai küll 
põlema säästurežiimil, aga nad 

vähemalt põlevad,” ütleb Kolk.
Lepingus lubati ka vähemalt 
killustikkattega teid ning  
20 000 kroonise lisainvestee-
ringu korral ka asfaltteid, kuid 
hetkel ei ole kumbagi. 
Kui MTÜ olemasolevate teede 
osas  sõltumatu ekspertiisi tellis, 
sai tehtu eksperdilt hävitava 
hinnangu. “On kasutatud 
ebasobivaid ehitusmaterjale, 
esineb olulisi ehitusvigu. 
Projektijärgsed jalgteed puudu-
vad üldse. Tegemist ei ole 
valmisehitisega. Sisuliselt ei ole 
tegemist teega, vaid teepõhjaga, 
mille seisukord halveneb valede 
materjalide ning töövõtete tõttu 
pidevalt,” resümeerib Kolk 
eksperthinnangut. 
Naabrimees Rain Ojastu 
täiendab: “Esineb teelõike, kus 
isegi dźiibid sõidavad valesti 
valitud sõidukiiruse tõttu teedel 
autopõhju puruks ja väiksemad 
masinad võivad karteripõhjad 
sootuks alt kaotada.  Osadel 
lõikudel on rusikasuurused 
killustikukamakad, mille 
vahel  manööverdades jala-
käija oma sääreluud võib 
murda, kontsakingade ning 
lapsevankriga läbimine on pea 

võimatu. Ja jalakäijad peavad 
liiklema sõiduteel, sest lubatud 
jalgteed on välja ehitamata. 
“Fakt on see, et tegemist ei ole 
teedega, mida meile lepinguga 
lubati,” on Kolk veendunud.
Kolme detailplaneeringujärgse 
mänguväljaku asemel kõrgu-
vad kruntidel kuhjatud pin-
nase kuhilad ning elanikel, 
eelkõige lastel puudub koht, 
kus üheskoos lustimas käia.

Arendaja kaob
Elanikud arendaja tähtaegade 
venitamist  ning tehtud praaki 
käed rüpes muidugi pealt ei 
vaadanud. “Me olime heausk-
sed, aga mitte kergeusksed 
ostjad,” toonitab Kolk. 
Juba enne lepingujärgsete 
tähtaegade saabumist toimus 
pidev kirjavahetus arendajaga, 
kus viimane möönis tege-
mata jätmisi, aktsepteeris 
lepingujärgseid kohustusi ning 
tunnistas lepingu rikkumisega 
kaasnevaid  trahve ning ühtlasi 
pikendas rajatiste valmimise 
tähtaega. 
Kolk´i sõnul hakkas mingil het- 
kel arendaja tegevusest läbi 
kumama pahatahtlik käitumi- 

Kommenteerib vallavanem Andres Laisk:

Piirkonna arendaja pankroti tõttu vajab lahendamist mitmeid 
probleeme. Kuigi oleme aktiivselt osalenud pankrotiprotsessis, 
olles ainuüksi sellel aastal investeerinud vajalikku  õigusabisse 
ligi 50 000  krooni, ei ole sealt palju tulemust loota, kuna 
arendaja on sisuliselt tänaseks varatu. Helmako pankrotieelse 
jagunemise käigus Helmakosse jäänud  ca 20 miljoni väärtuses 
varast osutus hiljem 18 miljonit ainult paberil Helmakole 
kuulunuks. Selles väärtuses hinnatud Ülase kinnistu kuulub 
tänasel päeval tegelikult Tõnis Samm´ile.  Ülejäänud vara müüdi 
selle omandanud AS Lagrande Projekt´ist kohe edasi ning seda 
ettevõtet juhatab nüüd tundmatu lätlane. Veidigi ilma näinud 
inimene otsustagu ise, millega oli tegemist.
 
Välja seltsi esindajatega on kohtutud mitmel korral ja suhtlus on 
muutunud algsega võrreldes märksa konstruktiivsemaks. On 

hea, et sinna on sattunud elama noored ja aktiivsed inimesed, 
kes võtavad vaevaks piirkonna arengu eest  kaasa rääkida 
Vallavalitsuse prioriteet teedesse investeeringute tegemisel 
on sellised teed, mis ühendavad mitut elurajooni, kus sõidab 
ühistransport või millel on  muul viisil laiem kasutus, kui ainult 
ühe elurajooni  või tänava kitsas huvi.   
Järgmise aasta eelarvesse kavandame selliste investeeringute-
na näiteks Kotka teed ning Välja tee lõiku, mis ühendab 
elamurajooni   Keila maanteega. Üks olulisi avaliku teenuse 
printsiipe on võrdne kohtlemine ja ei ole kahjuks olulisi 
argumente, miks ühe elurajooni teid tuleks piiratud võimaluste 
puhul eelistada teistele.  Sarnaste probleemidega piirkondi, kus 
arendajate kohustused on jäänud täitmata, on kahjuks ka teisi, 
meenub näiteks Kotka tee äärne Tootsi elurajoon.
Personaalselt usun mõistlikku dialoogi ning realistlike 
ajaplaanide tegemist. Üleöö ei ole võimalik mitme aastaga 
kumuleerinud probleemidele  kõiki rahuldavat lahendust leida. 

KURB VAATEPILT: selle asemel, et pisike perepoeg üle õue mänguplatsile lustima saata, on Välja 
elurajoonis resideeruv perekond Poolakese sunnitud leppima igapäevase inetu vaatega ehitusjääkidest 
künkale, kuhu pidi tulema laste mänguväljak
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Koduvald

Kui kergliiklusteede osas on oodata positiivseid suundi 
lähitulevikus, siis millised on arengud sõiduteede osas, mis 
valda läbivad?

Kõige suuremat ebamugavust tekitab liiklejatele ilmselt 30. 
augustil alanud Tallinn-Paldiski maanteel kilomeetritel 11,3-
16,0 (Harku-Hüüru vaheline teelõik) alanud remont. Tööde 
valmimise lõpptähtajaks lubab Maanteeamet 15. novembrit.
Täpsemalt on liikluseks suletud teelõik alates Laagri-Harku-
Paldiski maantee ristist ja lõpeb  kilomeeter peale  Hüüru veskit. 
“Tegemist on põhiliselt katendi uuendamisega, mille käigus 
parandatakse ristmike ohutustaset ja läbilaskvust fooridega, 
kuna olemasolev katend on väga halvas seisus,“ kirjeldas Põhja 
Regionaalse Maanteeameti direktori asetäitja Aivo Salum 
remonttööde põhjuseid. Fooridega saavad tulevikus reguleeri-
tud olema  Laagri-Harku ja Harku Rannamõisa ristmikud. 
Salumi sõnul on järgnevatel aastatel kavas renoveerida katend 
kuni Keilani.
”See ehitus ei asenda nn suurt ümbersõitu, mida praeguse 
info kohaselt ei paista enne 2020-ndat aastat,” lükkab Salum 
ümber arvamuse, et praegune remont on seotud ka juba aastaid 
kavandatava Tallinna ringtee ja Tallinna-Paldiski maantee 
neljarajaliseks laiendamise plaaniga.
Tööde teostamise ajaks suletakse lõik transiitliikluseks. Keila 
poolt suunatakse liiklus ümber Kanama liiklussõlme kaudu 
ning Tallinnast väljudes Harku ja Laagri kaudu Saue suunale. 
Küll aga jääb läbipääs tagatuks kohalikele elanikele ja  läbi Uue 
tänava ja ühistranspordile tavapärasel trassil ka remondi ajal. 
Ümbersõiduskeem on leitav www.sauevald.ee

Uus tänav Hüürus vaid
pooleldi remonditud
Instituudi teelt Paldiski maanteele läbi Hüüru küla kulgev Uus 
tänav sai maanteepoolsest otsast kuni alajaamani suve alul 
mustkatte alla. Pool teed on aga senini kruusa all tolmnemas. 
Põhjus nimelt selles, et kevadel leppis Saue Vallavalitsus kokku 
Harku Vallavalitsusega (kelle maadelt tänav osaliselt läbi läheb), et 
tehakse see teelõik kahasse korda. 
Saue vald on omapoolse panuse andnud ja osa teest korda 
teinud. Harku valla abivallavanem Vello Viiburg selgitas, et ka 
nemad ei ole teelõigu korrastamist päevakorralt maha võtnud, 
aga tööde tellimisel selgus, et töö maksumus kujuneb kuni neli 
korda arvatust suuremaks. “Kui Saue vald sai oma jupi ehitusega 
hakkama ca 150-170 tuhande krooniga, siis meie vallas oleks see 
maksma läinud vähemalt 700 tuhat krooni, kuna tõusu peal on 
tegemist töötavate allikatega ning seal lihtsate meetoditega teed 
ehitada ei ole võimalik. Tuleb välja ehitada korralik drenaaz vee 
juhtimiseks, tõsta tee alust ning asfalteerida. Saue vald pääses 
aluse silumise ja pindamisega,” selgitab Viiburg tööde toppamist. 
Kuna rahalised vahendid on ka Harku vallas piiratud ja töö 
päris kallis, olid naabrid sunnitud teeehituse edasi lükkama.

Hüüru-Alliku teeremont takerdub maaküsimuste taha
Hüürust Alliku ja Vanamõisa poole suunduv maantee vajus 
kevadise sula aegu teepõhja ebasobivate konstruktsioonide 
tõttu kokku. Tee oli mõnda aega suisa läbimatu ja suletud ning  
Maanteeamet omanikuna teostas teelõigule kiirremondi. 
Tegelikult vajaks aga Hüüru-Alliku maantee kapitaalset 
remonti ja Maanteeamet on haaranud ka  vastava initsiatiivi, 
et rekonstrueerimistöö lähiaastate plaani võtta. Ometi on see 
plaan takerdunud maaküsimuste taha.
Hüüru-Alliku maanteel asub kokku üheksal erakinnistul, 
millel on neli omanikku. “Kahe omanikuga, kellel mõlemal on 
üks kinnistu, on teemaast loobumise protsess lõppenud. Ühe 
omanikuga, kelle valduses on  2 kinnistut, on loobumise protsess 
notaris.  Järelejäänud ühel  omanikul on kokku viis kinnistut 
ja tema on  teemaa loobumisest kategooriliselt keeldunud,” 
kirjeldab Põhja-Regionaalse Maanteeameti direktori asetäitja 
Peeter Paju tekkinud olukorda.  Paju teada on omaniku 
keeldumise põhjuseks asjaolu, et teele katte ehitamise tagajärjel 
tõuseb tee kasutus ja sellest tema elukvaliteet langeb. 
“Tõrgete lahendamiseks pöördus Põhja Regionaalne 
Maanteeamet kevadel Maanteeameti poole juriidilise eksper-
tiisi saamiseks, kuidas edasi talitada. Vastust senini ei ole,” 
märgib Paju. Kuni maaküsimused ei lahene, Maanteeamet selle 
tee osas rekonstrueerimist ei kavanda.
 

Paldiski maantee Harku-
Hüüru lõik suleti kuni 
poole novembrini

ne: vastused jäid lakoonili-
semaks, telefonidele, e-kirjadele 
enam ei vastatud, ei õnnestunud 
kohale saata ka tähituid kirju. 
“Nüüd tagantjärele mõeldes oli 
see arendajapoolne käik aega võita 
ning oma tagalat kindlustada,” 
arvab Kolk. 
Mees selgitab: “Äriregistri 
väljavõtted kinnitavad, et samal 
ajal toimus arendajafirma 
jagunemine: Helmako OÜ-st 
kanditi välja kinnistud OÜ śse 
LAGRANDE PROJEKT ning 
alles jäeti täitmata kohustuste  
all ägav tühi keha, mida valmistati 
ette likvideerimiseks. Firmasse 
toodi sisse likvideerija, kelle mõte 
on ju see, et omanikud pääseksid 
võimalikult puhtalt,” on  Kolk 
asjade käigust nördinud. 
Tema hinnangul kanditi firmast 
välja kõik vähegi väärtuslik 
vara, firma juhiks pandi lätlasest 
„tankist“ ja kasutati kõiki 
meetodeid, et oma kohustustest 
pääseda.

