Laagrisse
lisandus uus söögikoht –
Cafe TiPo
LK 6

NR.7
AUGUST 2011

SAUE VALLALEHT

Kooli algusega
seotud
toetusteinfo
LK 6-7

LK 14

Tulevased tippdisainerid näitavad Laagris oma
värskeimat loomingut

Koduvald

HARIDUS

Kas 1:0 erakoolide kasuks?

Valla poolt makstav tegevuskulude
toetus täidab suure tõenäolisusega
vaid koolipidaja kukrut
Seadus, mis nõuab omavalitsuse
osalemist erakoolide tegevuskulude katmisel, ei kohusta samas
kuidagi koolipidajat selle arvelt
õppemaksu langetama. Kas seaduseandja tahe on olnud toetada eraettevõtlust ja otsuse taga on jõuline
surve erakoolide poolt?
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us põhikooli- ja gümnaasiumiseadus nõuab alates
1. septembrist 2011 omavalitsuselt osalemist erakoolide tegevuskulude katmisel samaväärselt
munitsipaalkoolidega. Vabariigi
Valitsuse määrusega on algaval
õppeaastal selleks piirsummaks 74
eurot kuus lapse kohta. Vallamajja
laekunud info põhjal tõlgendavad
inimesed uut seadusepügalat selliselt, et tegemist on toetusega,
mida vald peab maksma otse erakoolis õppiva lapse vanemale kompenseerimaks õppemaksu kulusid.
Kristin Hollo Haridus- ja Teadusministeeriumist lükkab selle
tõlgenduse ümber: „Seadus ei
anna nõudeõigust vanemale. Tegemist on kooli tegevuskulude
osalise katmisega õpilase elukohajärgse valla või linna poolt. Arvlemine toimub omavalitsuse ja erakooli pidaja vahel.“

Puudub kohustus õppemaksu
alandada

Samas ei tähenda uus finantseerimismudel automaatselt ka seda, et
lapsevanemal oleks õigus loota õppemaksu odavnemisele või kadumisele, sest seaduses vastav nõue

koolipidajatele puudub. „Seadusega ei ole otseselt sätestatud kohustust vähendada õppemaksu, kuid
nüüd on omavalitsuse osaluse
kaudu antud erakoolidele võimalus pakkuda hariduse omandamise võimalusi soodsamalt. Oma osa
on siin ka vanematel - kui õppemaks ei vähene, tuleks erakooli
käest aru pärida, miks see nii on,“
soovitab ministeeriumi esindaja.
Tallinnas tegutseva Audentese erakooli direktori Ahto Orava
kinnitusel oleksid erakoolid õnnelikud, kui saaksid tänu tegevuskulude toetusele õppemaksu
vähendada. „Paraku on erakoolid
tulenevalt suurtest investeeringutest õpikeskkonda ja õppekvaliteedi arendusse miinuses ja saavad
iga-aastaselt hakkama kooli omanike täiendava toetuse abil. Seega aitab tegevuskulude katmine
vaid vähendada erakooli kahjumit ja
omanike poolset
rahalist
panust
ning õppemaksu
ei ole võimalik
alandada,“ kinnitab
Orav. Tema
hinnangul ei annaks mõnekümne
euro võrra õppemaksu alandamist lapsevanema jaoks ka
eriti suurt võitu.

Ka Rocca al Mare Kooli pearaamatupidaja Katrin Rodi kinnitab,
et 11 tegevusaasta jooksul on kool
olnud pidevas kahjumis ja seda
on kaetud kooli omanike taskust.
„Uue seadusega on meil võimalik
katta õppemaksutulude ja tegelike kulude vaheline puudujääk ja
mitte tõsta õppemaksu. Võimalik,
et selle lisaraha toel võib edaspidi
õppemaks väheneda, kuid esmalt
tuleb tagada kooli jätkusuutlikkus
ja iseseisev toimetulek,“ ei kinnita
ka Rodi õppemaksu alandamise
võimalust lähitulevikus.

EBS Gümnaasiumi juhatuse liige Kristiina Kägu kinnitab,
et lapsevanemad tasuvad endiselt
lepingujärgse hinnakirja alusel.
„EBS Education (EBS Gümnaasiumi operaator) on juriidiliselt
osaühing, ent sisuliselt ei ole tegemist kasumit taotleva ettevõttega, mida ilmestavad ka meie
majandusaasta aruanded. Tegevusest kaasnevad tagasihoidlikud
kasumid reinvesteeritakse parema
hariduskvaliteedi eesmärgil nagu
praktikumide mahud, õppekäigud ja täiendavad erialaained,“
kirjeldab Kägu.

KRISTIN HOLLO:

Hariduse kättesaadavus või
erakoolide ärihuvid?

“Lõppeesmärk ja
uue regulatsiooni
soovitatav mõju on
mõistagi selles, et
vanemate jaoks
väheneks õppemaks erakoolides”

Kristin Hollo Haridus- ja Teadusministeeriumist kinnitab, et
seaduslooja eesmärk on olnud
kindlasti hariduse kättesaadavuse
parandamine ja erineva omandivormiga koolides käivate laste
võrdne kohtlemine. „Lõppeesmärk ja uue regulatsiooni soovitav
mõju on mõistagi selles, et vanemate jaoks väheneks õppemaks
erakoolides,“ kinnitas Hollo.
Tema sõnul on seaduses sätestatud, milliseid kulusid ei tohi erakooli pidaja omavalitsusele arve
esitamisel tegevuskulude hulka
arvata. Nende alla kuuluvad ka
kulud, mille katab õpilane või
vanem.
„Niisiis,
erakooli pidaja ei saa
esitada arveid samade
kuludega nii vanemale
kui omavalitsusele. Sellest
tulenevalt tuleks õppemaksu vähendada nende kulude osas, mis
nüüd kohaliku omavalitsuse poolt
kaetud saavad,“ täiendab Hollo.

JÄTKUB LK 3

Uus bussiliin
Laagrist
Haaberstisse
1. septembrist paraneb
sauevallakate
kontakt
pealinnaga – kuni kuus
korda päevas saab muretult liinibussiga linna ja
tagasi.

LK 3

Ümberehitus
annab
kuni 24-le
mudilasele
lasteaiakoha
võimaluse
Laagri Kooli ja Veskitammi Lasteaeda ühendav
aatrium ja invakaldtee
ehitatakse ümber lasteaia
tugiteenuste ruumideks,
mille tulemusena väheneb koormus rühmatubades. See võimaldab
tõsta laste arvu rühmas
seniselt 20-lt lapselt maksimaalselt 24-ni.

Maakonna
vingeim
suveüritus
tuleb taas
Vanamõisas

LK 4

LK 15
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Volikogus 30. juunil
• Toimus Saue valla arengukava 2010-2015 (2026) muutmise ja Saue valla eelarvestrateegia kinnitamise esimene lugemine.
• Kinnitati Saue valla 2010. majandusaasta konsolideeritud aruanne.
• Otsustati garanteerida Nõlvaku Lasteaia ehitusega
seotud omaﬁnantseering kuni 1 miljon eurot Saue valla
2011. ja 2012. aasta eelarvest.
• Muudeti Saue Vallavolikogu 30. detsembri 2010 määrust nr 32 “Saue valla sportlaste toetamise kord”.
• Kooskõlastati Nõmme linnaosa üldplaneering.
• Algatati Alliku küla Koru 6a kinnistu ja lähiala detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.
• Kehtestati Alliku küla Pilliroo tn 26 ja 28 kinnistute detailplaneeringud.
• Otsustati Tuulemurru tänav L1 ja Veskitammi tn 3a
maade munitsipaalomandisse taotlemine.
• Otsustati Laagri-Harku kergliiklustee L3 transpordimaa kinnistu tasuta omandamine.
• Moodustati vee-ettevõtja tegevuspiirkonnad ja kinnitati vee-ettevõtjad Laagri alevikus ja Alliku, Vanamõisa
ning Jõgisoo külades.
• Algatati peremehetute ehitiste hõivamine.
• Otsustati Valvuri kinnistu tasuta võõrandamine ja Mõisa 2 kinnistu tasuta omandamine Tuula külas.
• Nõustuti Hüüru külas asuva Kopli 4 ja Alliku külas asuva Juhkomäe 10 katastriüksuste jagamisega ja määrati
sihtotstarbed.
• Jäeti muutmata Tiiri 6 katastriüksuse sihtotstarve.
• Kinnitati Saue Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseis, liikmeteks Kristjan Konks, Kristjan Kruus, Jüri Esinurm, Ülle Rondo ja Kersti Ojasu.

UUS ASI

Vallaleht sai uue
nooruslikuma näo
Kevadel muutis Eesti Ekspress oma kujundust, suvel
pakkus Eesti Päevaleht uuenenud formaati ja visuaali,
nüüd on ka Saue vallaleht Koduvald samad sammud
ette võtnud ja värskendanud oma väljanägemist.
Loomulikult on ajalehe puhul sisu olulisim, aga kui
seda täiendab ka pilkupüüdev ja funktsionaalne kest,
siis võib loota suuremale lugemiselamusele. Meile ju
meeldivad uued ilusad asjad. �
Vallalehe uue kujunduse eesmärk on värskem, värvilisem ja nooruslikum välimus. Seni kasutusel olnud
tugevad puna-mustad värvilahendused on vahetunud
kergemate toonidega, maksmata lõivu seejuures heas
mõttes soliidsusele ja elegantsile. Kolm kasutusel olevat
kirjastiilide perekonda on modernsed ja kergesti loetavad oma tuntud headuses. Uus makett pretendeerib
loogilisele ülesehitusele, julgemale pildikasutusele, leht
üldmuljena on muutunud õhulisemaks ja rõõmsamaks.
Samas on välditud liigset kujundusvidinate paljusust, et
pilti mitte liiga kirjuks teha.
Formaadi ja paberivaliku kallale uue kujunduse loomise protsessil ei mindud, kuigi mõtted liikusid ajakirjaformaadist valge paberi kasutamiseni. Peale jäi siiski
traditsiooniline ja harjumuspärane ajalehevorm.
Uus nägu võib olla esmapilgul pisut võõristust tekitav, kuid loodetavasti harjub auväärt lehelugeja väikese värskendusega kiirelt ja võtab uue Koduvalla omaks
ning nooruslikuma kujundusega vallaleht pälvib juba
postkastis teiste kirevate reklaambrošüüride seas tähelepanu.