Elanikest ühisrinne
Juba 2007. aasta alguses, mil oli 
tunda kõrbelõhna, moodustus 
elurajoonis aktiivgrupp, kes 
pidevalt arendajalt kohustuste 
täitmist ning tähtaegadest 
kinnipidamist nõudis. Aasta 
pärast otsustati ühisrinnet efek-
tiivsemaks muuta, vormistades 
taha ka juriidilise keha -  MTÜ 
Välja Selts, kuhu kuuluvad  
liikmetena piirkonnas elavatest 
või ehitust alustanud  ca 40 śt 
erakinnistu omanikust 33 (kokku 
on elamumaid 82). 
Kui selgus, et arendusfirmat 
hakatakse likvideerima, ärgitas 
ühingu juhatus elanikke oma 
nõudeid esitama, sest üleval 
olevate nõuetega firma ei saa uksi 
lihtsalt kinni panna, vaid tuleb 
kuulutada välja pankrot. 2010. 
aasta alguses kuulutatigi OÜ 
Helmako pankrot välja. 
“Ma ei ole kaotanud usku, et 
meil õnnestub siiski sellest 
pankrotipesast ka midagi tagasi 

võidelda,” on Kolk optimistlik. 
Selle aasta suvel õnnestus ühingul 
omavahenditest pankrotipesast  
välja osta elurajoonis paiknevad 
kolm mänguväljakut. “Sisuliselt 
ostsime asja, mis lepingu järgi 
oleks nagunii pidanud meie 
kasutuses olema,” nendib 
Ojastu. Mänguväljakud osteti 
MTÜ kogutud liikmemaksudest  
peamiseks eesmärgiks oli soov 
erinevatest fondidest finants-
vahendeid taotlema hakata, 
senimaani oli põhiliseks takis-
tuseks maaomandi küsimus.
Ja lapsi, tulevaste mänguväljaku-
te tänulikke kasutajaid, elab Kolki 
sõnul juba praegu piirkonnas ligi 
50 ning lisandub pidevalt juurde, 
enamikes peredes on laps või 
kaks. 

Loota tuleb iseendale...
Kolk nendib, et aeg - kolm 
aastat võitlust oma ja elurajooni 
elanike hüvede eest, on tulnud 
initsiatiivgrupi liikmete vaba 
aja ning perede arvelt ning ega 
keegi selle eest otseselt aitäh ei 
ütle. Mõned elanikud on tema 
sõnul juba lootuse kaotanud ning 
käega löönud, kuid õnneks on 
aktiivsemate põhituumik samaks 
jäänud.  “Kui kõik loobuksid, siis 
ei muutuks siin lähiajal ju mida-
gi ja vastutustundetu arendaja 
saaks sellest ainult julgust juurde 
oma järgnevates projektides 
puhta nahaga pääseda,” leiab 
Kolk endas motivatsiooni jätkata.
Nii ongi MTÜ seadnud endale 
ambitsioonikad eesmärgid, ehi-
tada ajapikku välja mängu-
väljakud, leida lahendus teede 
mustkatte alla viimiseks, tuua 
elurajooni raudteepeatus, mis 
lahendaks ühistranspordi mured.  
“See on ju elamiseks atraktiivne 
koht, mina näen küll jätkuvalt 
potentsiaali, et Välja elurajoonist 
saab peagi üks mõnus koduküla  
nii elanikele kui ka neile, kes siia 
oma ärid üle kavatsevad tuua,” 
usub Kolk.

... ja koostööle vallaga
Lisaks MTÜ liikmeskonna 
panustamisele ootab kohalik 
elanikkond Kolk´i sõnul ka valla 
aktiivsemat sekkumist. Et vald 
jätkaks oma õiguste tagamist 
pankrotimenetluses, lööks kaasa 
teede mustkatte alla viimisel ning 
et vallavalitsuses ja volikogus 
üleüldse tekiks teadmine Välja 
elurajoonist kui sellisest. 
Näiteks on MTÜ võtnud hinna-
pakkumised teede mustkatte alla 
viimiseks, praeguste hindade 
juures oleks see võimalik päris 
soodsa hinnaga - u. 1,5 miljonit 
krooni.  “Usun, et saaksime 
elanikega aasta jooksul poole sel-
le summast kokku, aga ülejäänud 
poolega võiks vald meid aidata,  
hea meelega näeksime neid 
teid valla omandis. Saue vald 
on piisavalt suur ning tugev, 
et oma elanikele vajalikku 
toetust pakkuda, asi on ainult 
teineteise mõistmises, ” on mehel 
konkreetne ettepanek.
“Ma ei aktsepteeri ka argumenti, 
et kuna ametlikult sisse 
registreerunuid on vähe ja et 
arendajate praake ei pea vald 
parandama, siis peavad niigi 
laenude all ägavad elanikud 
oma muredega üks hakkama 
saama. Vald peab nägema siin 
ka enda kasumomenti, luues 
täisväärtusliku elukeskkonna, 
tuleb valda juurde maksumaks-
jaid nii perede kui ka ettevõtjate 
näol,” on Kolk resoluutne.
Kolk usub konstruktiivsesse 
koostöösse vallavalitsusega: 
“Kontakt on meil juba pikemat 
aega olemas, kuid selle vallajuhti-
de koosseisuga on meil lootust  
oma tegudes kaugemale 
minna, vald lubas kaasa lüüa 
mänguväljakute tasandamise 
küsimuses, tänavavalgustus põ-
leb ning koostöös oleme suutnud 
tagada heakorraeeskirjadest 
tuleneva nõude – tühjade 
elamumaade niitmise omanike 
poolt.”

Kommenteerib OÜ Helmako toonane juhatuse esimees 
Tõnu Talisainen:
Teede olukorrast:
OÜ Helmako täitis lepingus võetud kohustuse killustikkattega 
tee rajamise osas krundi piirini. See tehti õigetest materjalidest 
ning kui tee valmis, oli see täiesti sile ning ka elanikel ei 
olnud pretensioone. Killustikkattega tee vajab hooldust, kuid 
Välja elamurajooni teid ei ole vahepealsel ajal praktiliselt 
hooldatudki. Ei ole mõistlik eeldada, et täna, aastal 2010,  
oleks 2006. aastal rajatud killustikkattega tee sellises korras, 
et elanikel ei oleks tee osas pretensioone. Ilma hooldamata on 
tee muidugi lagunenud ning tänase pildi põhjal ei saa väita, et 
teed ei rajatudki või jäi see pooleli – tee rajati ning ostjate ees 
on kohustus täidetud ja katteta lubadusi pole elanikele jagatud.
Killustikkattega tee rajati täiesti tavapäraseid materjale kasutades:  
kasutati tee katmiseks ettenähtud killustikku. 
Vee- ja kanalisatsiooni, tänavavalgustuse ja mänguväljakut puudutavate 
pretensioonide osas ei leidnud Tõnu Talisainen kahjuks mahti vastata.

Ettevõtte jagunemisest ja varade kantimisest
OÜ-l Helmako oli kaks osanikku ning jagunemise eesmärgiks 
oli ühe osaniku väljumine osanike ringist. Jagunemine on 
tavapärane ja õige viis, kui osanikul on soov väljuda olemasole-
vast ärist ning tal on seejuures õigus saada kaasa osaühingust 
oma osalusele vastav varade maht jagunemislepingu sõlmimise 
aja seisuga. 
OÜ Helmako jagunemisotsuses polnud minul (juhatuse liikmel) 
mingisugust rolli: jagunemisotsuse teevad ainult osanikud ning 
osanike heakskiitva otsusega jagunemisleping alles jõustub. 
Jagunemine oli osanike soov ning jagunemislepingu järgselt oli 
Helmakosse allesjääv varade maht võrdne jagunemise alusel 
üleantava varaga.

Teedeehitus

05.04.2004 sõlmitakse Saue valla 
ja Helmako OÜ vahel planeeringu 
koostamise korraldamise leping, 
allkirjastab Tõnis Samm (juhatuse 
liige)

28.06.2006 Helmako juhatus 
kinnitab vallale kohustuste täitmist 
31. detsembriks 2006, 
allkirjastab Tõnu Talisainen 
(juhatuse esimees)

12.06.2006 äriregistris eelmärge 
Ülase kinnistu omandamiseks OÜ 
Helmako poolt (tegemist on Tõnis 
Sammile kuuluva kinnistuga, mis 
jagunemise käigus pidi jääma Helmako 
varaks)

01.12.2006 kustutatakse äriregistris 
eelmärge Ülase kinnistu 
omandamiseks (ehk Tõnis Samm ei 
võõrandanud kinnistut Helmakole)

11.01.2007 allkirjastatakse Helmako 
jagnemisleping. 
(Vara jaguneb OÜ Helmako ja OÜ 
Lagrande Projekt vahel. Helmakole 
jääb lepingu alusel Ülase kinnistu 
väärtusega 18,5 miljonit krooni, mis 
tegelikult firma omandisse kunagi ei 
jõudnudki. Sisuliselt jäi jagunemise 
käigus Helmako varatuks ja kinnistu 
kuulub endiselt Tõnis Sammile)
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Saue valla territooriumil augustis 
2010 on algatatud järgmised 
detailplaneeringud:
Saue Vallavalitsuse 17.08.2010 
korraldusega nr 468 algatati  Hüüru 
külas Nurme tn 6 (katastritunnus 
72701:002:1478), Marju tn 11 
(katastritunnus 72701:002:1479) 
ja Marju tn 11A (katastritunnus 
72701:002:1492), Õie tn 11 
(katastritunnus 72701:002:1493), Õie 
tänava (katastritunnus 72701:002:1504) 
ja Nurme tänava (katastritunnus 
72701:002:1503) kinnistute ja lähiala 
detailplaneering. Detailplaneeringu 
eesmärgiks on täpsustada kehtiva 
detailplaneeringu järgsete teede 
ja tänavate ning ühisveevärgi ja 
–kanalisatsiooni rajatiste asukohti. 
Planeeringuga kavandatavad tege-
vused ei kuulu olulise keskkonnamõju 
tegevuse hulka, sest tegemist on 
kehtiva detailplaneeringu järgsete 
teede ja kommunikatsioonide 
asukohtade täpsustamisega ning 
seetõttu ei pea Vallavalitsus vajalikuks 
detailplaneeringu elluviimisega 
kaasneva keskkonnamõju strateegilise 
hindamise algatamist. 

Saue valla territooriumil augustis 
2010 on kehtestatud järgmised 
detailplaneeringud: 
Saue Vallavolikogu  26.08.2010 
otsusega nr 60 on kehtestatud 
Maidla külas Männituka (katastri-
tunnus 72704:002:0029), Kasemetsa 
(katastritunnus 72704:002:0473) 
ja Väikemetsa (katastritunnus 
72704:002:0474) kinnistute ja 
lähiala üldplaneeringut muutev 
detailplaneering. Detailplaneeringu 
eesmärgiks on muuta maasihtotstarve 
osaliselt äri-, tootmis- ja elamumaaks 
ning määrata ehitusõigus ja 
hoonestustingimused, lahendada 
liikluskorraldus ning varustada 
krundid juurdepääsude ja 
tehnovõrkudega. Planeeringuga 
soovitakse moodustada 4 väikeelamu 
krunti väikeelamute tarbeks, 1 
ärimaa krunt hobusetalli/maneezi 

tarbeks ning 2 tootmismaa krunti 
alajaama ja tulekustutusvee tarbeks. 
Planeeritavate väikeelamute lubatud 
kõrgus on 9,0 m ja abihoonetel 5,0 m, 
kokku ehitisealuse pinnaga kuni 350 
m². Planeeringuga moodustatakse 4 
uut kinnistut väikeelamute tarbeks. 
Kuna kinnistud on osaliselt kaetud 
metsaalaga, siis sellest tulenevalt 100% 
elamumaa sihtotstarbega kinnistuid 
ei moodustata. Iga kinnistu koosneb 
kahest katastriüksusest, millest 
väiksem (2000 m²) on elamumaa 
sihtotstarbega ning suurem (21 000 
m² – 63 000 m²) maatulundusmaa 
sihtotstarbega, kuhu ehitusõigust ei 
anta. Piirdeaedade paigaldamine on 
lubatud ainult ümber õuemaa. Ärimaa 
sihtotstarbega kinnistu suuruseks 
on ette nähtud 1,0 ha. Talli kõrgus on 
lubatud kuni 12 m ja hobuste varjualune 
kuni 5,0 m, kokku ehitisealuse pinnaga 
3000 m². Planeeringuala koosseisus 
olev metsaala tuleb maksimaalselt 
säilitada. Ärimaa ja elamumaa 
sihtotstarbeliste kruntide vahele 
nähakse ette  kõrghaljastuse rajamine. 
Detailplaneering muudab kehtivat 
üldplaneeringut.

Saue Vallavolikogu  26.08.2010 
otsusega nr 63 on kehtestatud 
Vanamõisa külas Männiku (katastri-
tunnus 72701:003:0178) kinnistu 
detailplaneering. Detailplaneeringu 
eesmärgiks on kinnistu  jagamine  
kolmeks eraldi kinnistuks  
jätkuvalt  maatulundusmaa  maa-
kasutuse sihtotstarbega  ning 
koos minimaalsete  õuealade  
määramise ja piiratud  ehitusõiguse  
andmisega. Planeeringuga antakse 
ehitusõigus ja hoonestustingimused 
kahe ühekorteriga väikeelamu ja 
abihoonete rajamiseks. Kinnistu 
sihtotstarve on maatulundusmaa ning 
see on hoonestatud, väikeelamu ja 
abihoonetega.
Harju maakonnaplaneeringu teema-
planeeringu “Asustust ja maakasutust 
suunavad keskkonnatingimused” 
kohaselt asub kogu planeeritav ala 

rohevõrgustiku väikesel T9 tuumalal. 
Männiku kinnistu planeeringuga 
õuemaad moodustavad tuumalast alla 
1%. Maa-ala hoonestamise käigus tuleb 
olemasolevat looduslikku keskkonda 
maksimaalselt säästa ja säilitada, 
hoides ehitustegevuse planeeritud 
ehitusala piires. Piirdeaedade 
paigaldamine on lubatud ainult ümber 
õuemaa. Detailplaneering ei muuda 
kehtivat üldplaneeringut

Saue Vallavolikogu  26.08.2010 otsusega 
nr 61 on kehtestatud Vanamõisa 
külas Nõuma (katastritunnus 
72701:002:0369) kinnistu detail-
planeering. Detailplaneering näeb 
ette Saue valla üldplaneeringu osalist 
muutmist, mis kaasneb ärimaa 
moodustamisega. Detailplaneeringu 
koostamise eesmärgiks on muuta 
Saue valla üldplaneeringu kohane 
maatulundusmaa kinnistu maasiht-
otstarve osaliselt äri-, transpordi- 
ja üldkasutatavaks maaks ning 
määrata kruntide ehitusõiguse 
ulatus ja hoonestustingimused. 
Ühtlasi määrata detailplaneeringus 
üldised maakasutustingimused 
ning heakorrastuse, haljastuse, 
juurdepääsude, parkimise ja 
tehnovõrkudega varustamise 
põhimõtteline lahendus. 
Detailplaneeringuga nähakse ette 
kinnistule rajada ~1,5 km pikkune 
valgustatud suusa- ja terviserada 
ning saunakompleks. Terviseraja 
kasutamiseks on vaja rekonstrueerida 
juurdepääsutee, ehitada parkla ja 
infomajake. Saunakompleksina 
võetakse kasutusse endine abihoone 
(laut) koos juurdeehituse võimalusega. 
Eesmärgiks on luua keskkond, 
mis on suunatud spordiürituste 
korraldamisele koos selle juurde 
kuuluva majutus- ja saunateenusega 
ning ajaviite võimalustega.

Saue Vallavolikogu  26.08.2010 otsusega 
nr 62 on kehtestatud Aila küla Pärtli 
4 (katastritunnus 72701:003:0194) ja 
Pärtli 6 (katastritunnus 72701:003:0201) 

kinnistute detailplaneering.
Detailplaneeringuga on kinnistute 
maasihtotstarve muudetud osaliselt 
elamu- ja transpordimaaks, antud 
ehitusõigus ja hoonestustingimused 
ühe ühekorteriga väikeelamu 
ja abihoone rajamiseks ning on 
lahendatud juurdepääsutee ja 
tehnovõrgud. Detailplaneeringu 
algatamisel oli lähtutud sellest, et 
Pärtli 4 ja Pärtli 6 kinnistud asuvad 
Saue valla üldplaneeringu kohasel 
rohevõrgustiku T10 väikese tuumala 
äärealal, kus vastavalt Saue valla 
üldplaneeringu seletuskirja kohaselt 
on elamu ehitamiseks kavandatud 
kinnistu minimaalseks suuruseks 
2,0 ha. Planeeringuga nähakse ette 
kahe kinnistu liitmist (9044 m² ja 5195 
m²) üheks kinnistuks ja olemasoleva 
ehitise rekonstrueerimist elamuks. 
Planeeritava maa-ala suurus on 1,4 
ha. Kinnistute liitmisel jääb kinnistu 
suurus väiksemaks, kui minimaalne 
ehituskrundi suurus rohevõrgustikus, 
seega on planeering vastuolus valla 
üldplaneeringust tulenevate nõuetega 
ja on üldplaneeringut muutev. Esitatud 
detailplaneering teeb ettepaneku ka 
laiendada olemasolevat Aila küla 
tiheasustusala. Detailplaneeringu ala 
piirneb põhjast  tiheasustusaalaga, 
mis on hoonestatud põhiliselt 
üksikelamutega, kus elamukruntide 
suurusteks on ca 1500 m²- 4500 
m² ning idast ja läänest üksikute 
väikeelamukruntidega. Kinnistu 
omanikul on kohustus planeeringualal 
säilitatada maksimaalselt olemasolev 
kõrghaljastus ja näha ette meetmed 
rohevõrgustiku toimimiseks. 

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 654 1157, 
maili.metsaots@sauevald.ee

s aue valla planeeringud augustis 2010

Üldplaneeringu uuendamise A valik arutelu

Kalle Pungas, 
ehitus-, planeeringute ja maaosakonna 
juhataja 

Saue Vallavalitsus teatab Saue 
Vallavolikogu 22. aprilli 2010 
otsusega nr 023 „Saue valla 
üldplaneeringu koostamise 
ning keskkonnamõju strateegi-
lise hindamise algatamine“ 
algatatud Saue valla üldpla-
neeringu lähteseisukohtade 
ja eskiislahenduse ning üld-
planeeringu keskkonnamõju stra-
teegilise hindamise programmi 
väljapanekust ja avalike arutelude 
toimumisest. 

Üldplaneeringu koostamise ees- 
märgiks on kehtiva üldplaneeringu 
uuendamine, kusjuures pole kavas 
muuta selle põhilahendust. Eeldata-
valt puudub üldplaneeringul piiri-
ülene keskkonnamõju. 
Üldplaneeringu kehtestajaks on Saue 
Vallavolikogu, koostamist korraldab 
ja koostab Saue Vallavalitsus 
(vastutaja: ehitus-, planeeringute ja 
maaosakonna juhataja Kalle Pungas), 

strateegilist keskkonnamõju hindab 
ekspert Tõnu Oja.
Üldplaneeringu lähteseisukohtade, 
seletuskirja ja kaardi eskiisiga 
ning keskkonnamõju strateegilise 
hindamise programmiga on võimalik 
ajavahemikul 13.-26.09.2010 tutvuda 
Saue valla veebilehel (esilehe rubriik 
Uudised) ning tööaegadel Saue 
Vallavalitsuses. 
Ettepanekud, vastuväited ja 
küsimused eelnimetatud dokumen-
tide kohta palume esitada Saue 
Vallavalitsusele (aadress Veskitammi 
4, Laagri alevik 76401, tel 654 1130, 
e-post info@sauevald.ee, veebileht 
www.sauevald.ee) hiljemalt  
4. oktoobriks 2010.

Avalikud arutelud toimuvad 

27.09.2010 kl 18.00 Ääsmäe 
Põhikoolis (Kasesalu 16, Ääsmäe), 

28.09.2010 kl 18.00 Vanamõisa 
Seltsimajas (Allika tee 10, Alliku) 
29.09.2010 kl 18.00 Veskitammi 

Kultuurikeskuses (Veskitammi 8, 

A valik
arutelu avalik arutelud septembris

Alan Rood
Harju Maavalitsus

Harju ja Rapla maakonnaplaneerin- 
guid täpsustavate teemaplaneeringute 
koostamise käigus on läbi viidud 
trassivariantide võrdlemine trassilõigul 
Harju ja Rapla maakonna ulatuses 
(tulevane I klassi maantee). 

Teemaplaneeringute koostamise eesmärk 
on leida sobivaim asukoht põhimaanteele, 
et parandada liiklusohutuse tingimusi 
maanteel ning tagada sujuv ja usaldusväär-
ne ühendus erinevate sihtpunktide vahel.  
Asukohavalikul lähtutakse majandusliku, 
sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning 
looduskeskkonna arengu pikaajalistest 
suundumustest ja vajadustest.
Planeeringute käigus täpsustatakse 
need olemasoleva maantee lõigud, kus 
on otstarbekas ja võimalik olemasoleva 
maantee õgvendamine ja laiendamine ning 
lõigud, kus tuleb kaaluda maantee rajamist 
uues asukohas. 
Teemaplaneeringud on aluseks 
teeprojektide, samuti üld- ja detail-

planeeringute koostamisel.
 Võrdluse tulemustega ja eskiislahendusega 
on võimalik tutvuda teemaplaneeringute 
portaalis http://viabaltica.hendrikson.
ee/, samuti Harju Maavalitsuse veebilehel 
www.harju.ee ja Rapla Maavalitsuse 
veebilehel www.raplamv.ee. Paberkandjal 
kaardimaterjaliga (üldine teemaplaneeringu 
eskiislahendus M 1: 100 000 iseloomustamaks 
trassi asukohta ja variante ning täpsemad 
lahendused omavalitsuste lõikes M 1: 20 000) on 
võimalus tutvuda ka Saue Vallavalitsuses.

Teemaplaneeringute algataja, koostamise 
korraldaja ja kehtestaja Harju maakonna 
teemaplaneeringu osas on: Harju 
Maavalitsus (e-mail: info@mv.harju.ee., 
kontaktisik: Heino Alaniit, e-mail: heino.
alaniit@mv.harju.ee, tel: 611 8772)  

Tallinn-Pärnu-Ikla trassi asukoha valik 

Võrdluse tulemusi ja eskiislahendust 
tutvustav avalik arutelu toimub 

15.09. 2010.  kell 16.30  
Saue Vallavolikogu saalis (Veskitammi 

4, Laagri alevik)
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Küsi toetust kodukandi arendamiseks

Lühidalt

Saue valda sündisid kolmikud
Kolmekorde õnn naeratas Kiia küla ühele noorele perele-   
nimelt nägid 4. augustil Karin Reinholdi ja Erik Mandre 
perekonnas ilmavalgust kolm tibatillukest poissi - Ralf ja Fred 
ja Sten. Ralf ja Fred kaalusid sündides 1,8 kg ja nende vennake 
1,5 kg. Elu alguspäevad pidid väiksed mehikesed veetma 
intensiivpalatis. “Loodame, et suuremaid tagasilööke ei tule 
ning õigepea saame juba kõik koos kodus toimetada,” usub 
värske ema. Lisaks kolmele uustulijale kasvab perel kodus veel 
ka 14-aastane suur vend Kert.
Vallavalitsus otsustas toetada peret sellise erakordse 
sündmuse puhul lisaks tavapärasele sünnitoetusele  
veel kokku 30 000 krooniga.
See on lähiaastate jooksul juba teine kolmikute trio, kes Saue 
valla omale koduks saavad. 2008. aasta detsembrikuus sündisid 
Kauffmannide perre Laagris korraga kaks pisitüdrukut ja üks 
beebi-poiss. 

President tunnustas valla 
kaunite kodude omanikke 
Pärnu Kontserdimajas jagati 22. augustil 2010. aasta Eestimaa 
kaunimate kodude omanikele ja ilusamatele küladele ning 
valdadele  tunnustussõnu. Presidendi käepigistuse said vastuvõtul 
ka Saue valla kaunite kodude omanikud, kes üksiti tegid puhta 
töö terve Harjumaa lõikes. Eelmisel aastal maakonna kenamaks 
külaks tunnistatud Maidla külaesindus oli samuti kohal.
“Neid tundeid on raske sõnadesse panna, kui meie külale antakse 
selline kõrge tunnustus Vabariigi President Toomas Hendrik Ilve-
se poolt. Nagu riigipea oma kõnes mainis, kodu ei lõpe ukselävel, 
vaid kaugemal. Meie - Maidla ja Pärinurme külade elanikud 
oleme jõudnud sellest lävest kaugemale- koduaeda, teeotsa ja 
külakeskusesse. Seda kõike oleme teinud selleks, et meil endil 
oleks siin hea elada ja külalistel kena tulla.  Suured tänud Maidla 
ja Pärinurme küla tegusatele elanikele, Saue Vallavalitsusele, 
Harju Maavalitsusele, PRIA-le ja EAS- le abi ja toetuse eest,” jagab 
emotsioone Maidla külavanem Aavo Mitt.
“Tänu neile tublidele elanikele ja ka kõikidele teistele 
vallakodanikele, kes on aidanud kaasa, et kogu vald puhas ja 
silmale armas vaadata oleks, pärjati ka Saue vald tervikuna 
Harjumaa kauneima omavalitsuse tiitliga. Meil on põhjust enda 
üle uhke olla,  töö on vilja kandnud,” rõõmustas abivallavanem 
Mikk Lõhmus.

Deiw Rahumägi
 
MTÜ Nelja Valla Kogu, 
mis hõlmab Kiili, Saue, 
Saku ja Harku valda, avab 
selle aasta projektitaotluste 
sügisvooru tegevuspiirkonna 
mittetulundusühingutele ja 
väikeettevõtjatele. 

2009. aastal esitasid meie tegevus-
piirkonna ühingud PRIA-le 
33 projekti, millest rahastati  
32. Selle aasta kevadvoorus 
esitati üle 30 projekti, mille 
rahastusotsuseid pole veel meieni 
jõudnud, kuid loodame kõige 
paremat. 
Endiselt loodame, et  selle 
aasta sügisvoorus jätkub teie 
poolne aktiivne projektipõhine 
arendustegevus oma kodukandis 
ja laekuvad projektid on veelgi 

põhjalikumad ning vastavad teie 
piirkonna arendusvajadustele. 
Selle aasta üheks põhilisemaks 
hindamiskriteeriumiks on pro-
jektide jätkusuutlikkus, mille üle 
tasuks enne projektide esitamist 
mõtiskleda. 