SAUE VALLALEHT KODUVALD

Toimetus:

Veskitammi tee 4, Laagri
Saue vald, Harjumaa
tel: 654 1156, 525 4146
e-post: annely.sumre@sauevald.ee

Reklaamisoov esitada e-posti
aadressil: reklaam@sauevald.ee
Kohaliku ettevõtluse toetamise eesmärgil on Saue
valda registreeritud ettevõtjatele reklaami esitamine
vallalehes ca 50% soodsam

SAUE VALLALEHT

Koduvald

FINANTS

Eelarve täitmisest
poolaasta seisuga – tulud
vastavad prognoositule,
kulukirjed alatäidetud

30. juuniga täitus pool kalendriaastast ja ühtlasi ka pool eelarveaastast. Poolel teel on paslik teha kokkuvõte käidust ehk
möödunud kuue kuu eelarve täitmisest. Eelarve täitmine näitab
nii mõndagi, kuid siiski teatud reservatsiooniga, sest tulud ja
kulud valla eelarves ei täitu üldjuhul lineaarset joont pidi.
MARGUS
RANDMA
Finantsist

Tulusid on laekunud vastavalt
lisaeelarves prognoositule

võitja- WaterSer´i pankrotimenetlust,
mis tingis uue hanke väljakuulutamise
vajaduse. See omakorda tingib tööde
valmimise tähtaja lükkumise hilisemaks.
On tõenäoline, et kõnealused investeeringud lükkuvad vähemalt osaliselt
järgmisesse eelarveaastasse. Küllap saavad kõik head mõtted – investeeringud
kunagi teoks, kuid murettekitav on siinjuures asjaolu, et ehitushinnad pidevalt
kallinevad. Olulise osa investeeringutest
loodame siiski teha teisel poolaastal.
Eelarve täitmise jooksvate kulude
analüüsis on oluline vaadelda sotsiaaltoetusi, mis on kooli ja lasteaedade kõrval

Meeldetuletuseks olgu lisatud, et lisaks
30. detsembril 2010 vastuvõetud 2011.
aasta eelarvele, võeti kevadel vastu ka
2011. aasta positiivne lisaeelarve. Järgnevast tulude ja kulude ülevaatest selgub,
et see oli igati mõistlik ja valla tulude allikatele vastav.
Kuue kuuga on täitunud valla eelarvest 52,3% ehk
summaarselt
4 463 186 eurot
eelarve
tuludemahust, mis on
2011. aastal 8 533
188 eurot. Suurima osa tuludest
annab tulumaksutulu. Tulumaksu
on vallale poolaastaga laekunud
3 222 287 eurot,
see on natuke alla
poole tulumakjoonis 1
Tulumaksu laekumine akumuleeruvalt kuust-kuusse
su eelarvest ehk
2011 (Prognoositud laekumine)
2011
2010
49,5%. Eeldades
üleüldist palgakasvu majanduses väga valla suurimaks kuluallikaks, kuid eelniväikeste sammudega, on siiski tõenäo- metatutega võrreldes üldisest majandusline eelarve täitumine tulumaksu osas. olukorrast rohkem sõltuvad ja seetõttu
Tulumaksu täitumise suhet tulumaksu- keerulisemad prognoosida. Sotsiaaltoeeelarvesse ja võrdlust 2010. aasta tulumaksu laekumisega näitab joonis 1. 450000	
   450000	
  
Teiste tululiikide laekumiste kohta jä400000	
   400000	
  
reldusi anda on poolaasta seisuga ennat350000	
   350000	
  
lik, sest nende laekumine ei ole sedavõrd
lineaarne. Mõningaseks meelerahuks
300000	
   300000	
  
annab siiski põhjuse asjaolu, et tulusid
250000	
   250000	
  
on ka summaarselt laekunud üle poole
200000	
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eelarvesse planeeritust.

KOMMENTAAR
Hetkeolukorda kommenteerib
vallavanem Andres Laisk
Kui jätta kõrvale investeeringute
realiseerimise jätkuv venimine, võib
eelarveaastaga seni jääda rahule ja
prognoosid on olnud täpsed. Investeeringute edasi lükkumine on
paraku olnud tingitud läbivalt meist
sõltumatutest asjaoludest, mille
ületamiseks oleme tublisti vaeva
näinud ja selle käigus saavutanud
ka õnneks hea koostöö seotud
osapooltega. Poolaasta seisuga on
sõlmitud Nõlvaku lasteaia ehitusleping, läbi on viidud suurem osa
vee- ja kanalisatsiooniprojektide
hankeid (va WaterSer’i pankroti tõttu uuesti läbi viimist vajavad hanked), ka Laagri-Padula-Saue kergtee liigub hetkel graaﬁku kohaselt,
seega loodame suurema osa planeeritud investeeringutest teisel
poolaastal siiski realiseerida.

lu 31 138 eurot, mis aastases väljenduses
võib ulatuda ülekuluni summas 62 000
eurot. Sisuliselt sama liiki kulu, kulu eralasteaedade ja eralastehoidude kohamaksu kompenseerimiseks, on I poolaastaga
täitunud 56,2% eelarvemahust. Summaarselt on eralasteaedadele kulunud 100
579 eurot (aasta eelarve 178 953 eurot).
Enam kui tõenäoliselt tekib ka sellelt
eelarvekirjelt ülekulu. Sotsiaaltoetused
tervikuna jäävad jätkuvalt
eelarve piiridesse, poolaasta seisuga on vastav
näitaja 91,4% (95,9% koos
eralasteaedade toetusega,
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Eelarve täitmise fundamentaalset
poolt ana150000	
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Investeeringute venimine hoiab100000	
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2011. aastal ei ole oodata
kulusid tagasi
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henemist, sest 30. juuni
täidetud napilt üle 41%. Sellise arengu 0	
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   Eelarve	
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seisuga oli Saue vallas
jätkumine ka II poolaastal lubab eeldada, et täitub vastavalt üle 80% eelarve
joonis 2 263 registreeritud töötut.
Eralasteaia ja lastehoiu toetused
Koduse lapse toetused
Selline suhteliselt väike
kuludemahust. Eelarve kulude alatäitMuud toetused
tööpuudus on suhtarvumise põhjuseks on olnud investeeringute
teostamise jätkuv venimine. Investeerin- tuste vaieldamatult suurim kirje on na juba üsna lähedane majandusteoorias
gute venimise on tinginud jällegi väga lapsehoiutoetused. Lapsehoiutoetuste tuntud loomulikule tööpuudusele, mis
mitmesugused objektiivsed tegurid. eelarvest on täidetud kuue kuuga 58,4% seega ei luba eelarve täitmisele lähiajal
Näiteks alustati I poolaastal valla suu- ehk 216 456 eurot. Arvutustest nähtub, positiivset toetust töötute arvu väheneremahulise kanalisatsioonitööde-hanke et poolaastaga on seega tekkinud üleku- mise näol.

Koduvald

SAUE VALLALEHT

Lühidalt

HARIDUS

Kas 1:0 erakoolide kasuks?

Valla poolt makstav tegevuskulude
toetus täidab suure tõenäolisusega
vaid koolipidaja kukrut (algus lk 1)
KV

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee
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a Saue vallavanem Andres
Laisk leiab, et seaduse eesmärk peaks olema erisuste
vähendamine munitsipaal- ja erakooli koolikohtade pakkumises ja
kõlaks loogiliselt, kui omavalitsuse
poolse toetuse valguses väheneks ka
erakoolide õppemaks. „Kui vanemate poolt makstav tasu selle seaduse järgselt ei vähene, siis tuleb ausalt
välja öelda, et tegemist on erakoolide
poolse lobby ja survega, mitte riigimeheliku initsiatiiviga tõsta hariduse
kättesaadavust kooli omandivormist
sõltumata,“ kommenteerib Laisk.
Tema hinnangul on sellisel juhul
tegemist järjekordse riigi poolt omavalitsustele seadusega pandud täiendava lisakohustusega, mis pole mitte
odav. “ Maksame heameelega kinni
haridust, kui see aitab vallaelanikku,
aga kui omavalitsusi kohustatakse
täitma eraettevõtja kukrut, tuleks
see riigi poolt täiendavalt kompen-

seerida,“ leiab vallajuht. Saue vallas
tegutsev Laagri Kool toimib oma
olemuselt samuti erakooli printsiipide kohaselt ja erakooli seaduse alusel.
Lapsevanematelt Laagri Koolis küll
õppemaksu ei küsita, kulud kantakse
vallaeelarvest, aga arvestuslik kohahind on kergesti võimalik välja arvutada. Nii näiteks nimetab vallavanem
maksimaalseks ühe õpilase kohamaksumuseks kulupõhiselt 1710
eurot õppeaastas, summa sisaldab
sellisel juhul ka investeeringukomponendi ja amortisatsiooni ning ei
arvesta võimalikke tulusid kõrvaltegevustest (spordisaali ja basseini kasutamine väljaspool õppetööd jms).
„Summa peaks olema võrreldav iga
teise erakooli kuludega ja kõrvutades
seda erakoolide õppemaksudega ei
ole raske näha viimaste puhul siiski ruumi kasumiks ning jutt suure
kahjumiga töötamisest ei kõla selles
valguses kuigi veenvalt,“ resümeerib
Laisk.
Praegu aga jääb üle loota, et uus
seadus soodustab konkurentsi teket
erakoolide turul ja seeläbi alanevad
ka ühel hetkel õppemaksud.