Uus taotlusvoor algamas
Täna on aeg alustada sügisvooru 
ettevalmistamisega. MTÜ 
Nelja Valla Kogu kuulutab välja 
2010. aasta sügisvooru ava- 
tuks 15. septembrist kuni 15. 
oktoobrini. Kõik vastavad 
blanketid ja projektide esitamise 
tingimused on ära toodud 
koduleheküljel www.4kogu.ee.
NVK juhatus teeb teatavaks 
sügisvooru tulemused  
4. oktoobriks, pärast seda 
on positiivse otsuse saanud 
projektitaotlejatel õigus kahe 

kuu jooksul oma projekt esitada 
PRIA maakondlikku büroosse 
registreerimiseks.

Koolitus edukaks rahataotluseks
Sügisvooru koolitus kõigile 
taotlusvoorust osavõtjatele ja 
ka teistele asjast huvitatuile on 
kavas läbi viia 20. septembril kell 
16.00 Vääna Külakojas. Seal on 
võimalik saada oma küsimustele 
vastuseid ja miks ka mitte jagada 
oma eelnevat kogemust teistega. 

Oma nõuandeid tulevad jagama 
PRIA spetsialistid. Kindlasti 
ootame oma ridadesse ka uusi 
liikmeid.

Muudatused taotlemisel
Eelmise aastal muudeti Põllu-
majandusministeeriumi poolt 
vastavat Leader määrust, mis 
tõi kaasa ka paar põhimõttelist 
erinevust taotlemisel.
Investeeringuid sisaldavatel 
projektidel peab olema 
lisatud ehitusluba juba koos 
eelprojektitaotlusega. 
Teiseks suuremaks muutuseks 
on maa omandiküsimus. 
Kinnistu omaniku või rentniku 
ja kohaliku omavalitsuse vahel 
peab olema sõlmitud avaliku 
kasutamise leping.

2010. aasta avatud meetmed
I. Kvaliteetse elukeskkonna 
loomine.
Eesmärk: Võtta kasutusele, 

projekteerida ja renoveerida 
mahajäetud tööstus- ja 
teenindusmaad uuteks töö- või 
vabaaja veetmise kohtadeks, 
pakkuda kohalikele elanikele 
tegevuspiirkonnas tööd ja 
vaba aja veetmise võimalusi.  
III. Jalgratta- ja puhkeplatside 
ning nende juurdepääsuks matka- 
ja jalgrattaradade projekteerimine 
ja ehitamine.
Eesmärk: Arendada välja 
vabaaja veetmiseks avaliku 
kasutusega puhkeplatse ja 
matkaradu ning luua erinevaid 
juurdepääsuteid kultuuri- ja 
vaatamisväärsustele.
IV. Ajaloo- ja kultuuriväärtuslike 
objektide taastamine.
Eesmärk: Eksponeerida 
kohalikule elanikkonnale ja 
turistidele piirkonna ajaloolisi 
ja kultuuriväärtuslike objekte, 
tagada neile ligipääs läbi 
viidastatud ja kaardistatud 
turismiobjektide võrgustiku. 

Lisateave 

www.4kogu.ee  
nõustaja Rutt Saveli 

527 4836, rutt.saveli@mail.ee 
tegevjuht Deiw Rahumägi 

501 5563,  
deiw.rahumagi@harku.ee

Laagri lions klubi

Kohalik lõviklubi alustas 
kolmandat tegevusaastat

Koduvald
 
Laagri Lions klubi vahetas 
kevadel taas, nagu liikumise  
statuut ette näeb, presidenti. 
Alliku küla mees Raivo Kokser 
ulatas teatepulga Hüüru mehele 
Arnold Õispuule. Mehed 
heidavad pilgu senitehtule ja 
tulevikuplaanidele.

Laagri Lions klubi asutati 2008. 
aasta kevadel. Kuigi on teada, et 
Lions liikumine on oma olemu-
selt heategevuslik, siis arusaam, 
kes need kollastes särkides 
mehed on, kellele ja miks nad 
annetusi koguvad ning kuhu 
kogutud raha suunatakse, on 
tihtilugu üldsusele teadmata. 

Abistatakse lapsi
Kuna Lions liikumise üks 
prioriteete on lapsed, siis on ka 
Laagri klubi võtnud sarnase 
suuna. Toetatud on nii Maarja 
küla Tartus, kui ka Saue vallas 
tegutsevat Salu Kooli. 2009. 
aasta möödus “Igale lapsele 
oma kodu” projekti tähe all, 
mille käigus korraldati koolitus 
neile inimestele, kel tahe 
asenduskodust omale kasulaps 
võtta.  
Laagri lõvid võtsid oma shefluse 

alla ka ühe lastekodust “päris-
ellu” suundunud Saue valla poisi, 
et pakkuda talle toetust kodu 
loomisel ja tööelu alustamisel. 
See projekt paraku ebaõnnestus, 
Kokseri sõnul pakuti noormehe-
le küll ametiposti kohalikus 
firmas, aga too lihtsalt ei ilmunud 
kohale. “See on tegelikult Eestis 
üsna valus probleem, lastekodust 
tulijatel puudub absoluutselt 
tööharjumus ja tahe vastutada 
oma elu eest,” avab Kokser 
probleemi tagamaid. Tema sõnul 
andis see lõvidele hea kogemuse, 
et aitamine polegi alati nii lihtne, 
on ka neid, kes ei tahagi, et neid 
abistatakse ja toetatakse.
“Mina uue presidendina tegin 
ettepaneku, et 2010. aastal võiks 
vaadata ringi meie valla perede 
seas, et kui kuskil on tõsiselt kit-
sas käes, vaja näiteks lapsele 
talveks suuski,  siis võiksid lõvid  
appi tulla,” tutvustab Õispuu 
selle aasta tegevusfookuseid. Ta 
palub ka vallakodanikel lõvidele 
märku anda, kui mõni abivajav 
pere kusagil juba teada on.

Kaks peamist tuluallikat
Lions liikumise mõte on selles, 
et klubi liikmed peavad oma 
tegevusega raha teenima, mitte 
lihtsal oma rahakotist kupüüre 

puistama. Nii on kohalikul klubil 
kaks peamist tuluüritust, kus 
annetusraha teenitakse. 
Juba teist aastat on pea kogu 
Laagri klubi tiim Saue valla 
suvelõpupeol väljas oma 
toitlustelgiga, teenitav tulu 
suunataksegi annetusteks.
Teine aasta suurüritus on 
heategevuslik advendikontsert, 
mis sel aastal juba kolmandat 
korda toimub. Peaesinejaks 
loodetakse saada Kaire Vilgatsit, 
aga samas on kavas anda 
esinemisväljund ka oma valla 
laulu- ja tantsukollektiividele.

PEALIKUD EESLIINIL: 
Lions liikumises ei ole tiitlid olulised, 
kui on rahakogumise aktsioon 
käimas, on ka praegused ja eelmised 
presidendid rakendatud eesliinile. 
Augustis toimunud suvelõpupeol 
Vanamõisas olid nii Raivo Kokser 
(vasakul) kui Arnold Õispuu ametis 
lihaküpsetamisega. Nii nagu enamus 
klubi meestest. Lisaks sekundeerisid 
kokkamisprojektis ka liikmete 
naispooled

ANNETUSTE SALDO 
2009

18 500.- Maarja küla 
15 000.-  Salu Kool  

(+ kooli ruumidesse uus diivan)
9000.- lastevanemate 

koolituseks toetus
2010

1000.- toetus Haiti maavärina 
kahjude likvideerimiseks
1000.- isa kaotanud poisi 

purjetamisregatist osavõtuks  
2800.- Gruusia Gori lasteaia 

toetuseks
2000.- vaegnägijast 

10-aastasele koolipoisile 
spetsõpikute valmistamiseks
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Vallaettevõte

Külaskäik farmi: iseloomuga lehmad, 
kõikuvad piimahinnad ja pisut kasumit  

   Ettevõte: Valingu Mõis AS 
Asukoht: Valingu küla 

Töötajaid: 14, enamus Saue valla elanikud
Tegevusvaldkond: põllumajandus ja piimakarjakasvatus

Peamine klient: TERE AS
Aastane piimatoodang: ca 1200 -1300 tonni  

Mure

Silva Kiilberg
Ääsmäe Lasteaia juhataja 

Iga lasteaia oluliseks osaks 
lastega tegelemisel on nõuetele 
vastav õueala. 

Tervisekaitseameti nõuded 
näevad ette, et lasteasutusel 
peab olema „...omaette maa-
ala, mis piiratakse piirdeaiaga“. 
Ääsmäe Lasteaial on ilus, suur ja 
roheline õueala, ka piirdeaed on 
uus ja korralik. 

Mis on aga probleemiks?
Lasteaia hoovi on läbi aegade 

kasutatud otsemaks jõudmiseks 
ühest külaservast teise ning 
lasteaia hoov on olnud ka 
küla lastele mänguplatsiks. 
Selline olukord on läbi aegade 
põhjustanud probleeme, eriti 
hulluks on aga olukord läinud 
viimastel aastatel. 
Asi on jõudnud selleni, et 
peale lasteaiapäeva lõppu käib 
mäng vahest lausa katusel, 
mänguhoos määritakse aknaid 
ja seinu, rikutakse lukke nii 
ustel kui väravatel, lõhutakse 
mänguvahendeid. Kole on 
hommikul tööle tulles korjata 
kokku süstlaid, klaasikilde, 

õllepudeleid ja suitsukonisid. 
Et olukorda parandada, alus-
tasime juba mitu aastat tagasi 
väravate lukustamist, senini 
pole aga lukud pidama jäänud. 
Kui lukk ka mõne aja vastu peab, 
lõhutakse kõrvalt aed! 

Palve lastevanematele
Kallid lapsevanemad ja küla-
elanikud! Lasteaia hoov on 
mõeldud ikka ainult lasteaias 
olevatele lastele! Seepärast 
palume mitte saata ja lubada 
lapsi lasteaia hoovi iseseisvalt  
mängima! Kui aastaid tagasi 
tõesti nappis Ääsmäel laste 

mänguvõimalusi, siis nüüd on ju 
olemas lausa küla mänguväljak. 
Ilus ja korras lasteaia õueala 
on meie ühine rõõm. Seepärast 
kutsume teid üles koos meiega 
lasteaia õueala ja maja hoidma!
Kui te aga märkate meie 
territooriumil väljaspool meie 
tööaega ebaõiget tegutsemist, 
palume teil anda meile teada, 
või kutsuda ise korrarikkujad 
korrale (lasteaia telefon on  
608 6165 ja e-posti aadress aasmae.
lasteaed@mail.ee). 
Meie kõigi ühise vara rikkumise 
ja lõhkumise korral oleme 
sunnitud pöörduma politsei 

poole ja nõudma ka vanematelt 
tekitatud kahjude hüvitamist. 
Loodame, et meie ühised 
jõupingutused tagavad meie 
lastele korras ja turvalise 
mänguala! Täname Teid kõiki 
ette mõistva suhtumise ja 
kaasabi eest!

Siinjuures soovime tänada härra 
Rein Riga ja Tuula talu töötajaid, 
tänu kellele sai meie õuealalt 
ära veetud tohutu lehehunnik! 
Aitäh!

Lasteaiahoov on mõeldud kasutamiseks ainult lasteaias olevatele lastele

HOROSKOOBID KEHTIVAD KA LEHMADE PUHUL: Valingu Mõisa 
lehmalauda brigadir Ülle Lillemets on klapitanud vasikate sünniaegu 
inimeste horoskoopidega ja seal olevat kokkulangevusi küllaga - neitsist 
lehmad on malbed ja tagasihoidlikud, lõvid jälle tõelised enesekehtestajad

Koduvald

Külaservas on vana sovhoosi 
-aegne laut uue laudisega üle 
löödud, seatud sisse moodne 
lüpsitehnika ja 200 lehma tee-
vad seda, milleks nad loodud - 
annavad piima.  “Päris“ maatöö 
tegijaid ja traditsioonilist  
farmipidamist leiab ka Saue 
vallast. Vähe küll, aga siiski. 
Saage tuttavaks - AS Valingu 
Mõis.

Ta vaatab  oma osavõtmatu ja 
niiske pilguga otsa, mäletseb 
korra ja limpsab keelega üle 
nina. Selline suur mustvalge 
elukas. Karv läigib. Suuremat 
tähelepanu ta neile kahejalgse- 
tele külalistele, kes vallavanema 
ja lehetoimetaja näol lauta 
ekskursioonile on toodud, 
just ei pööra. See tuimus on 
muidugi näiline. Pruugib lauda 
brigadiril Üllel vaid lehma nimi 
üle huulte lasta ja tegu oleks kui 
ümbersündinud isendiga. See 
sümpaatia on vastastikune.

Ikkagi isiksused
Juba 4 aastat Valingu laudas 
lehmade eest hoolt kandev proua 
Ülle Lillemets ütleb tundvat 
nime ja nägupidi piimakarja 
kõiki 200 looma. “Ja nad kõik 
on isiksused, oma karakteri 
ja tujudega,” kirjeldab naine 
oma hoolealuseid. Mõni lehm 
olla leebem ja tagasihoidlikum, 
teine hoopis edasipürgija ja 
võimuvõtja kallakuga. “Seda on 
hästi karjamaal näha,  seisab 
loom joogipüti juures ja teisi ligi 
ei lasegi. Vanuseline autoriteet on 
ka - lauta minnes nooremad ikka 
ootavad, kuni vanad daamid 
omale sobiva koha leiavad,” toob 
Lillemets näiteid. 
Lisaks on farmis veel paarsada 
noorlooma, natuke lihaloomi 
ja tegeletakse ka tõuloomade 
müügiga. Viimased on turul 
kõrges hinnas. Kui lehma 

eest saab 5000 krooni, siis 
heade näitajatega tõulooma 
eest makstakse neli korda 
rohkem ning neid müüakse 
isegi Maltale ja Venemaale. 
Tõulooma headust hinnatakse  
näiteks ema toodangu, rasva- 
ja valguprotsendi põhjal, aga 
olulised näitajad on ka sirge selg 
ja sirged jalad. 
Laudas on loomulikult olemas 
kaasaegsed lüpsiseadmed, kuid 
muidu käib elu nii, nagu farmis 
kogu aeg on käinud. Esimene 
piimaannus võetakse poole viie 
paiku hommikul, teine kolme ajal 
pealelõunal. 200 lehma kohta on 
kaks lüpsjat. Lüpsjad lüpsavad, 
karjakud annavad sööda ette ja 
viivad nurmele, brigadir hoiab 
silma peal.

Töötajast ettevõtjaks
Valingu Mõisa nime all on Valin- 
gu külas lehmi peetud juba 
1991. aastast saadik. Tegelikult 
juba varemgi - just siinkandis 
tegutses omaaegse Saue 
köögiviljasovhoosi looma-
kasvatuse haru. 
Kui suured majandid paar 
aastakümmet tagasi lagunema 
hakkasid, otsustas tollal 
pea-zootehnikuna töötanud 
Urmas Maandi ise ettevõtjaks 
hakata. “Midagi tuli ju teha, 
hariduspaberid olid olemas ja 
töökogemus ka, nii ta läks,” 
on mees tagasihoidlikult 
napisõnaline. 
Nüüd juba pea kakskümmend 
aastat on tema juhtimise all 
piimakarja peetud, lisaks 
tegeletakse lihaloomade  ning 
rapsi ja teravilja kasvatamisega.

Ettearvamatu liitrihind
Elus püsimine lihtne pole 
olnud. Piimaäris sõltub kõik 
kokkuostuhindadest. Ja need 
on viimastel aastatel kõvasti 
kõikunud. “Paar aastat tagasi on 
viis krooni liitrilt, see oli hea aeg. 
2009. aastal langes kolme peale, 

siis oli küll tunne, et jätaks asja 
katki,” meenutab peremees. 
Tema sõnul saab kulud nulli, 
kui kokkuostja maksaks liitri 
eest neli krooni, muidu tuleks 
lihtsalt peale maksta. 
Maandi teab mehi, kes selle 
viie kroonise liitrihinna ajal 
hooga uusi lautasid püsti panid, 
lootes, et elu läheb aina tõusvas 
joones. “No nemad on nüüd 
püsti hädas, mina selliseid riske 
ei võtnud,” ütleb peremees.
Mis seda piimahinda siis 
mõjutab? “Maailmaturg, nagu 
ikka,” muheleb Maandi.

Eurorahad abiks
Kuna piimatootmine ise 
praegu kasumit ei anna, siis 
on põllumehele abiks erinevad 
eurorahad - pindala-; keskkonna- 
ja investeeringutoetused. “See 
paar miljonit aastas annab 
võimaluse natuke investeerida 
ja vee peale jääda. Aga kaasnev 
paberimajandus on muidugi 
tohutu. Kui vanasti müttas 
agronoom põllul, siis meie oma 
istub kaustade taga ja vormistab 
aruandeid,” nendib Maandi.
Mis aga mehele muret teeb, on 
vabade põllumaade olemasolu. 
Hetkel on mehel ligi 700 hektarit 
viljarapsi (mida loomadele 
ise söödaks kasvatatakse) all, 
peamiselt rendipindadena. 
“Kui see teeehitus siin nüüd 
lahti läheb, siis mul kaob ligi 
100 hektarit head põllumaad 
ära,” ei oska mees nimetada, 
mis farmipidamisest viie aasta 
pärast saada võib.

Üks kokkuostja
Piima annavad Valingu Mõisa 
lehmad ca 7 tonni aastas. Veel 
kümmekond aastat tagasi 
olla see number olnud 5. “Eks 
sööda kvaliteet ja tõuaretus on 
selle taga,” põhjendab Maandi 
kasvu. 
Kogu oma 200lt lehmalt lüpsta-
va piima ostab farmilt ära Tere 
nimeline kontsern. Piimaauto 
sõidab igal hommikul külast 
läbi ja võtab pütid peale. Aga nii 
nagu vanasti, saab külaelanik 
ka täna soovi korral oma 
mannerguga laudale lähenedes 
värske piimaliitri ikka kätte.
Aga soovijaid olla vähe. Uue aja 
märk. Piima saab ju marketist, 
mitte laudast.

RISTIISA ROLLIS: Peremees viis vallavanema 
tutvuma poole päeva vanuse pullvasikaga. 

Niiskete silmadega vastsündinu sai vallapealiku 
       auks nimeks Andres
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Hele-Mall Kink, MTÜ Jõgisoo Vabaajakeskus

Suvine koolivaheaeg on kõige pikem vaheaegadest ning lapsed 
otsivad tegevust. Augustikuuks on nii mitmelgi lapsel laagrid ja 
suvised tööotsad seljataga, peas aga mõlgub, et mida veel teha.

Juba aasta tagasi sai noortega ühiselt otsustatud, et sel suvel võtame 
ette Läti reisi. Programmi kokku pannes lisandus ka Leedu. Nii käiski 
15-liikmeline lõbus seltskond Jõgisoo küla noori  17.-19. augustil Lätis-
Leedus seiklemas.
Olulisemad kohad noorte jaoks olid:  Livu veepark Jurmalas, Riežupe 
liivakoopad Kuldigas, Meremuuseumi, delfinaariumi ja liivadüüninide 
külastus Niida saarel. Siguldas käidi sõitmas köisraudteega üle Koiva 
jõe, sõideti rodelirajal ning prooviti lennata aerodiumis ehk vertikaalse 
tuule tunnelis.  

Jõgisoo noorte suvelõpuseiklus 
viis avastama Lätit-Leedut

Noored tegutsevad

EKSTREEMSED ELAMUSED: rodelirajal põrutati väikestel ratastel pidurite-
ga suvekelgul 91 meetri kõrguselt alla maakamara suunas. Ja siis jälle õhutõstuki-
ga üles tagasi. Maksimum allasõitmise kiiruseks oli kelgul kuni  40 km tunnis

PALVERÄNDURITE PÜHAMUS: ekskursandid Leedus Šiauliai lähedal 
paikneval Ristimäel, kuhu sadade aastate jooksul on palverändurid toonud 
riste. Ristide koguarvu seal hinnatakse 50 000–le

Norra kolleegid tutvumas Eesti 
infotehnoloogiliste lahendustega

Augustikuu lõpul võõrustas Saue Vallavalitsus Kesk-Norra ühte 
omavalitsust Åmot Kommune, kes oli uurimas, kuidas kasutavad 
kohalikud omavalitsused erinevaid IT-lahendusi infovahetamisel 
riigiga.
Koos näitliku praktilise õppetunniga raamatupidamislike aruanne- 
te liikumisest vallamajast riiklikesse registritesse läks aktiivseks 
keskusteluks ka üldisematel omavalitsuse juhtimist puudutavatel 
teemadel. Näiteks olid välismaised kolleegid siiralt üllatunud, kuidas 
suutis Saue vald 2010. aasta kulueelarves kokku hoida 17% ja et 
valitsemiskulude osakaal eelarvest on vaid 25%. Norras küünivat sama 
näitaja 70-80% kanti.

VäliskülalisedPersoon

Sander Sipelgas: “Kõige rohkem 
meeldib mulle ikka koolivaheaeg”
Koduvald

1. septembril lähme perega 
kooli ja siis tulevad vanaema 
ja vanaisa ja siis sööme torti.

Seitsme aastane olen, 29. märtsil 
on sünnipäev, nii et natuke 
olen juba olnud seitsmene. Ma 
ei taha eriti kooli minna. Koolis 
peab kogu aeg õppima. Ma tean 
ju küll, ma käisin eelkoolis.
See Laagri Kool on suur maja, 
palju suurem kui lasteaed.  Seal 
on ujula ja veekraanid, mitte 
sellised nagu kodus, et paned 
tassi alla, vaid paned suu 
juurde ja siis purskab.  

Lasteaiast...
Enne käsin Laagri 
Lasteaias. Seal mulle 
muidu meeldis, aga 
koolitunnid mitte 
eriti. 
Pidi asju õppima 
ja meisterdama. 
Ilusa ilmaga pead 
toas passima ja 
meisterdama, saad 
aru? Aga kasvatajad 
olid head - kõik 
kolm. Sirje, Pille ja 
Maria. Lapsed said 
lasteaias hästi läbi, 
aga mõnikord... 
Ükskord mu sõbral 
lasti rattakumm 
tüh-jaks. Ma tean ka,  
kes tegi...

Sõpradest...
Kooli lähen poiste-
klassi, sest see 
õpetaja, kes eelkoolis oli, 
tema mulle meeldis ja tema 
hakkab klassijuhatajaks. Ja 
kaks last minu lasteaiast 
tuleb ka. Ma loodan, et 
kas Mathias või Kennet,  
mu parimad sõbrad lasteaiast,  
saaks minu pinginaabriks. 
Kui tüdrukud isegi oleksid 
minu klassis, ma istuksin ikka 
poisiga. Poisid ja tüdrukud 
võivad sõbrad olla küll, aga 
ikkagi. Mul on üks tüdrukust 
sõber ka - Annabel, ta elab 
minu lähedal, aga poisse sõpru 
on ikka rohkem.

Kooliasjadest...
Ma istun esimesse pinki. 
Eelkoolis istusin teises pingis. 
Eest ikka kuuleb ka midagi, 
tagumisest ei näe ja ei kuule.

Kooliasjad mul on olemas küll. 
Noh, vihikud, neid abijoonega 
vist ei ole. Ja siis pliiatsid, 
käärid ja püramiidi kujuga 
kustutuskumm. Ja koolikott. 
Koolivorm on ka - särgid ja 
viigipüksid ja müts.... aa lips 
on. 
Kooli viivad mind ema ja isa 
autoga. Ma ise tahaks küll 
tõukerattaga või rattaga vahel 
minna. Läbi metsa. Lasteaias 
mu sõbral oli üks isa, kes on 
nagu politseinik, tema käis 
näitas neid liiklusasju, nii et 
ma tean küll. Olen üksi läinud 
lastaia juurest kooli kah!
Koolis peab vara üles tõusma. 
Ma panin ükspäev telefoniga 

äratuskella helisema, aga ei 
kuulnud üldse. Aga mobiil on 
mul ammu juba. Juba lasteaias 
oli, aga seal ei olnud kaasas. 
Mulle meeldib telefonist 
musa kuulata ja mängida. 
Ussimängu. Snake 3 on mul 
juba...
Matemaatikat ma oskan. Eile 
olin õhtul voodis ja mõtlesin, 
kui palju on 25+25. Niisama 
ajaviiteks. Ma arvan, et see on 
45. Ja lugeda ma oskan ka, aga 
väga ei meeldi. Kui ema käsib, 
siis ikka loen. Parem muidugi 
vaatan telekat. Targemaks 
võib saada telekat vaadates. 
Mulle meeldivad multikad ja 
musakanalid. Mulle meeldib 
Tanel Padar ja Metallica ja 
Metsatöll. 
Üksi kodus olla ma ei karda. 

Ainult siis, kui müristab ja 
välku lööb. Ma oskan võileibu 
teha ja kui emme taigna val-
mis teeb, siis pannkooke ka. 
Aga mulle muidu meeldivad 
friikartulid ja hamburger. Ja 
lapsed peaksid ikka kommi ja 
limonaadi ka saama. 