3

NR.7
AUGUST 2011

LISAINFO
Laagri Kooli arvestuslik
kohamaksumus, ehk sisuliselt
õppemaks,
(mida küll reaalselt vanemad
ei maksa)
1-9. kl - 1710 eurot/õa

Rocca al Mare Kooli

EBS Gümnaasium Erakooli

Audentese Erakooli

õppemaks 2011/2012
(ainult gümnaasiumiosa)
Ettevõtluse klass -1950 eurot/õa,
Euroopa õpingute klass (25%
inglise keeles) - 2220 eurot/õa,
Ingliskeelne klass (100% inglise
keeles) - 3330 eurot/ õa,

õppemaks 2011/2012
1.-3.kl - 2010 eurot/õa,
4.-6.kl - 2135 eurot /õa,
7.-9.kl - 2180 eurot /õa,
10.-12.kl - 2275 eurot/õa.

õppemaks 2011/2012
1. - 3. klassis - 1661,70 eurot/õa,
4. - 6. klassis - 1821,48 eurot/õa,
7. - 9. klassis - 1981,26 eurot/õa,
10.-12. klassis - 2141,04 eurot/õa,

Bussiliin 208
kiratseb sõitjate
nappuse tõttu

Veebruarist tööd alustanud ja
marsruudil
Tallinn-Laagri-Saue
linn sõitev bussiliin on poole
aastaga märkimisväärses kahjumis, kui olukord ei muutu tuleb
liiniomaniku sõnul sõidud katki
jätta.
„Jah, nii võib öelda küll, et otsotsaga me kokku ei tule. Perioodiga veebruar kuni juuli oleme 27
tuhande euroga kahjumis,“ kinnitab liiniga opereeriva Arne Auto
juht Arne Arumetsa.
Juba on tehtud optimeerimisi
marsruudis. Alguses sõitis buss
sisse ka Koidu elurajooni, siis
nüüd kvartalisse sissesõitu enam
ei toimu, sellega säästeti Arumetsa sõnul nii kütuseraha, kui aega.
Sügisest on kavas sõidugraafikut kohendada. Näiteks olla
inimesed huvitatud õhtusest kell
17 linnast väljuvast marsruudist
ja testitakse ehk veel paari lisakellaaegadega ringi. Kui nõudlus
ei suurene, siis ei ole Arumetsa
sõnul liini käigus hoidmisel mõtet. „Ei saagi päris täpselt aru, et
kas inimestel on seda liini vaja või
mitte,“ on liinioperaator segaduses. Uus graafik on leitav www.
arneauto.ee.

TRANSPORT

1. septembrist alustab tööd uus avalik
Laagri-Harku-Haabersti bussiliin
Alates 1. septembrist 2011 käivitub
Saue ja Harku valla koostöös uus
avalik bussiliin nr 112.
KATI
OOLO
Arendusspetsialist

S

aue ja Harku valla doteeritavat ühisliini hakkab koordineerima ning sõiduplaani
järelvalvet teostama Harjumaa
Ühistranspordikeskus ning liinivedu teostama AS Samat, kellega on
sõlmitud ka vastav leping. Tööpäevadel liigub buss kuus korda päevas
Tallinna suunal (Haabersti, Rocca
Al Mare kaubanduskeskus) mööda
Instituudi teed läbides Harku valla
(Uusküla, Harku kauplus) ja kuus
korda päevas sama teed ka Haaberstist tagasi Laagrisse. Käesolevale
artiklile lisatud sõiduplaanid võivad
töö käigus muutuda, mis tõttu palume enne liini kasutamist sõiduajad üle kontrollida! Liini plaanid
avalikustatakse MTÜ Harjumaa

Ühistranspordikeskuse koduleheküljel www.harjuytk.ee ja internetileheküljel www.peatus.ee. Enamustesse peatustesse paigaldatakse
ka peatusepõhine sõiduplaan ning
lisaks saab infot sõiduplaanide ja
piletihindade kohta Ühistranspordikeskuse telefonilt 640 6780.
Liinidel kehtib Tallinna ja Harjumaa ühtne piletisüsteem, mis annab võimaluse sõita liinil nii Harjumaa üksikpileti ning kuukaardi kui
ka Tallinn-Harjumaa kuukaardiga.
Kuukaardid on maakonnas müügil
Eesti Posti kontorites ja Tallinnas
Balti jaamas Edelaraudtee kassas.
Üksikpilet tuleb osta bussijuhi käest
bussi sisenedes. Täna kehtivad piletihinnad 1 ja 2 tsooni (Laagri alevik - 2 tsoon, Tallinn/Haabersti - 1
tsoon) vahel on järgmised:
• Üksikpilet – 0,77 eurot (tsoonisisene sõidupilet, kui soovitakse
sõita näiteks Alliku külla või Harku

Maakonna bussiliin nr 112 sõiduplaan
Peatus

Sõidugraafik E-R

Haabersti

07:10

08:00

15:00

16:55

18:00

20:00

09:30

15:20

19:05

Uuemäe

07:19

08:08

15:08

17:03

18:10

20:09

09:38

15:28

19:14

Harku kauplus

07:20

08:10

15:10

17:05

18:11

20:10

09:40

15:30

19:16

Uusküla

07:22

08:11

15:11

17:06

18:13

20:12

09:41

15:31

19:17

Tammelehe

07:24

08:14

15:14

17:09

18:15

20:14

09:44

15:34

19:20

Tuulemurru

07:26

08:15

15:15

17:10

18:17

20:16

09:45

15:35

19:21

Metsa

07:27

08:17

15:17

17:12

18:18

20:17

09:47

15:37

19:23

Laagri alevik

07:27

08:17

15:17

17:12

18:19

20:17

09:47

15:37

19:23

Peatus

Sõidugraafik E-R

Laagri alevik

07:30

08:25

15:25

17:25

18:20

20:20

09:50

15:45

19:30

Metsa

07:31

08:25

15:25

17:25

18:20

20:20

09:50

15:45

19:30

Tuulemurru

07:32

08:26

15:26

17:26

18:21

20:21

09:51

15:46

19:31

Tammelehe

07:34

08:28

15:28

17:28

18:23

20:23

09:53

15:48

19:33

Uusküla

07:36

08:30

15:30

17:30

18:25

20:25

09:55

15:50

19:35

Harku kauplus

07:38

08:32

15:32

17:32

18:27

20:27

09:57

15:52

19:37

Uuemäe

07:40

08:34

15:34

17:34

18:29

20:29

09:59

15:54

19:39

Haabersti

07:48

08:42

15:40

17:41

18:36

20:35

10:05

16:00

19:45

valda).
• Üksikpilet – 1,41 eurot (tsooniülene sõidupilet, kui soovitakse sõita näiteks Tallinnasse).

Sõidugraafik L ja P

Sõidugraafik L ja P

• Kuupilet – 28,12 eurot.
• Ühiskuukaart – 38,67 eurot
(Ühiskuukaart kehtib lisaks maakonnaliinidele ka Tallinna linnas

bussi, trolli, trammi ja ekspressliinide sõidukaardina). Tsoonide täpsed
piirid ja lisainfo aadressil www.harjuytk.ee.
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Ümberehitus annab
kuni 24-le mudilasele
lasteaiakoha võimaluse

Laagri Kooli ja Veskitammi Lasteaeda ühendav aatrium ja invakaldtee ehitatakse ümber lasteaia tugiteenuste ruumideks,
mille tulemusena väheneb koormus rühmatubades. See võimaldab tõsta laste arvu rühmas seniselt 20-lt lapselt maksimaalselt 24-ni. Juulikuus alanud ehitustööde käigus likvideeritakse invakaldtee ja asendatakse see vähem ruumi nõudva,
kuid mugavama invatõstukiga. Vabanev ruumiressurss võimaldab välja ehitada logopeediruumi, loovustoa, õpetajate
puhkeruumi ning võimlemis- ja õppevahendite hoidla. Haridushooaja alguseks - 1. septembriks lõpetatakse kõik müra- ja
tolmurikkad tööd, lõplik valmimine on planeeritud hiljemalt
oktoobrisse.
Algse ideena plaanis vallavalitsus aatriumi asemele rajada
ühe uue rühmaruumi, aga arhitekt laitis selle mõtte maha,
sest ruumide kuju ei olnud selleks sobiv. Alternatiivina leiti
lahendus, millega parandatakse laste ja ka õpetajate üldiseid
olmetingimusi. „Kui pakume tugiteenuste tarvis võimalusi väljapool rühmaruumi – õpetajatel on oma tuba, lastel on
võimalus mängimas-arenemas käia rajatavas loovustoas, spetsiaalne koht, kus õppevahendeid hoida, siis koormus rühmaruumile väheneb,“ selgitas vallavanem Andres Laisk.
Tema sõnul saab uue ruumiprogrammi arvelt suurendada olemasolevate rühmade
KASULIK TEADA
täituvust. Seadus lubab ühte
lasteaiarühma maksimaalselt
24 last. Praegu on VeskitamOlemasoleva lasteaia
võimaluste parim kami Lasteaia kuues rühmas
sutamine on igal juhul
igaühes 20 last nimekirjas.
uue lasteaia ehitamiLihtne arvutus näitab, et ümsest oluliselt odavam.
berehituse tulemusena võiks
Veskitammi Lasteaia ümerinevates vanuserühmades
berehituse maksumuseks
kokku tekkida 24 täiendavat
on ca 150 tuhat eurot,
mis teeb koha loomise kohta. „Arvestades lasteaiakohtade vähesust Saue vallas,
hinnaks ~6 250 eurot.
Võrdlusena olgu toodud,
ei ole seda just palju, aga see
et uue kavandatava Nõloli üks kiiretest lahendustest,
vaku Lasteaia maksumus
kuidas probleemile leevenon ca 2,5 miljonit eurot,
dust pakkuda,“ kinnitas valühe koha maksumus seelavanem.
ga ~17 360 eurot
Ometi saab lõpliku otsuse
lasteaiakohtade lisandumisele anda lasteaia vanemate hoolekogu, kes on praeguseks aktsepteerinud küll nelja koha lisandumise kõige vanemas rühmas, keskmise ja noorema rühma
puhul jäeti seisukohale, et juurde tohib võtta kaks last. „Põhjenduseks toodi märgatav töökoormuse suurenemine, aga
minu hinnangul tuleb arvestada ka sellega, et reaalne igapäevane täituvus kõigub keskmiselt 60-70% vahel ja kunagi ei ole
kõik nimekirjas olevad lapsed kohal,“ ütles Laisk.

Millistel alustel täiendavad kohad jaotuvad?

Olukorras, kus ei teki juurde üht konkreetset rühma, vaid
kohad jagunevad erinevate vanuseastmete vahel, tuleb välja töötada ka põhimõtted, kuidas kohad jaotuma hakkavad.
„Võimalik, et kaalume ka lasteaia vastuvõtmise reeglites väikeseid muudatusi. Näiteks on kõne all olnud sarnaselt kooli
vastuvõtmise reeglitega rakendada nö õe-venna kriteeriumit,
see tähendab, et eelisolukorras on need, kellel juba õde või
vend lasteaias ees. Kindlasti ei halvenda muudatused nende
huve, kes on juba lasteaiakoha saanud ja olemasolev lasteaia
järjekord on aluseks,“ lubas Laisk.
Vastuvõtureeglite üle peab igal juhul otsustama kokkuvõttes vallavalitsus, lõpliku lisakohtade arvu peab heaks kiitma
Veskitammi Lasteaia hoolekogu.

TEADE

Peremehetute ehitiste
hõivamise teated

Saue Vallavalitsus on alustanud alljärgnevate peremehetute
ehitiste hõivamise menetlust Saue vallas:
1. Hüüru külas Harku tee 1 asuva Harku Hooldekodu kompleksi kuuluv majandushoone, ehitise viimane omanik on teadmata; 2. Maidla külas asuv Väljari vundament, ehitise viimane
omanik on teadmata; 3. Ääsmäe külas turbarabas asuv administratiivhoone, ehitise viimane omanik on teadmata;
Kõigil, kellel on vastuväited nimetatud ehitiste hõivamise või peremehetuse kohta, esitada need kirjalikult kahe kuu
jooksul pärast teate avaldamist Saue Vallavalitsusele, aadressil
Veskitammi 4, Laagri alevik, Harjumaa 76401

SAUE VALLALEHT

Koduvald

Detailplaneeringud juunis-juulis
SAUE VALLA TERRITOORIUMIL JUUNIS 2011 ON ALGATATUD JÄRGMISED DETAILPLANEERINGUD:
Saue Vallavalitsuse 7.06.2011 korraldusega nr 360 algatati Vatsla külas Madise (katastritunnusega 72701:001:0639, sihtotstarve ärimaa, suurusega 1,82 ha) kinnistu
ja lähiala detailplaneering, mille eesmärgiks on kinnistu kruntimine, sihtotstarbe
osaline muutmine tootmismaaks ning ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine äri- ja tootmishoone rajamiseks.
Tootmismaa vajadus on põhjendatud ettevõtte tegevuse laiendamisega. Planeeringualale kavandatakse lamineeritud pindadega seonduvat tootmist (mööbliosade
tootmine). Kinnistul asub ärihoone, milles
toimub mööbli ladustamine ja logistika.
Palmers Logistika OÜ soovib osa hoonest
anda Plaat Detail OÜ kasutusse, kohaldades seda tootmisvajadusteks. Kinnistu
asub Saue Vallavolikogu 28. juuni 2007
otsusega nr 046 kehtestatud Madise kinnistu detailplaneeringu koosseisus, millega muudeti kinnistu sihtotstarve osaliselt
ärimaaks ning anti ehitusõigus ärihoone
rajamiseks. Saue valla üldplaneeringu kohaselt paikneb detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalal, maakasutuse juhtfunktsiooniga äri- ja tootmismaa.
Planeeringu ala vahetusse lähedusse jäävad hoonestatud tootmis- ja ärimaa krundid. Planeeritav ala piirneb Kople, Käspre,
Rehaka ning Madise 2 kinnistutega. Algatatav detailplaneering ei sisalda Saue valla
üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Saue Vallavalitsuse 14.06.2011 korral-

dusega nr 383 algatati Alliku külas Karutiigi tn 1/Karuoja tn 1 (katastritunnus
72701:002:0615, elamumaa, suurusega
1915 m² ) kinnistu ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga muuta kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud ehitustingimusi,
st suurendada krundil olemasolevat hoonestusala, hoonete ehitusalust pinda ning
hoonete arvu (abihoonete) krundil. Kinnistu asub Saue Vallavolikogu 24. aprilli
2003 otsusega nr 021 poolt kehtestatud
Karutiigi maaüksuse detailplaneeringu
koosseisus, millega anti kinnistutele ehitusõigus kuni 2-korruselise väikeelamu ja
abihoone rajamiseks, ehitusaluse pinnaga
kuni 230 m². Kinnistu on hoonestatud, millel asub väikeelamu ja abihoone. Tegemist
on elamupiirkonnaga, mis on peamiselt
hoonestatud kuni 2-korruseliste üksik- ja
kaksikelamutega ning ridaelamutega.
Kehtiva üldplaneeringuga on planeeritava
maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooniks
määratud väikeelamute ala. Planeeritava
ala piirneb Kasesauna, Karuoja tn 3 ja Karujõe tänav/ Karuoja tänav/Karutiigi tänavaga. Algatatav detailplaneering ei sisalda Saue valla üldplaneeringu muutmise
ettepanekut.
Saue Vallavalitsuse 21.06.2011 korraldusega nr 411 algatati Laagri alevikus Kuuse tn 47 (katastritunnus 72701:005:0268,
suurusega 1,5 ha, sihtotstarve tootmismaa) ja Kuuse tn 51 (katastritunnus

72701:005:3100, suurusega 2 130 m²,
sihtotstarve elamumaa) kinnistute ja lähiala detailplaneering, mille eesmärgiks
on kinnistute kruntimine, maasihtotstarbe
osaline muutmine äri- ja tootmismaaks
ning ehitusõiguse ulatuse ja hoonestustingimuste määramine äri- ja tootmishoonete rajamiseks. Saue valla üldplaneeringu
kohaselt jääb planeeringuala tiheasustusalale, mille juhtfunktsiooniks on äri- ja
tootmismaa. Planeeritava ala suurus on ca
1,8 ha. Planeeritav ala piirneb Vae tn 16
kinnistuga ning Kuuse ja Jaama tänavatega. Algatatav detailplaneering ei sisalda
Saue valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Saue Vallavolikogu 30.06.2011 otsusega
nr 44 algatati üldplaneeringut muutev detailplaneering Alliku külas Koru tn 6a (katastritunnus 72701:005:0513, sihtotstarve
tootmismaa, suurusega 0,8 ha) ) kinnistul
ja lähialal, eesmärgiga Pääsküla jõe kalda
ehituskeeluvööndi ulatuse osaline vähendamine, kinnistu sihtotstarbe muutmine
äri- ja elamumaaks ning ehitusõiguse ja
hoonestustingimuste määramine ühe
ühekorteriga väikeelamu ja ärihoone rajamiseks. Planeeringuga lahendatakse
juurdepääs planeeritavale alale, tehnovõrkude varustus ning määratakse keskkonnakaitselised. Planeeritav ala piirneb
Laagri alajaam, Koru ja Koru 6b kinnistutega.

SAUE VALLA TERRITOORIUMIL JUUNIS 2011 ON KEHTESTATUD JÄRGMISED DETAILPLANEERINGUD:
Saue Vallavalitsuse 14.06.2011 korraldusega nr 386 kehtestati Hüüru küla Marju tn
1 (katastritunnus 72701:002:1475), Marju tn
3 (katastritunnus 72701:002:1483) ja Marju
tn 5 (katastritunnus 72701:002:1482) kinnistute ja lähiala detailplaneering. Detailplaneering näeb ette Marju tn 1 ja 5 kinnistutele lao-, kaubandus- ja büroohoonete ning
Marju tn 3 kinnistule eralasteaia rajamist.
Detailplaneeringuga on määratud üldised
maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise
ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Kehtiv valla üldplaneering
käsitleb antud maa-ala piirkonda tiheasustusalana. Tegemist on hoonestamata ja
osaliselt kaetud kõrghaljastusega maa-alaga. Planeeringu ala asub Tallinn-Paldiski
mnt 300 meetrises sanitaarkaitsevööndis,
seega on otstarbekaks muuta Marju tn 3
ja 5 kinnistute sihtotstarvet ärimaaks ning
määrata ehitusõigus ärihoonete rajamiseks.
Marju tn 1, 3 ja 5 kinnistud asuvad alal, mille
kohta on detailplaneering varem juba kehtestatud (Hüüru küla Suurevälja 3 kinnistu
detailplaneering, mis kehtestati Saue Vallavolikogu 28.09.2006 otsusega nr 085). Saue
Vallavolikogu tunnistas 25.09.2008 otsusega nr 034 osaliselt kehtetuks Suurevälja 3
kinnistu detailplaneeringu Marju tn 1, 3 ja
5 kinnistute osas ning Saue Vallavalitsus
algatas 27.01.2009 korraldusega nr 47 uue