Puhkusest...
Tahaks ainult suvepuhkust ja 
suvepuhkust ja suvepuhkust.
Puhkuse ajal olen maal vanaisa 
juures näiteks. Pärnus. Ujumas 
käisin palju. Meil on seal nii, et 
lähed üle tee ja siis pead natuke 
edasi minema ja siis ongi vesi. 
No vanaema oli kaasas, aga 

ma oskan ise ujuda 
küll. Eile ujusin 
täitsa suurte inimeste 
basseinis terve otsa. 
Ilma kätisteta, ainult 
tead, see laud, see oli 
ees. Ei puhanud ka 
vahepeal! Isa õpetas 
mind ujuma.
Ma tahan rohkem 
õues olla. Joosta 
mulle ei meeldi 
aga ekstreemsport 
meeldib. Talvel mäe-
suusad ja lumelaud. 
Tead, meil siin 
Vanamõisas on mägi, 
seal saab sõita. Mulle 
laud meeldib rohkem, 
noh jalad on kinni ja 
saab hüpata. Keppe 
ka ei ole vaja. 
Aga õues olen BMX-
ga, see on selline 
trikiratas, et pidurid 

küll on, aga rool käib ringi 
ikka. Ja rula on mul ja tõuks - 
tõukeratas noh. Isa ehitas õue 
peale rambi ka. Ükskord ma 
hüppasin tõuksiga üle nelja 
rula ja jäin püsti. Ja ükskord, 
kui emme ei olnud kodus, siis 
ma hüppasin jälle üle rula ja 
vastu kuuri, põlv läks veriseks. 
Panin plaastri peale ja istusin 
natuke. Siis panin plaastri 
tasku ja panin edasi.
Suvel mängin golfi. Pärnus 
ja Niitväljal. Oleneb mitme 
löögiga sisse saad, siis oled 
parem. Niitväljal on vaja ühes 
kohas üle jõe lüüa, see mul välja 
ei tule, mitu korda läks vette.

Aga eks ma lähen ikka kooli ka. 
Koolimütsi hakkan kindlasti 
kandma!
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Peo raames 
toimunud Gruusia 
toetusüritus läks korda 
Mart Taevere, volikogu liige ning
Gruusia sõber ja toetusürituse üks 
korraldajaid

Suur tänu kõigile, kes aitasid 
korraldada toetusüritust.

Sama suur tänu ka neile, kes 
toetasid Gori linna lasteaeda raha, 
mänguasjade ja kirjatarvetega. 
Kogumiskastidesse laekus 2860 
krooni ja 70 senti. Mänguasju 
ja kirjatarbeid sai kokku mitu 
kastitäit. Kogutud rahasumma võib 
veel suureneda, sest arveldusarve 
oli avatud kuni 1. septembrini. 
Täpse summa teatame oktoobrikuu 
lehes, ühtlasi anname siis ka teada, 
mida kogutud raha eest Gori linna 
lasteaiale ostsime.
Toetusüritusel esinesid: Hatuna 
Narsavidze, Oleg Nebieridze, 
Maarika Miil ja Igor Garśnek. 
Üritust toetasid ja aitasid 
korraldada: Eesti suursaatkond 
Tbilisis ja Gruusia suursaatkond 
Tallinnas; MTU Vanamõisa Küla, 
Katrin Krause ja Eero Kaljuste; 
Saue Vallavalitsus, Arengukoostöö 
Ümarlaud MTÜ ja Piret Tamberg, 
IDS Borjomi Europe ja Ieva 
Semerikovaite, Jakov Kurśubadze 
ja OÜ Belgrosso.

Augustis 2010 möödus kolm 
aastat Vene–Gruusia konfliktist. 
Ülemilitariseeritud suur- ja tuumariik 
okupeeris väikeriigi piirialad. Sõjas sai 
kannatada ka Gori linn ning kannatasid 
ka Gori linna lapsed. Neid lapsi 
toetusüritusega aidata tahetigi. 

Terve vald oli kokku aetud...

Suvelõpupeo raames toimus ka külade omavaheline mõõdu-
võtt, seekord olid kutsutud osalema ka naabervaldade Harku, 
Saku, Kiili esindused. 

Saue valla suvelõpupeol valiti nii Saue valla kui ka nelja valla  
talendikamat küla. Kokku oli viis võistlusala ning osales seitse 
võistkonda. 
Saue vallast olid esindatud Ääsmäe, Maidla, Tuula ja Pällu külad 
ning Jõgisoo külast kaks võistkonda - Jõgisoo 4H ja seltsimaja 
võistkond Seltsis segasem. Harku vald saatis võistlustulle Vääna 
ja Kumna külad, aga Kiili ja Saku valla külade osavõtt oli seekord 
olematu, kuid teadaolevalt toimusid neil samal ajal oma valla 
küladele üritused.  
Esimeseks võistlusalaks oli traditsiooniks saanud kokkamine. 
Seekord küpsetati pannkooke. Kuueliikmeline žürii hindas 
kokkuvõttes parimaks Ääsmäe küla Essumäe pannukad.  
Järgmisteks võistlusaladeks olid teatevõistlus, üllatus-võistlusena 
traktorikummi veeretamine, zipline ja vaba voor. 
Ääsmäe küla oli käesoleval aastal väga suured ettevalmistused 
teinud ning nii nad noppisidki mõlemad tiitlid – Saue valla 
talendikama küla ja nelja valla talendikama küla tiitli. 
Võitjale anti üle rändkarikad, kohapeal Benji hüpe 6-le, ekskur-
sioon Saku Pruulikojas koos õlle degusteerimisega ja klubi Laag-
ri tervis pääsmed. Auhindadega toetasid külasid veel Kajamaa 
Viburada, Triobeti kardirada Laagris, Varrak raamatutega, Keila 
Tarbijate Ühistu tortidega ja Keila Tervisekeskus. Suured tänud 
sponsoritele, kes panid välja eelpool nimetatud auhinnad.
Suur tänu Nelja Valla Kogule, kes toetab ideed, et viia ja arendada 
Talendikama küla valimine nelja valla koostöösse. 

Kuidas edasi järgmisel aastal?
13. septembril kell 18.00 on kutsutud külade esindajad 
Vanamõisa grillkotta, et läbi arutada selle aasta võistluse plussid 
ja miinused ning paika panna järgmise aasta külade päeva 
kontseptsioon. Kavas on laiendada üritust nelja valla küladele 
ning oodata rohkemat osavõttu, mis toob kaasa kindlasti ka uusi 
muutusi.  

Tagasivaade

suvelõpupeole

Kõige-kõige talendikam küla on Ääsmäe

Ääsmäe ood

Kas Ääsmäel rahvamaja vaja, no miks ei ole - ikka vaja.

Me hetkel koguneme Ääsmäe koolis, pidusi seal peame saalis.

Suvel telgi üles seame, seal kõik peod me ära peame!

Ka meie küla tahab kohta, kus koos käia ja olla

talvel telgis liiga külm võib-olla, võib-olla.

Oh kuula meid sa vallaisa, ei tee me lärmi, ei tee kisa,

et saaks vaid rahva ühte majja, kus siis koos me võiks käia!

Telgiga või telgita, tulega või tuleta, ei see meid heiduta.

Aasta viie pärast siis, kerkib maja kuhu vaja,

egas palju me ei taha, ainult oma rahvamaja!

ELAGU ÄÄSMÄE! JUU-HUU!! Just sellise sotsiaalse sõnumiga 
Ääsmäe kandi aktiivsete elanike poolt ettekantud 2 minutiline taidlus 
tõi külade talendivõistlusel Ääsmäele esikoha. 
Kiitus ja tänu tublidele võidu toonud võistlejatele ja abilistele: Ave 
ja Urmas Kruus, Jaanika ja Mark Saat, Ilmar ja Virge Keidla, Kai 
Neem, Arvo Pruljan, Tiina Tint, Triin Tarand, Kerttu Vetema, 
Jaanus Kallion, Tanel Kasenurm, Rauno Varik!

Koduvald

Tegelikkuses ei aetud 21. augustil Vanamõisa vabaõhukesku-
ses toimunud suve meeleolukaimale suursündmusele muidugi 
vägisi kokku kedagi. Aga pea vallatäis rahvast, hinnanguliselt 
ca 10 000 inimest, külastas sündmust siiski. Ja üsna rõõmsal 
meelel ja vabast tahtest:)

Suvelõpupidusse tulijat võttis taaskord vastu päikseline sumin 
- igal pool midagi toimumas, silm ei suuda esimese hetkega 
haaratagi kõike pakutavat. 
Kusagil taamal on püsti pandud külade telgid, teise  serva on 
koondunud adrenaliiniga pikitud atraktsioonid õhuhüpeteks ja 
- liugudeks. Kõikjal pered-sõbrad-päeva nautijad, grillliha lõhn 
ja suvelõpu oleskelu. Kaubandustänavad looklevad lõputult  
lõhnates värske singi ja puutöö järele. Lava pealt põrgatatakse 
publikusse erineva temperamendi ja meeleoluga kultuuri-
programmi, kus ruumi saavad nii kohalikud talendid, kui üle-
eesti popid artistid. Õhtu päädib tantsu- ja jämmituhinas Meie 
Mehe taktikepi all. 
Sel üritusel on karakterit ja ambitsiooni. Organisatoorne tiim 
eesotsas Vanamõisa Seltsimajaga võib enda üle julgelt uhke olla.
Korraliku fotoreportaaźi leiab huviline veebilehelt http://public.
fotki.com/tipp500/vanamoisa2010/, millelt saab enda või sõprade 
näolapiga, sobiva emotsiooni ja hetkega pildikaadri ka kodusesse 
fotoalbumisse tellida.

KOHALIKUD KAUPMEHED: 250 laadakaumpehe hulgas oli ka 
kohalikke tegijaid. Tuula ettevõtlikke inimesi esindasid Aru-Tõnu 
talu perenaised (üleval) Gea Mossin ja Kristel Mark, kes imearmsate 
lillemotiividega korve-totsikuid-kapikesi müütasid. 
Kiia külast oli oma kaabusid ja mitmet sorti teisi peakatteid pakkuma 
tulnud Kiias koha peal tegutsev väike kübaraäri oma juhi Katrini 
eestvõttel (all)

SUVELÕPU PIDU 2010 NUMBRITES:

Toimumiskord: 8, 
Käsitöölaata peeti ürituse raames 5. korda

Eelarve: 500  000.- seal hulgas
Saue valla eelarvest 100 000.- 

Külastajate arv: ca 10 000 inimest
Esinejaid: 20, neist Saue valla taidlejaid 5 kollektiivi

Külade vahelisest võistlustest osavõtjaid: 7 küla
Kauplejaid laadal: 250, neist Saue valla tegijaid 25

Organiseerijaid: ca 65 inimest

Väikesed 
mudilased on oodatud 

Lõokese lapsehoiurühma! 
Asume Jõgisoo külas 

Saue vallas. 

Oleme avatud  
E-R kella 7.00-18.00

510 8057  Hele-Mall Kink 
www.jogisoo.ee  

 
eelteaDe

sügisene 
ohtlike jäätmete 

kogumisring toimub 
9. oktoobril

täpsem ajakava ja 
marsruut oktoobri 

vallalehes
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Kultuur Vanamõisa 
seltsimajal 
uus projektijuht- 
Ave Lähker
Kuna seltsimaja juhataja Katrin 
Krause suundub sügisest 
lapsehoolduspuhkusele, siis 
võtab Vanamõisa kultuuri- ja 
seltsielu kureerimise enese 
peale uus inimene.
Ave Lähker tutvustab end nii:
Sündisin 1974. aastal Tallinnas 
ja praegu elan Laagri alevikus. 
Hariduselt olen koreograaf/
treener. Siiani olen töötanud 
erinevates valdkondades ja 
ettevõtetes: Ekspress Hotline 
AS, Vain ja Partnerid OÜ, Bossa 
Teeninduse OÜ.  
Treeneritööd  teinud peamiselt 
Arigato Spordiklubis, Keila 
Tervisekeskuses ja Laagri 
Hariduse-ja Spordikeskuses. 
Tantsuõpetajana olen töötanud 
Vanamõisa Seltsimajas, Huvi- ja 
õpiklubis „Väike Päike“, Kaari 
Sillamaa Kaunite Kunstide 
Koolis.  
Vanamõisa Seltsimaja juhtides 
loodan kasutada oma kogemusi 
asjaajamisest, suhtlemisest, 
reklaamist, müügist ja loovast 
lähenemisest ning pakkuda 
põnevaid kultuurielamusi igas 
eas inimestele, suurendades 
seeläbi ühtekuuluvustunnet.

Kontaktid: 
ave@kodukyla, 
telefon 514 0761

Angela Loot
kultuurinõunik

Peale suviseid tegemisi algab 
koos septembrikuuga ka 
kultuuri- ja huviharidus-
maastikul uus hooaeg.

Vaatamata väga palavale ja 
kohati troopilisele ilmale on 
suvi olnud vallavalitsusele 
aktiivseks ettevalmistuste 
perioodiks kultuuri vallas.

Kultuurielul oma 
infokanal internetis
Alates septembrist on võimalik 
kõikidel Saue valla elanikel 
ennast kultuurieluga kursis 
hoida uue veebi vahendusel. 
Nimelt on suve jooksul 
koostatud internetilehekülg 
Saue valla KULTUURIVEEB, 
millele on loodud ka visuaalne 
identiteet „Saue Valla 
Kultuurikeskus“.