detailplaneeringu koostamise, eesmärgiga
muuta Marju tn 3 ja 5 kinnistute sihtotstarve elamumaast ärimaaks ning suurendada
Marju tn 1 (sihtotstarve ärimaa) kinnistu ehitusalust brutopinda.
Saue Vallavolikogu 30.06.2011 otsusega
nr 45 kehtestati Alliku külas Pilliroo tn 26
(katastritunnusega 72701:005:2480) ja Pilliroo tn 28 (katastritunnusega 72701:005:
0522) kinnistute detailplaneering, millega
muudetakse osaliselt Saue valla üldplaneeringut. Detailplaneeringuga on 1,8 ha
suurune maa-ala jagatud kuueks krundiks
ning on määratud ehitusõigus ja hoonestustingimused kuni kolme 3-korruselise
korterelamu ja lasteaia ehitamiseks. Ühtlasi
on detailplaneeringuga määratud üldised
maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise
ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Üldplaneeringu kohaselt
asub planeeringu ala kõrghaljastusega
alal, maakasutuse juhtotstarbega väikeelamumaa. Detailplaneering näeb ette Saue
valla üldplaneeringu osalist muutmist, mis
kaasneb korterelamu maa ja sotsiaalmaade
(ühiskondlike ehitiste maa ja üldkasutatav
maa) moodustamisega. Arendaja kohustub omal kulul rajama detailplaneeringu
alale 40-kohalise lasteaia. Planeeritav ala
asub Alliku külas Veskimöldre elamurajoo-

nis. Planeeringuala külgneb idast Pilliroo
tänavaga, lõunast Väriheina teega, põhjast
metsaga, mis on osa Harku rabast, läänest
maatulundusmaaga, kuhu kehtiv Saue valla
üldplaneering näeb ette perspektiivset Tähetorni tänava ning Juuliku-Tabasalu maantee ühendusteed. Juurdepääs planeeritavale alale on ette nähtud piirkonda rajatud
olemasoleva teedevõrgu ning perspektiivse Instituudi teelt algava ning Veski-Möldre
ja Metsavahi kvartalite vahele rajatava tee
kaudu, mis aitab tunduvalt vähendada ka
piirkonna olemasolevate tänavate liikluskoormust. Planeeringu elluviimisega kaasneb arendajal kohustus omal kulul tellida
teeprojekt ja rajada Instituudi tee peale- ja
mahasõit ning välja ehitada asfaltbetoonkattega sõidutee Instituudi teest kuni Pilliroo tänavani, rajada asfaltbetoonkate Pilliroo tänava sõiduteele kuni Tallinna piirini ja
välja ehitada kergliiklustee Pilliroo tänavalt
kuni Möldre teeni.

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
maili.metsaots@sauevald.ee,
telefonil 654 1157

Kinnitati valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise programm
Saue Vallavolikogu algatas 2010. aasta
aprillikuus uue Saue valla üldplaneeringu koostamise ning keskkonnamõju
strateegilise hindamise eesmärgiga
kehtiva üldplaneeringu uuendamine.
Seletuskiri nimetas põhjenduseks 2005.
aastal kehtestatud dokumendi osalise
aegumise ja vajaduse viia kooskõlla
kehtiva arengukavaga ning EL toetuste taotlemise võimaluste ja soovidega.
Kehtiva üldplaneeringu põhilahendus
ei muutu (st kaardil on muudatused väikesed), parandatakse ja täpsustatakse
eelkõige seletuskirja.
Augustiks 2011 on ehitus-, planee-

rimise ja maaosakonna juhataja Kalle
Pungase sõnul jõutud etappi, kus kõik
vajalikud muudatused on planeeringusse sisse viidud. Keskkonnaamet on
kinnitanud ka keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi. „Algselt
oli planeeritud programmi kinnitamise ajaks juba 2010. aasta lõpp, aga
vallast mitteolenevatel põhjustel jäi
see kahjuks venima. Hea info on aga
see, et Keskkonnaamet (kui hindamise järelvalvaja ja programmi ning hindamisaruande kinnitaja) lubab koos
planeeringuga esitada riigiasutustele
kooskõlastusringile aruande mustandi,

mida nüüd teemegi,“ selgitas Pungas.
Vallavalitsus loodab juba septembrikuu
volikogu istungile esitada planeeringu
vastuvõtmiseks ja avalikustamisele suunamiseks. Avalik väljapanek ja arutelukoosolek vallarahvale toimuks kavade
kohaselt oktoobris. Sõltuvalt avalikustamisel esitatavate ettepanekute ja
vastuväidete olemusest ning nende
lahendamisele kuluvast ajast (siinkohal
on otsustajaks Harju maavanem, kellelt
vald peab planeeringule heakskiidu
saama), loodab Vallavalitsus dokumendi volikogule kehtestamiseks esitada
uue aasta algul.
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VEEMAJANDUS

Praktilised küsimused ja vastused
veeprojektide teemal
Kõik Saue vallas käimasolevad veeprojektid toimuvad reoveekogumisaladel. Reoveekogumisala on piirkond, kus tulenevalt reostusohust on
vald kohustatud rajama veevärgi ja
ühiskanalisatsiooni.
MIKK LÕHMUS
Abivallavanem

S

aue valda hõlmavad keskkonnaministri käskkirjaga moodustatud Tallinna reoveekogumisala (Laagri alevik, Hüüru
küla) ja Saue reoveekogumisala
(Vanamõisa küla Suurevälja tee
äärne piirkond).
Euroopa Liiduga ühinedes võttis Eesti Vabariik endale terve rea
kohustusi. Üks nendest oli Euroopa Liidu joogivee direktiiviga
ja asulareovee direktiiviga võetud
kohustus tagada reoveekogumisaladel paiknevate asulate elanikele puhas ja kvaliteetne joogivesi
ning samas garanteerida, et asulate
heitvesi saaks puhastatud ning ei
reostaks loodust. Selleks, et aidata
nimetatud nõudeid täita, on vallal
(vee-ettevõtjal) võimalik taotleda
kaasrahastamist Euroopa Liidu
Ühtekuuluvusfondist (ÜF).
Siinkohal on oluline üle korrata, et kõik see kehtib reoveekogumisalal asuvate elamute kohta.
Väljaspool
reoveekogumisalasid
asuvate kinnistutele liitumiste ehitamist ÜF ei rahasta sh isegi liitumispunkti (kaevu) ehitamist,
kuigi trass võib kulgeda väljaspool
reoveekogumisala asuva maja eest
läbi. Nt Vanamõisa külas on selliseks piirkonnaks nn Põlluääre tee
uuselamurajoon.
Praktilisest küljest toovad uued
trassid kindluse kõikidele nendele elanikele, kes täna saavad oma
vee salvkaevudest või madalatest
puurkaevudest. Elu näitab, et täna
ei vasta enamike selliste puurkaevude vesi nõuetele (suur raua- ja
mangaanisisaldus ning ka bakterioloogiline saaste) ning oma osa
on ka selles, et reovee ärajuhtimine toimub kuidas juhtub (reovesi
immutatakse pinnasesse, mahutid
lekivad jne).
1. Kas ma pean maksma liitumistasu?
Saue Vallavalitsuse seisukoht on, et
kuna projekti omafinantseeringu
katab vald oma eelarvest, siis liitumistasu esimesel aastal liitujatele ei
ole. Aastat hakatakse lugema hetkest kui piirkonna ühisveevärgi- ja
kanalisatsioonirajatistele on väljastatud kasutusluba. Hiljem liitujatele kaob tasuta liitumise soodustus
ära.
Tasuta liitumise õigus kehtib

vusi (tolm, liiv sõiduteel, müra jne)
Kahjuks tuleb selliste ajutiste ebamugavustega leppida.
6. Kes taastab avaliku tee, (kogemata) lõhutud aia, mis juhtub, kui kaevamise käigus tulevad majaseina praod?
ÜF rahastab endise teekatte taastamise. St kui enne oli teel kruuskate, siis taastatakse kruuskate, kui
pinnatud kate, siis taastatakse pinnatud kate jne. Saue valla arengukava näeb aastatel 2012-2014 ette
kanaliseeritud tänavatel mustkatte
ehitamise. Seejuures saavad esimeses järjekorras mustkatte läbivad
tänavad, viimases järjekorras umbtänavad.
Kui pragude teke on ehitaja
süü, siis peab kahjud kõrvaldama
või hüvitama ehitaja. Ehitajal on
selleks ka vastutuskindlustus. Kui
Teie maja asub ehitusele väga ligidal, siis tuleks koos ehituse objektijuhiga fikseerida hoone seisukord,
vastasel juhul ei suuda Te hiljem
tõendada, et praod tekkisid ehituse
ajal.

reoveekogumisalal asuvatele elamutele. Väljaspool reoveekogumisala asuvate kinnistute omanikud
peavad tasuma liitumistasu, mis
hõlmab torude vedamist kinnistu
piirini ja liitumiskaevude ehitamist.
Siinkohal tuleb rõhutada, et
teatud kulud vee- ja kanalisatsioonitrassiga liitumisega tahes tahtmata kaasnevad (liitumistingimused, riigilõivud, kaevamine oma
kinnistul vt MIDA PEAN LIITUMISEKS TEGEMA).
2. Mul on oma seaduslik puurkaev ja kogumismahuti. Kas
ma pean liituma?
Kui olemasolev puurkaev on rajatud õiguslikul alusel (projekti,
ehitusloaga) ja reovee kogumiseks
kasutatakse lekkekindlaid kogumismahuteid, siis põhimõtteliselt
ei ole kohustust rajatava ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liituda.
Asjal on ka teine mõõde- nagu
juba varem mainitud, siis paljude
madalate puurkaevude vesi ei vasta
juba täna nõuetele ja seda nii Vanamõisas kui Hüürus. Selles olukorras pole oma kaevu vee tarvitamine
just kõige arukam tegu. Heitvee
äravedu maksab 3,5 kuni 5 eurot
kuupmeeter ja selle teenuse hind
klientide vähenemisega kindlasti
tõuseb, kanalisatsiooni teenus on
kindlasti mugavam.
Kinnistul asuvaid puurkaeve ei
pea tingimata likvideerima, vaid
neid võib edaspidi kasutada kastmiseks. Kinnistuomanik peab sellisel juhul suutma (vajadusel oma
kulul mõõtjaid paigaldades ja torustikku ümber ehitades) tõestada,
et oma kaevust võetavat vett ei juhita kanalisatsiooni.
3. Milline tuleb (eeldatav) tariif?
Kuna seadusandlus muutus hiljuti
ning Eestis halduspraktika puudub, siis hindadest saab rääkida
kõige varem 2011. a sügisel. Hinnad kooskõlastatakse Konkurentsiametiga.
4. Kes peab maksma veemõõtja paigaldamise ja korrashoiu
eest?
Võlaõigusseaduse kohaselt katab
asja mõõtmise ja kaalumise kulud
müüja – ehk antud juhul paigaldab
ja taatleb veemõõtja AS Kovek.
Küll aga on tarbija kulu mõõtja
paigaldamiseks vajalikud ümberehitused juhul, kui torustiku lahendus hoones ei võimalda mõõt-

Sellise masinaga puuritakse Vanamõisa küla joogivee
puurkaevud, üks neist 80m ja teine 180 meetrit

jat õigesti paigaldada (tuleb näiteks
torustik ümber ehitada, seinu lammutada jne).
5. Kas kaevetööde käigus tagatakse ligipääs elamule?
Võimalusel tagatakse ligipääs nii

FOTO: MIKK LÕHMUS

autoga kui ka jalgsi elamule. Kui
autoga mingil ajal ei saa elamuni,
siis on see ehitaja kohustus sellest
eelnevalt aegsasti teavitada ja vajadusel ka organiseerida autode
parkimine piirkonnas. Kaevetöödega kaasneb ka muid ebamuga-

7. Veel olulist
Majaomanikud peavad arvestama,
et kanalisatsioonitrassi ei tohi tulevikus juhtida sadevett, kinnistusisest drenaaži ja samuti pumbata
näiteks keldrisse kogunenud liigvett. Kogu asulast kogutav heitvesi
mõõdetakse asula piiril AS Tallinna Vesi poolt ning selle eest tuleb
maksta.

MIDA PEAN LIITUMISEKS TEGEMA
Liitumise näol on tegemist tehnosüsteemi muutmisega. Kinnistuomanik
peab
vastavalt
Ehitusseadusele taotlema Saue
Vallavalitsusest kirjaliku nõusoleku. Projekti, ehitusluba ja kasutusluba vaja ei ole. Kinnistusiseseid
trasse võib ehitada ka kinnistuomanik ise, kuid soovitatav on
siiski jätta töö asjatundjale.

Protsess näeb etapiti välja
järgmine:

1. Kinnistu omaniku värava taha
on paigaldatud vee ja kanalisatsiooni LIITUMISPUNKT ning võrgu
valdaja on omanikke teavitanud
liitumisvõimaluste tekkimisest*
2. Kinnistu omanik laeb endale AS-i Kovek kodulehelt www.
kovek.ee alla tehnilised tüüptingimused. Vajadusel saab tingimused AS-ist Kovek kohapeal
paberkujul. Tehnilised tingimused
on tasulised ja maksavad 31,95
eurot. Nimetatud tasu sisaldab
tehniliste tüüptingimuste kasutamist kirjaliku nõusoleku taotlemisel, kinnistupaigaldise kontrollimist kohapeal, projektlahenduse
(eskiisi) kooskõlastamist. Vastav
info on kättesaadav AS-i Kovek
kodulehel.
AS Kovek asub Vae 6, Laagri, Saue
vald, Harjumaa 76401, Telefon:
679 6757, 566 67737, E-mail: info@
kovek.ee

3. Seejärel koostab kinnistu omanik ise või laseb koostada ESKIISI
kavandatava trasside (ja kaevude,
veemõõdusõlme) asukohaga, järgides tehnilistes tüüptingimustes
toodud nõudeid.
4. Pärast eskiisi valmimist tuleb
Saue Vallavalitsusest võtta ehitusseaduses sätestatud tingimustel
KIRJALIK NÕUSOLEK. Kirjaliku
nõusoleku taotlemiseks tuleb täita
kirjaliku nõusoleku taotlus (saadav
valla kodulehel www.sauevald.ee/
keskkond või ehitusregistri kodulehel www.ehr.ee või vallavalitsuses paberkujul). Taotluse juurde
tuleb lisada kooskõlastusega eskiis, kus kinnistu asendiplaanile
on kantud vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning tehnilised tüüptingimused, täidetuna kinnistu
andmetega. Vajadusel aitab vallavalitsuse esindaja taotlust koostada. Kirjaliku nõusoleku väljastamiseks tuleb tasuda riigilõivu 31,95
eurot arveldusarvele 1120070016
Swedbank.
Maksekorraldusele
selgituseks kinnistu aadress ja et
tegemist on kirjaliku nõusolekuga.
Saue Vallavalitsuses tegeleb selle
küsimusega Arvo Brandmeister;
6541148,
arvo.brandmeister@
sauevald.ee
5. Vallavalitsus KOOSKÕLASTAB
esitatud eskiisi Kovek AS-iga. Vajadusel tagastatakse eskiis taotlejale paranduste tegemiseks.

6. Vallavalitsus väljastab omanikule KIRJALIKU NÕUSOLEKU
7. Omanik EHITAB ISE või leiab
EHITAJA ning ehitab vee- ja kanalisatsioonitorustiku
valmis,
kuid jätab kaeviku kinni ajamata.
Torustikud peavad kontrollimise
hetkel olema nähtavad. Näiteks
kanalisatsioonitorustikku ei ole
lubatud ühendada sademeveetorusid, veetorustikus ei tohi enne
mõõtjaid olla väljavõtteid. Kinnistupaigaldis peab olema rajatud
vastavalt tehniliste tüüptingimuste nõuetele ja ausalt.
8. Omanik teavitab AS-i Kovek,
et torud on paigaldatud, viimase esindaja kontrollib ehitustööd
üle ja annab nõusoleku kaeviku
kinniajamiseks. Tasumine kogu
protseduuri eest toimub peale
kinnistupaigaldise ülevaatust, kinnistuomanikule esitatakse arve
punktis 2 kirjeldatud teenuste
eest.
9. Omanik sõlmib AS-iga Kovek
lepingu ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ja teenuse tarbimiseks. Vesi
keeratakse lahti.
* Põhimõtteliselt on võimalik
punktid 1-9 läbida ka enne piirkonna rajatistele kasutusloa väljastamist, kuid teenust tarbima
tohib hakata alles alates kasutusloa väljastamisest
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TOETUSED

Ära unusta loobumast lapsehoiutoetusest
KODUVALD
annely.sumre@sauevald.ee

S

otsiaalosakond tuletab meelde
neile lapsevanematele, kes seni
on koduse lapse eest saanud
vallalt lapsehoiutoetust ja kelle laps
alustab sügisel lasteaia- või kooliteed, et osakonda tuleb toimetada
lapsehoiutoetusest
loobumiseks
avaldus, kas kirjalikus vormis või epostiga laine.elmik@sauevald.ee.
Lasteaeda minevate laste puhul
palutakse esitada avaldus hiljemalt
15. augustiks märkega, mis kuu-

päevast laps hakkab lasteaias käima.
Kooli minevate laste puhul palutakse esitada avaldus hiljemalt 31.
augustiks.
Lapsehoiutoetuse
maksmist
reguleeriva määruse kohaselt lõpetatakse toetuse maksmine, kui
langevad ära toetuse maksmise aluseks olevad asjaolud, näiteks hakkab
laps käima koolieelses lasteasutuses
või üldhariduskoolis. Kui toetuse
saaja on jätnud teatamata andmete
muutumisest, mis tingivad toetuse
maksmise lõpetamise, on vallavalitsusel õigus enammakstud toetus

tagasi nõuda. Lisainfo telefonil 654
1145.

Esmakordselt kooliminejad
saavad vallalt toetust

Saue vald maksab esmakordselt
kooliteed alustavatele lastele toetust
maksimummääras 159,8 eurot.
Esmakordselt koolimineva lapse
toetust saab taotleda lapsevanem
tingimusel, et laps on Saue valla
elanik ning mõlemad lapse vanemad on lapse kooliminemise hetkel
Saue valla elanikud olnud vähemalt
eelneva aasta 31. detsembrist. Kui

Saue valla elanik on ainult üks lapse
vanematest, siis makstakse toetust
pool toetusmäärast. Üksikvanemal
on õigus saada toetust kogu toetusmäära ulatuses.
Toetus makstakse taotleja poolt
esitatud vormikohase avalduse alusel, mis on saadaval valla kodulehel www.sauevald.ee ja vallamajas
koha peal. Avalduse võib esitada
elektrooniliselt digi-allkirjastatuna,
tuua ise väljaprindituna vallamajja
või saata posti teel aadressil: Saue
Vallavalitsus, Veskitammi 4, Laagri, 76401.

Võib tulla ka vastuvõtupäevadel
- esmaspäeval 8-12.00 ja 14-16.00
või kolmapäeval 8-12.00 ja 1418.00 sotsiaaltöö osakonda ja kirjutada avaldus kohapeal.
Toetust on õigus taotleda alates
lapse kooli nimekirja kinnitamisest kuni 30. oktoobrini. Toetuste
väljamaksed saavad toimuma peale
laekunud avaldustes esitatud väidete
kontrollimist Pereregistrist ja Haridusameti nimekirjast. Haridusameti kinnitatud nimekirjad laekuvad
vallavalitsusse septembrikuu keskel.
Lisainfo telefonil 654 1145.