Kultuuriveebilt leiab infot nii  
üle-eestiliste kultuurisünd-
muste, kultuuripoliitika, 
kultuurihariduse, koolituse ja 
rahastamisvõimaluste kohta, 
kui ka kohalike seltside, 
ühingute, raamatukogude 
tegevuse ja huviringide kohta. 
Kultuuriveebi avalehel on 

kajastatud jooksvalt toimuvad 
üritused, avalikud koosolekud 
ja sündmused. 
Kutsume üles kõiki seltse ja 
ühinguid saatma informatsioo-
ni (e-postile: angela.loot@sauevald.
ee) oma tegemiste kohta, mida 
saab kajastada meie ühisel 
Kultuuriveebil.

Uue hooajaga alustab
Veskitammi Kultuurikeskus
Sellel hooajal jätkavad juba 
eelnevatel hooaegadel alusta-
nud huviringid ja ootavad uusi 
liikmeid. 
Viimase kolme aasta jooksul on 
väikelastele ja noortele mõel-
dud huviringide  tähtsus 
suurenenud pea 60%. Üha 
rohkem on lapsevanemad jõud-
nud arusaamisele huviharidu-
se, eeskätt loomingulise tege-
vuse, tähtsusest lapse arengus. 
Seda silmas pidades hakkabki 
Veskitammi Kultuurikeskus 
koordineerima loomingulisi 
tegevusi suuremas ulatuses kui 
senini.
Uuel hooajal on plaanis 
suurendada nende ringide 
osakaalu, kust saavad osa võtta 
kogu valla lapsed, noored ja 

täiskasvanud. 

Oodatud on värsked tegijad
Lisaks praegustele ühendustele 
on oodatud ka kõik noortega 
tegelevad organisatsioonid, kes 
on kutsutud realiseerima oma 
noorsootöö projekte (üritusi, 
päevalaagreid, koosolekuid) 
kultuurimaja ruumides. Vaja-
dusel oleme abiks korraldusli-
kes küsimustes.
Oma asukoha poolest on 
kultuurimaja soodne koolituste 
ja täiendõppe korraldamiseks. 
Veskitammi Kultuurikeskuses 
on 3 saali, üks suur ja 2 väikse-
mat, lisaks 3 koolitusruumi ja 1 
väikelaste võimlemistuba. 

Jätkub koolitussari 
Masuurikas
Oktoobris jätkub juba popu-
laarsust kogunud koolitussari 
„Masuurikas“. Uue hooaja 
avalöögi teeme koos PÕFFi 
peaorganisaatori Tiina Lokk’ iga 
teemal „Kas kultuuri tegemiseks 
on alati raha vaja?“ Loeng on 
huvitav eeskätt loomeinimeste-
le, kes soovivad saada uusi 
ideid saabuvaks hooajaks. Mida 
teha, kuidas teha, mis toimub 

üldisel kultuurimaastikul? 
Oodatud on ka haridusasutuste 
ringijuhendajad, huvijuhid ja 
samuti noored, kes soovivad 
kaasa lüüa valla kultuurielu 
kujundamisel.
Koolitusest täpsemalt saab 
lugeda meie uuelt Kultuuri-
veebilt. Lisaks saadame info 
koolituse kohta seltsimajadele, 
koolidele-lasteaedadele.

Kodanikualgatuslikud ideed
Üha rohkem on vallas tunnus-
tust saanud kodanikualgatus. 
Selle tõestuseks esitati 
vallavalitsusele 2010. aasta 
kevad-suve perioodil kokku 
üle 15 taotluse erinevate 
ürituste korraldamiseks või 
finantseerimiseks valla eel-
arvest. Nende seas oli nii 
spordiüritusi, jaanitulede 
korraldamisi, eakate tegevusi 
ja noorte vaba aja sisustamisi 
ja teisi projekte. Aktiivsemad 
olid MTÜ Vanamõisa küla, 
MTÜ Maidla Külaselts ja Saue-
Jõgisoo Haridusselts.
Seniks kaunist algavat sügist ja 
põnevaid ideid.

Septembris algab uus hooaeg valla kultuurielus

pear väli 2010
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Pakume tööd puhastusteenindajale. 
Asukoht: Vatsla küla, Saue vald.

Tööaeg: üks kord nädalas (õhtuti).
Töötasu 1500 krooni.

Helistada tööpäeviti kella 9-17 tel. 646 3360
E-post: frehame@frehame.ee

HOOAJA AVALÖÖK:
esimene üritus - “Tere 
kool” toimus Veskitammi 
Kultuurikeskuses 
28. augustil. 
Koguperesündmusel 
said lapsed lustida 
erinevatel atraktsioonidel 
alates batuuduhüpetest 
kuni näomaalingute ja 
isetegemisrõõmu pakkuvate 
käsitöötubadeni. 
Soovijad said kaasa osta nipet-
näpet koolikaupa, pakkumisel 
olid ka tasuta mänguasjad ja 
raamatud

Uus kultuuriveeb on 
leitav aadressilt 

http://kultuur.sauevald.ee

Saue valla poolt toetatud loengusarjas “Masuurikas”

TIINA LOKK

“Kas kultuuri tegemiseks on 
alati raha vaja?”        

Pilet 100 krooni
Pensionärid, tudengid ja õpilased 50 krooni

Ostes eelmüügist kolm piletit on neljas pilet tasuta.

Lisainfo 530 44 062
e-post: angela.loot@sauevald.ee

www.sauevald.ee

4. oktoobril 2010 
kell 18-20.00
Veskitammi 

Kultuurikeskuses

www. sauekas.ee
Kodukoha info- ja 

aruteluportaal
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Laagri Kooli huvialakooli 
2010/2011 õppeaasta huvialaringid

VANAMÕISA  
SELTSIMAJA 
HUVIRINGID 

LASTE  TANTSUTUNNID 3-6 
a. 
neljapäeviti kell 17.30-18.15, 
esimene tund 09.09, 
kuutasu 150.-, registreerimine ave@kodukyla.ee,  
514 0761   

LASTE  LAULUTUNNID 3-6 a. 
kolmapäeviti kell 18.00-18.45, esimene tund 08.09, 
kuutasu 150.-, registreerimine ave@kodukyla.ee, 
514 0761        

VANAMÕISA SEGAKOOR kolmapäeviti 19.00-21.00 
dirigent Elviira Alamaa, eriti oodatud mehed, alustab 
08.09, info ave@kodukyla.ee , 514 0761 kuutasu 130 kr.

UUS! SOOLO SALSA TANTSUD esimene näidis-
tund toimub 09.09 kell 20.30, info ja registreerimine 
-  juhendaja Evely Vaigur 517 5717

NAISTEKLUBI põnevad kohtumised naistele, iga kuu 
neljas kolmapäev 19.00-21.00, esimene kohtumine 29.09 
jaapani õhtu – õpime tegema jaapani toitu ja tutvume 
jaapani kultuuri ja tavadega, 
info hele@nvp.ee, 512 6263 

PRANTSUSE KEEL ALGAJATELE  
neljapäeviti kell 18.45-20.15, esimene tund 02.09, 
kuutasu 200.-, korratasu 60.-, õpetaja prantslane Frédéric 
Vigiers, info ave@kodukyla.ee, 514 0761  

NOORTEKLUBI iga kuu esimene kolmapäev, kohtume 
06.10 kell 18.00, info Kristi Kiisa 566 28074 

SELTSKONNATANTS 
Hobitants I: (koos käinud alates 2009 sügis) tunnid 
algavad teisipäeval 5.oktoobril kl 20.00 
Hobitants II: (koos käinud alates 2007 sügis) tunnid 
algavad pühapäeval 19.septembril kl 19.00 
Algajad: huvi korral võtta ühendust õpetajaga:  
Käthe Kobin 513 3038, Kathekobin887@hotmail.com 

LASTE FLAMENCO „Chicas Bonitas” esmaspäeviti 
kell 18.30-19.15, esimene tund 06.09, uute liikmete vas-
tuvõtt, info Elina 562 21022 

TÄISKASVANUTE FLAMENCO  „Chicas Bonitas” 
esmaspäeviti kell 19.15-20.30, esimene tund 06.09, uute 
liikmete vastuvõtt, info Elina 562 21022 

PESAMUNADE LOOVTUND 0-3 a.  
reedeti kell 10.30-11.30, esimene tund 10.09, tunnitasu 
50.- , õpetaja Sirje Liiv, ave@kodukyla.ee, 514 0761 

EAKATE „Memme-Taadi” klubi kuu teine ja neljas 
teisipäev kell 10.00-13.00, esimene kohtumine 07.09, 
info Aino 538 09386 

LAAGRI LIONS kuu kolmas kolmapäev 19.45, 
info Andrus Saliste 506 8602 

LAAGRI LEO kuu teine kolmapäev 19.00, 
info Triin Koppel 525 2122, kohtume 08.09 

CASHFLOW KLUBI pühapäeviti 16.00-19.00, juhenda-
ja Ingmar Näks, info ingmar8@gmail.com, 526 8412 
esimene tund 19.09

UUS!!!  EMADE VÕIMLEMINE KOOS BEEBIGA 2 
k.-1 a. Tunnitasu 50 krooni,   

ALANUD ON ÕPILASTE VASTUVÕTT 
UUEKS 2010/2011 ÕPPEAASTAKS.

LOOVUSKOOL 
(igakülgne ettevalmistus kooliks, 2x nädalas)
Maksumus: 850.- krooni kuus; (54,32 eurot)

MAALIMISE RING
Maksumus: 200,- krooni; (12,78 eurot) 

MEISTERDAMISE RING
Maksumus: 200.- krooni; (12,78 eurot)

POISTE MEISTERDAMINE  
(ISAD JA POJAD KOOS, POISID ERALDI)
Maksumus: 200.- krooni; (12,78 eurot)

POISTE METALLITÖÖ  
(ISAD JA POJAD KOOS, POISID ERALDI)
Maksumus: 200.- krooni; (12,78 eurot)

ARVUTIRING
Maksumus: 200,- krooni; (12,78 eurot)

SPORDIRING I ja II
Maksumus: Laagri Kooli õpilastele tasuta

MUDILASTE SPORDIRING ÜKE. 
TREENINGUD 4.-6.AASTASTELE LASTELE
Maksumus: 250,- krooni; (15,98 eurot)

LILLESEADE
Maksumus: 300,- krooni; (19,17 eurot)

JALGPALL
Maksumus: 500,- krooni; (31,96 eurot)

UJUMINE (7 – 16.a.)
Maksumus: 
380,- krooni (3x nädalas); (24,29 eurot)
305,- krooni (2x nädalas); (19,49 eurot)
175,- krooni (1x nädalas); (11,18 eurot)

5 – 6 AASTASTE UJUMINE
Maksumus: 300,- krooni; (19,17 eurot)

KERGEJÕUSTIK
Maksumus: 355,- krooni; (22,69 eurot)

LASTE LOOMINGU RING
Maksumus: 375,- krooni; (23,97 eurot)

LAULUSTUUDIO / tunnid 2x nädalas
7-9 aastased 450.- krooni kuu; (28,76 eurot) 
10-12 aastased 450.- krooni kuu; (28,76 eurot) 
13-16 aastased 550.- krooni kuu; (35,15 eurot) 

KLAVERI INDIVIDUAALÕPE 
(individuaalõppetund 45 minutit)
Maksumus: 200,- krooni; (12,78 eurot) 

KITARRIRING
Maksumus: 650.-  krooni; (41,54 eurot)

TRUMMIÕPE
Maksumus: kuutasu 600,- krooni; (38,35 eurot)

AKORDIONIÕPE  
(individuaalõppetund 45 minutit)
Maksumus: 200,- krooni; (12,78 eurot)

TANTSUSTUUDIO SHOWTANTS
Maksumus: 400,- krooni; (25,56 eurot)

TEATRISTUUDIO
Maksumus: 250,- krooni; (15,98 eurot)

INGLISE KEEL (1.klassid)
Maksumus: 355,- krooni; (22,69 eurot)
NB! Kasutatav õppematerjal kogu õppeaastaks 
(õpik+töövihik) lapsevanema finantseerimisel. 
Maksumus: 320.- krooni; (20,45 eurot)

INGLISE KEEL (2.klassid)
Maksumus: 355,- krooni; (22,69 eurot)
NB! Kasutatav õppematerjal kogu õppeaastaks 
(õpik+töövihik) lapsevanema finantseerimisel. 
Maksumus: 320.- krooni; (20,45 eurot)

INGLISE KEEL (5.-9.klassid)
Maksumus: 355,- krooni; (22,69 eurot)
NB! Kasutatav õppematerjal kogu õppeaastaks 
(õpik+töövihik) lapsevanema finantseerimisel. 
Maksumus: 320.- krooni; (20,45 eurot)

MALERING
Maksumus: 250,- krooni; (15,98 eurot)

KERAAMIKARING
Maksumus: 350,- krooni; (22,37 eurot)

POPLAULU LAULUSTUUDIO
Maksumus: 600,- krooni; (38,35 eurot)
(3 individuaaltundi ja ühe rühmatunni- 
esinemispraktika, mikrofonilaulu ja 
hääleseade jms.)

PEOTANTS
Toimumisaeg: 
Maksumus: 300,- krooni; (19,17 eurot)

RAHVATANTS (1.-4.klass)
Maksumus: Laagri Kooli lastele tasuta

RAHVAPILLIRING
Maksumus:Laagri Kooli lastele tasuta

ORKESTRIRING
Maksumus: Laagri Kooli lastele tasuta

KLAASIKUNSTIRING 
Maksumus: 350,- krooni; (22,37 eurot)

KARATERING
Maksumus: 300,- krooni; (19,17 eurot)

NAHAKUNSTIRING
Maksumus: 300,- krooni; (19,17 eurot)

MUDILASTE MUUSIKA JA MÄNGUTUBA 
(2-6.a.)
Maksumus: 350,- krooni; (19,17 eurot)

PIKAPÄEVARING
Toome eralasteaias on tööd  alustamas pikapäevaring, mis on mõeldud 1-2 klassi õpilastele. 

Laagrist transport lasteaeda kell 12.00. Pikapäevaringis tegeletakse erinevate tegevustega, 

igale päevale on planeeritud huvitegevus: sport, tants, inglise keel. 

Info: tel. 539 36830 või marjet.salmar@mail.ee

INFO JA REGISTREERUMINE:
Tel. 6 517 635, e-post: taigur@laagrik.edu.ee 

Koduleht: www.laagrik.edu.ee, kontaktisik: Taigur Tooming
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VÄIKE PÄIKE TEEB RÕÕMSAKS SÜDAME SÄRAB SINULE JA MINULE...

VALGA TN 10 LAAGRI

HUVIRINGI NIMI PÄEV/KELL/VANUS JUHENDAJA

VÕIMLEMISKLUBI E 10.30 1-3 kuud

K 9.30 4-6 kuud

K 14.30 4-6 kuud

E 11.30 7-9 kuud

K 13.30 7-9 kuud

K 11.30 9-12 kuud

K 10.30 1-1,5 aastat

E 9.30 1,5-2 aastat

K 15.30 2-3 aastat

Kaisa Truu

MUUSIKAKLUBI T 13.00 6-12 kuud

T 18.00 3-6 aastat

K 10.00 1-2 aastat

K 11.00 2-3 aastat

Anna-Maria Vaino

Maive Lille

LOOVUSKLUBI T 10.00 1-2 aastat

T 12.00 1-2 aastat

N 10.00 1-2 aastat

N 11.00 1-2 aastat

T 11.00 2-3 aastat

N 12.00 2-3 aastat

Anna-Maria Vaino

TANTSUKLUBI T 17.00 3-5 aastat Kadi Eenmaa

KUNSTIKLUBI T 17.00 3-5

T 19.00 1xkuus emale-isale

Anna-Maria Vaino

BEEBIDE UJUTAMINE E,T,R eelregistreerimisega Tiina-Mai Liiv 

BEEBIDE MASSAA!

JA FÜSIOTERAAPIA

T 15.30-18.00 eelregistreerimisega Mary Tord

LOGOPEED E eelregistreerimisega Margit Aid

PSÜHHOLOOG eelregistreerimisega Saale Kibin

RASEDATE VÕIML. E 17.30 Renaata Surva

Lisaks veel:

! Perepäevad

! Laste sünnipäevade ja muude tähtpäevade tähistamine

WWW.LASTEKLUBI.EE
lasteklubi@lasteklubi.ee TEL.6796616

KUNDALINI JOOGA TUNNID
VESKITAMMI  KULTUURIKESKUSES
ALATES 13. SEPTEBMERIST 2010
ESMASPÄEVITI KELL 19.00-20.30

      Muudab keha paindlikumaks ja sitkemaks; 
Suurendab vastupanu haigustele; 

Tugevdab immuun- ja närvisüsteemi;
Aitab toime tulla stressiga;

Muudab meele rahulikuks ja neutraalseks.

Osaleda võib alates 16. eluaastast ning 
vanuse ülempiir puudub.

Lisainfo ja registreerimine: tel 529 9068 või 
ireenjarvekulg@hot.ee

 

 

 
Alustame oma 11. hooaega Veskitammi Kultuurikeskuses 

PESAMUNA stuudio 3-s erinevas vanusegrupis:  

PUNANE PESAMUNA  – 0-1 aastastele koos emme-issi või hoidjaga 

KOLLANE PESAMUNA – 1-2 aastastele koos emme-issi või hoidjaga        

SININE PESAMUNA      – 2-3 aastastele koos emme-issi või hoidjaga 

 

MUDILASSTUUDIO  -  4-6 aastastele muusikahuvilistele 

PISIKESTE POISTE BÄND  koos ISSIDEGA – vanusepiire polegi!!! 

Tüdrukute ANSambel  ORANZH TANS – 7-12 aastastele, tegeleme 
esinemisprojektidega 

Neidude ANSambel  VIOLET NANS – alates 14. eluaastast, tegeleme 
esinemisprojektidega ja ootame uusi tulijaid!!! 

INDIVIDUAALTUNNID igas eas huvilistele – saab õppida klahvpilli mängu ja 
soololaulu. 

 
Alustame 6. septembrist, siis saab täpsemat infot  Veskitammis: 

tulles ise kohale alates kella 11-14 ja 15-17 või 

telefonil 6796765 Veskitammi Kultuurikeskus või 

telefonil 6797842 õhtuti, Sirje Liiv – stuudio juhendaja või 

email: sirje.muusika@gmail.com 

  

Loominguliste kohtumisteni! 

Alustame oma 11. hooaega 
Veskitammi Kultuurikeskuses

PESAMUNA stuudio 3-s erinevas vanusegrupis: 
PUNANE PESAMUNA  – 0-1 aastastele 
koos emme-issi või hoidjaga
KOLLANE PESAMUNA – 1-2 aastastele 
koos emme-issi või hoidjaga       
SININE PESAMUNA  – 2-3 aastastele 
koos emme-issi või hoidjaga
MUDILASSTUUDIO  -  
4-6 aastastele muusikahuvilistele
ISIKESTE POISTE BÄND  koos ISSIDEGA – 
vanusepiire polegi!!!
Tüdrukute ANSambel  ORANZH TANS – 
7-12 aastastele, tegeleme esinemisprojektidega
Neidude ANSambel  VIOLET NANS – 
alates 14. eluaastast, tegeleme esinemisprojektidega 
ja ootame uusi tulijaid!!!
INDIVIDUAALTUNNID igas eas huvilistele – 
saab õppida klahvpilli mängu ja soololaulu.

Alustame 6. septembrist, siis saab täpsemat infot  Veski-
tammis: tulles ise kohale alates kella 11-14 ja 
15-17 või telefonil 679 6765 Veskitammi Kultuurikeskus 
või telefonil 679 7842 õhtuti, Sirje Liiv – stuudio 
juhendaja või e-mail: sirje.muusika@gmail.com

10.09  Päris Anni pilet 50.-    
17.09  Trubatuur  TASUTA!
24.09  Anne Adams  pilet 50.-
25.09  Slaavi Disko! pilet 25.-
01.10  Trubatuur  TASUTA! 
08.10 Karaoke  õhtu  TASUTA!
15.10  Pets ja   pojad  PILET 50.-

22.10 Trubatuur   TASUTA!
23.10 Slaavi Disko! pilet 25.-
29.10 Karaoke õhtu   TASUTA!

NB! Varem kui 1950. aastal 
sündinud saavad üritustele 
TASUTA!

*käsitööring
- keraamika   
Anu Pilder 53 962 846
- siiditrükk
- kaltsuvaip   
Maarika Laos 56 263 844

*lastering
- beebid kuni 1,5 a.  
Sigrid Pukk 53 404 702
- lapsed 2-6 a.

*tervisesport    
(spordiväljakul)
- tennis    
Veiko Laretei 50 13 770
- korvpall
- võrkpall
- jalgpall

*näitering   
Maarika Kattel 53 000 615

*muusikastuudio
- laul    
Kristi 56 646 303
- kannel

*rahvakool
- erinevad koolitused  
Egle Kõrvas 56 669 525

*puruvanaklubi  
Ülle Rondo 50 12 033

*maja rent
- tähtpäevade tähistamiseks 
Edith Suuder 51 36 659
 

Jõgisoo Seltsimaja 2010/2011 huviringid 

Registreeri e-post: jogisoo@hot.ee
Info telef. 50 12 033 Ülle Rondo
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Väljaandja toimetaja: annely sumre
kontakt: 654 1156 
epost: annely.sumre@sauevald.ee 
küljendus: annely sumre
trükk: printall

saue vallavalitsus
veskitammi 4, laagri, harjumaa
654 1130, 
www.sauevald.ee

tiraaź: 4200 
ilmumisaeg: kord kuus (va juulikuu)  
levi:  tasuta kõikides valla postkastides ja  
  kultuuriasutustes,  raamatukogudes 
 







LÕUNAEKSPERT OÜ

Piirdeaedade ja väravate ehitus,
hooldus, remont, 
väravaautomaatika 
paigaldamine.
Lipumastide müük ja paigaldus.

tel: 509 7627
www.lounaekspert.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  
582 95083

Ostan remontivajava 
ekskavaatori ja 
roomiktraktori 
(buldooseriga). 

Pakkuda võib ka teisi 
vene päritolu masinaid, 
seadmeid ja haakeriistu. 

Tel 507 8478
e-mail heino@ruumen.ee

Silmade kontroll ja prillide 
müük 29.09.2010.a. 

kella 10:00-st 
ÄÄSMÄE Raamatukogus.

Info ja eelregistreerimine 
telefonil 608 6241   

Silmarõõm OÜ

OÜ EKSPRESS 
RAAMATUPIDAMINE

Raamatupidamisteenused
Maksukonsultatsioonid
Laenud firmadele
Firmade asutamine
Äriplaanide koostamine
Tel: 514 9039, E-post: info@
ekspressraamatupidamine.ee

KOOS HOIAME 
KULUSID KOKKU

 Raamatupidamisteenused, 
konsultatsioonid,  
aastaaruannete 
koostamine, KÜ 
revideerimine,  

äriplaanide koostamine, 
audiitorteenused.

 Saue valla ettevõtetele 
soodustused.

 501 8228, info@naudit.ee, 
www.naudit.ee

 

Kiire ja konfidentsiaalne 
raamatupidamine Sinu 

ettevõttele. Hinnad väga 
soodsad! Firmad alates 
1000 krooni kuus; KÜ-d 
kuupiir alates 30 krooni 

korter. Tuleme igakuistele 
dokumentidele ise järele!

vivateamrmp@gmail.com; 
528 9386 

OÜ Vivateam Raamatupidamine

•Haljastusprojektide ja 
eskiiside koostamine

• Aedniku teenus;
• Istutusalade rajamine ja 

taimede istututamine;
• Haljastusalane 
konsultatsioon.

Firmalt LandArt OÜ
Julika Korv (Lillefestivalil osaleja)

Tel. 514 0524, 
e-mail: landart@live.com

Avariiliste autode 
remont ja keretööd

 
MTÜ Saue Autoklubi

Jõgisool
www.saueautoklubi.ee

562 90412
 

DANERIK CONSULT 
RAAMATUPIDAMINE

* Raamatupidamisteenused 
väikeetevõtetele ja 

korteriühistutele
* Ettevõtlusalased 
konsultatsioonid

* Nõustamine 
maksuküsimustes

569 87805 Vae 2, Laagri

Tallinnas, Nõmmel

tel 6544551

info@pisitasa.ee www.pisitasa.ee

KORISTAN TASUTA 
VANARAUDA 

 pliidid, pesumasinad, elektri- 
juhtmed, vannid, autoakud,
automootorid, torud jne...

Tuleme ka väikesele 
kogusele järgi. 

Helista ja tee elamisse ruumi 
534 68430 

Süstime seinad 
soojaks. 

Info: www.therm.ee
tel: 566 06010 

Maitsvad pidusöögid ja pagaritooted 
Rõõmu Köögist ja Küpsetuskojast!

Täpsem info www.keilaty.ee
Lähimad kauplused:

kpl. Pääsküla ( Pärnu mnt.421, Nõmme linnaosa)
Saue Kaubakeskus ( Ridva 15, Saue)

tel: 6 580 819
e-post: roomukook@keilaty.ee

OST    MÜÜK   ÜÜR

HINDAMINE INVESTEERIMINE

Vaata parimaid pakkumisi:  www.1partner.ee

MEIE LEIAME
OSTJA!

Angela Virak
56 640 991
66 84 700

Olmer Õigus
56 560 460
66 84 700

OSTAME AASTARINGSELT 
LÕHUTUD MÄRGA 
KASEKAMINAPUUD 
PIKKUSEGA 30 CM.

TASUMINE KOHESELT.
OÜ ESTFIREWOOD
TOOMAS@ESTFIREWOOD.EU
558 3642