UUS ASI

Laagrisse lisandus uus söögikoht – Cafe TiPo

Söögid head, interjöör hubane,
teenindus sõbralik, hinnad ka täitsa
taskukohased.
KODUVALD
annely.sumre@sauevald.ee

T

õele au andes peab muidugi
nentima, et kohvik avati halduspiiride mõttes Nõmme
linnaosas. Aga Laagri rongijaama
juures Paplite ja Pärnade puiestee
ristis paiknev vanast Laagri kauplusest ümberehitatud kohvik tundub
orgaaniliselt pigem siiski Laagri alla
kuuluvat.
Ettevõtlikud omanikud on kohvikumaja kenasti korda teinud –
eesruumis võtab külastajat vastu
värske küpsetiste ja shokolaaditrühvlite lett, tagaruumis rõõmsad
ümmargused lauad, kus ühtekokku
mahub einet võtma pea 30 külasta-

jat. Ka maja esine plats on kenasti
kivide alla löödud ja aiaga piiratud,
kohvikurahvas ise plaanib sinna ka
väikest terrassi kenadeks õhtuistumisteks.
Tööpäeva alustamiseks pakutakse värsket pirukakraami juba varahommikul kella 7st alates, mida
koha peal küpsetatakse. Samuti
saab ka kringleid ette tellides kaasa
osta. Paari tunni pärast on hommikupudru- ja omleti aeg. Lõuna
ajal saab soodsaid päevapakkumisi - supi, pasta, prae ja magusalaksu näol, mis muide on serveeritud
nagu parimates linnarestoranides.
Kokk kiitis kohalikku Caesari
salatit, aga ka näiteks arbuusi, redise
ja fetajuustu salat maitses imehästi

ja seda oli kohe palju. Normaalsele
naisinimesele terve kõhutäie jagu.
Loomulikult on olemas ka a´la carte menüü, silma jäi, et kõige kallim
pearoog oli näiteks 6 eurone lõhepraad. Lisaks igapäevasele kõhutäitele sobib Cafe Tipo ka suurepäraselt sünnipäevade ja privaatsemate
koosviibimiste korraldamiseks.
Kohvik on avatud alates 5. juulist ja vähemalt ümberkaudne elanikkond on uue söögikoha kenasti
üles leidnud ja omaks võtnud. Külalisteraamat olla juba häid sõnu ja
ideid poolenisti täis kirjutatud.
Nimi TiPo ei ole muide ka juhuslik tähekombinatsioon. Nimelt
tuleb Ti ladinakeelsest sõnast Tilia
mis tähendab pärna ja Po ladinakeelsest sõnast Populus, mis tõlkes
tähistab paplit.
Ja kus kohvik asuski –Pärnade ja
Paplite puiestee ristis! Tähendusega
koht!

AVATUD UUS SÖÖGIKOHT

Cafe Tipo
Paplite puiestee 5

E - R 7:00-21:00
L - P 9:00-21:00

30 põhikooli lõpetajat saadeti ellu
Laagri Kooli 3. lend

1. reas vasakult: Marko Mõek, Rauno Pihlak, Fred Traks, Artur
Nadarjan, Liisa Peri, Kärt Saluri, Elin Helena Kriisa, Karl Erik Sala.
2. reas vasakult: Klassijuhataja Aivi Pärisalu, Sander Leisk, Rene
Vainola, Kristjan Maipuu, Mehis Lõhmus, Jaan Tamm, Michel
Marjamaa. 3. reas vasakult: Martin Prants, Marcus Daniel Saar,
Marten Niinepuu, Henri Mart Pihl, Norman Juhkental,
Kevin Kohver.

Ääsmäe Põhikooli 21. lend

Tänane üheksas klass on üks vahva klass, kelle klassijuhatajaks sain kaks aastat tagasi. Juba seitsmenda klassi kevadel hakkasid
nad mind oma klassijuhatajaks kutsuma ning hilissuvel oligi selge, et järgnevad kaks aastat olen selle maiasmokkadest seltskonna
klassijuhataja.
On ülimalt uhke tunne olla klassijuhata sellisele klassile, kelle tundi läheb isegi matemaatikaõpetaja heatujuliselt. Eks tegemist
olegi tublide ja hoolsate õpilastega, kes jälgivad hoolega oma tulemusi. Kindlasti on olnud ka hetki, mil kontrolltöödeks ei jõua
õppida ning õhtu otsa arvuti taga istuda on toredam, aga üldjuhul on meie üheksandikud tublid õpilased.
Nüüdseks olemegi koos ligi kahe aasta jooksul jõudnud natuke Eestimaad avastada, veidi karjääri planeerida, bastionikäikudes
jalutada, kooli üritusi planeerida. Olen avastanud, et tegemist on veidi tagasihoidlike noortega, kes lõpuks enda julguse kokku
võtavad ja jõulupeol kas või hulatantsu tantsivad. Igal üheksanda klassi õpilasel on mingi vahva omadus või oskus. Eks nad ise
teavad, kes neist on aktivist, kes tubli laulja, kes armastab hobuseid, kes huvitub maailma erinevatest paikadest, kes jalgpallist, kes
tennisest või muust spordialast. Olen aga aru saanud, et kui soovida meie vanima klassi tuju heaks teha, peab kapis kommivaru
ootama.
Soovin oma õpilastele kordaminekuid! Astuge, nägu naerul, vastu uutele väljakutsetele ja olge endas kindlad, sest olete ju nii
tublilt Laagri Koolis õpingutega lõpusirgele jõudnud. Jään teile, oma päris esimesele klassile, alati pöialt hoidma!
Aitäh, et olite minu elukooli õpetajad!
Õpetaja Aivi Pärisalu

Laagri Kooli III lendu on aidanud lõpusirgele juhtida koguni kolm klassijuhatajat – õpetaja Ingrid Visk 4. ja 5. klassis,
õpetaja Tiia Meriloo 6. ja 7. klassis ja õpetaja Aivi Pärisalu 8. ja 9. klassis.
Sellel aastal lõpetas Ääsmäe Põhikooli 10 õpilast: 2 tüdrukut ja 8 poissi. Minul on olnud rõõm olla oma klassiga koos kuus aastat.
Lisaks usinale õppimisele oli meil nende aastate jooksul mitmeid vahvaid tegemisi: käisime Põlvamaal külas Tilsi Põhikoolil, Soomes Heurekas ja Linnamäe lõbustuspargis, traditsiooniks kujunes Tallinna Loomade Hoiupaiga külastus, kus mitmel aastal käisime
koertega jalutamas. Meie kevadine lõpuekskursioon toimus St.Peterburgi, kus veetsime kolm vahvat päeva.
Meie klass oli sõbralik ja üksmeelne, mõned klassikaaslased olid koos olnud juba lasteaiast saadik. Huvisid klassis oli mitmeid, oli
tublisid spordipoisse, tegeleti laulmise ja klaverimänguga, huvituti tehnikast; mõnele meeldis inglise keel, teistele aga reaalained.
Üheksanda klassi lõpus teadis juba nii mõnigi, milline võiks olla tema tulevane elukutse. Soovin Ääsmäe Põhikooli XXI lennule
jõudu ja edu tulevasteks ettevõtmisteks!
Klassijuhataja Anu Ariste
1. reas vasakult: Mariliis Metsvaht, klassijuhataja Anu Ariste, Helina Neem. 2. reas vasakult: Ergo Siht, Siim Suvi, Veljo Reede. 3. reas
vasakult: Ergo Trepp, Joosep Suvi, Arno Valk, Janno Halliste, Henri Vapper.
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Jõgisool anti innustust
kodukandi ajaloo uurimiseks
21. mail toimus Jõgisoo Seltsimajas Külade ajaloopäev, kus meelelahutuse asemel esinesid sõnavõtuga need, kes oma
küla ajalugu lähemalt uurinud ning laadakauba asemel olid välja pandud stendid teksti- ja pildimaterjaliga koduküla
ajaloost.
MARJU TARVE
Valingu külaelanik

J

õgisoo lähiümbruse küladest olid
stendid ajalooliste materjalidega välja
pannud Ääsmäe küla koos Tagametsa külaga, Maidla ja Pärinurme, Tuula
ja Pällu, Jõgisoo, Koppelmaa ja Voore,
Rahula ja Valingu koos Aila külaga. Väljapanekuid vaadates sai selgeks, et külad
on väga erinevalt tegelenud oma ajaloolise pärandi kogumise ja talletamisega.
Üritusele kogunenud külade rahval oli
võimalus väljapanekutel näha ja külade
esindajate sõnavõttudest kuulda, kuidas
uurimistöö ja materjalide kogumine naaberkülades edenenud on.
Näiteks oli Ääsmäe küla kohta mitmeid aastaid kogutud nii pildi- kui tekstimaterjali, mis kenasti arvukateks kogumikeks kokku köidetud, samas näiteks
Aila küla talude ja nende peremeeste kohta asuti materjali koguma alles paar kuud
enne ajaloopäeva toimumist.
Harjumaa Muuseumi esindaja Liisi
Taimre pani oma sõnavõtus südamele, et kogutud materjalid ei ununeks ka
peale külade päeva kuhugi kapinurka,

vaid jõuaksid muuseumisse. Muuseum
on meeleldi nõu ja jõuga abiks olema ja
koostööd tegema. Erilist huvi tunneb
Harjumaa Muuseum olemasolevate, veel
mingilgi moel säilinud, rehielamute vastu. Teretulnud on nii ülesvõtted kui ka
suuline informatsioon.
Väärika külade ajaloopäeva väljapanekute kokkupanijad ja sõnavõtjad said
tänutäheks Jõgisoo Seltsimaja keraamikaringi juhendaja Anu Pilderi valmistatud meened ja kuulajad said loodetavasti
innustust oma küla ajaloo uurimiseks
ning jäädvustamiseks.
Aastate pärast on Jõgisoo Seltsimajas
toimunud külade ajaloopäev samuti ajalugu.

TÄNUAVALDUS
Kõigile, kes aitasid kaasa ja
kes osalesid Jõgisoo seltsimajas toimunud ajaloopäeval
21.mail ja millest võttis osa 67
inimest.

Ääsmäe Põhikoolist Jaanus Kallion,
Anu Joon ja ajalooõpetaja TerttuTriin Tomusk. Ääsmäe külast Liia Kiibus, Eda Liiväär ja Kerttu Vetemaa.
Tuula külast külavanem Rein Riga,
Leelo Rande ja koduuurija Luule
Tungla. Valingult Tiit ja Marju Tarve.
Rahula külast Urve Nõukas, Maili Tali.
Maidlast Valter Grünberg, Ene ja Avo
Mitt, Anu Pilder. Jõgisoo külast Mari
Tampuu, Saue - Jõgisoo Haridusseltsi
juhatus, Urmas Kalda, Eve Rammo.
Erilised tänud kuuluvad Imbi Aaslav
- Kaasikule väljapandud näituste kujundamisel. Jõgisoo Seltsimaja näiteringi liikme Helmi Niine näol oli külla
tulnud tädi Salme Vankumäe külast,
kes esitas hoogsa sketši külades juhtunud lugudest.
Üritust aitas eest vedada Saue - Jõgisoo Haridusseltsi esimees Ülle Rondo.
Kaasa aitas ürituse kordaminekule
Harjumaa muuseum, laenates selleks
päevaks materjale Jõgisoo kooli kohta. Teadur Liisi Taimre esines huvitava päevakohase sissejuhatusega.

Küla ja kõik asjaosalised tänavad kogu ürituse hinge – Aino
Lehtmetsa, kes kogu ürituse
pühendunult organiseeris ja läbi
viis. Ajaloo usku naine valmistas
üritust pool aastat ette – ja tegi
seda puhtast entusiasmist!

Koolitransport
Anna teada koolibussi
transporditeenuse vajadusest
Suvi on aeg, mil pannakse paika koolibussi liinid ja sõlmitakse transporditeenuse lepingud uueks õppeaastaks.
Tasuta koolibuss liikus lõppenud õppeaastal Saue vallas
liinidel, mis teenindasid Ääsmäe Põhikooli, Laagri Kooli,
Saue Gümnaasiumit. Õpilasi teenindanud liinid olid: Jõgisoo-Saue Gümnaasium-Laagri Kool, Vanamõisa mõisLaagri Kool-Saue Gümnaasium, Kindluse-Hüüru-Harku
-Laagri, Ääsmäe-Tuula-Keila, Ääsmäe-Jõgisoo-VooreMaidla. Alates 2011/2012 õppeaasta septembrist pikendatakse tasuta bussiliini Pääsküla Gümnaasiumini.
Parema ülevaate just uute sõitjate ehk nende osas, kes
sel sügisel esmakordselt kooliteed alustavad oodatakse
infot koolitranspordi vajadusest hiljemalt 15. augustiks
e-kirja aadressil koolitransport@sauevald.ee ja sisaldama
peaks see lapsevanema nime ja kontaktandmeid, õpilase nime ja tema kooli ning koolisõidu marsruuti. Lisainfo
telefonil 654 1154.

Transpordikulude kompenseerimine
õpilastele

Saue valla õpilastel, kelle kooliteed tasuta koolibuss ei
kata ja kellel vähemalt ühe vanema elukohaks on Eesti
rahvastikuregistri andmetel Saue vald, on tasuta sõidu õigus kooli ning koolist koju bussiliinidel või elektriraudteel
või õpilasveoliinidel
Soodustus kehtib lastele, kes õpivad üldhariduskooli
päevases õppevormis või omandavad põhihariduse baasil kutsekeskharidust. Nii Harju maakonnaliinide busside
kui rongi sõidukaartide taotlemiseks tuleb lapsevanemal
esitada avaldus, mille alusel sotsiaalosakond esitab tellimuse Harjumaa Ühistranspordikeskusele või Elektriraudteele. Sõidukaardi taotlemiseks tuleb esitada lapsevanemal avaldus 1. septembriks ja 1. jaanuariks. Avaldusele
tuleb lisada ka lapse õpilaspilet või koolitõend. Kui ülalmainitud transpordiliigid ei sobi, siis on võimalik taotleda
sõidupiletite kompenseerimist teiste Saue valda läbivate
bussiliinide osas, välja arvatud Tallinna Ühistranspordi
bussiliinid. Maaliinide sõidukulude kompenseerimiseks
esitab lapsevanem avalduse, lapse õpilaspileti või koolitõendi ja kuludokumendid iga kvartali viimaseks päevaks.

Nõuded bussipiletite esitamisele:

AJALUGU

Veel 50 aastat tagasi tegutses Saue
vallas ka kitsarööpaline raudtee
Raudtee on Saue valla elanikele tuttav juba 1870. aastast, kui
rajati Peterburg-Tallinn-Paldiski raudtee. See liiklussoon teenib
inimesi tänapäevani. Fakt, mis on tänaseks vajunud unustuse
hõlma.
LEHO
LÕHMUS

Raamatu “Nõmme
kindlusraudtee” autor

K
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õigepealt ajaloost. I maailmasõja
eel ja ajal (1912–1917) rajati Imperaator Peeter Suure Merekindluse teenindamiseks Tallinna ümbrusse
kitsarööpmeline (750 mm) raudteevõrk
– kokku u 245 kilomeetrit 38 jaamaga.
Merekindluse raudtee peajaamaks oli
Nõmme-Kindluse (hilisem Nõmme-Väike), seal asus ka suur ladude kompleks ja
vedurite ringdepoo 70-le vedurile. Liiva
jaama kaudu toimus ühendus pealiiniga
– Tallinn–Pärnu raudteega. Eesti Vabariigi algusaastail (1919...1924) demonteeriti suurem osa sellest raudteest, jäi
vaid Liiva ja Vääna jaamade vaheline 21,7
kilomeetrine lõik, mis esialgu nimetati
Nõmme kindlusraudteeks, hiljem lihtsalt
Vääna raudteeks. Alates 1919. aastast liikusid sellel liinil ka reisirongid. Aastatel

1928–1933 oli raudtee pioneerpataljoni
õppepolügooniks – raudtee haldust ja
reisijateliiklust korraldas Eesti sõjavägi.
Enne ja pärast seda aga Eesti Vabariigi
raudteevalitsus.
1959. aasta juunis osa raudteest suleti,
kaubaliiklus jätkus Liiva ja Nõmme-Väikse vahelisel u 4 kilomeetrisel lõigul 1971.
aastani. Seoses kitsarööpmeliste raudteede üldise likvideerimisega Eestis demonteeriti ka nimetatud tee. Liiva jaama läbinud Tallinn–Pärnu raudtee ehitati ümber
laiarööpmeliseks (1524 mm).
Ning nüüd jõuame tänasesse päeva.
Endisel raudteetrassil kulgeb kuni kuna-

gise Nõmme-Väike jaamani kergliiklustee, aga edasi - kuni Vääna jaamahooneni,
saab sõita ka autoga. Tee läbib praegust
Nõmme linnaosa, Saue ja Harku valda.
Kummaline küll, aga liinil asunud Harku
peatus (pildil), mille paekivist hoone on
säilinud, asub just Saue valla territooriumil. Samas on see jaamahoone ainus säilinutest, mis pole seni arhitektuurimälestisena kaitse alla võetud. Harku jaamast
hargnesid 1920-30. aastatel haruteed laskemoonaladudeni ning alaealiste kolooniani. Sellest pole säilinud enam midagi,
teetammi kõrval laiutab paekivikarjäär.
Teine peatus liinil, mis seotud Saue
vallaga, on Vatsla. Vatsla puust jaamahoonest ja muudest ehitustest ei ole enam
midagi säilinud. Küll on aga alles jaama
lähedal olnud 12 tollise maarinde kahuri
alus, kuhu omal ajal suundus ka harutee.
Kõike seda võib lugeda värskelt ilmunud raamatust „Nõmme kindlusraudtee“. Tükike ajalugu - sealhulgas Saue
valla ajalugu, on toodud lugejateni.

1. mitte rohkem kui kaks piletit päeva kohta (üks kooli ja
teine koju);
2. pileti peal peab olema loetav kuupäev, marsruut, summa;
3. kompenseerimisele kuuluvad ainult tööpäevade kuupäevadega sõidupiletid (koolivaheajale langevaid ei
kompenseerita);
4. esitamisel peavad piletid olema kinnitatud paberilehele õiges järjestuses vastavalt kuupäevadele.

Sõidukompensatsioon puuetega lastele
Sügava ja raske puudega õpilaste vanematele kompenseeritakse lapse kooli ja koolist koju sõitmise kulud kuni
64 eurot kuus. Mis eeldab, et puue ei võimalda kasutada
ühistranspordiliine. Avaldus koos õpilaspileti või koolitõendiga tuleb esitada 1. septembriks ja 1. jaanuariks.

Soodustus paljulapselistele peredele
Eraldi tahaks tähelepanu juhtida paljulapselistele peredele suunatud soodustusele. Kolme- ja enamalapselisse
peresse kuuluvale Saue valla õpilasele, kes õpib Tallinna
linnas koolis, kompenseeritakse Tallinna linnatranspordi
kasutamine kooli ja koolist koju sõiduks summas 64 eurot aastas. Kompensatsioon makstakse välja kaks korda
aastas kahes võrdses osas (oktoobris ja veebruaris) lapsevanema avalduse alusel. Avaldus tuleb esitada 1. oktoobriks ja 1. veebruariks, lisades lapse õpilaspileti koopia või
koolitõendi. Avalduste blanketid on kättesaadavad nii
valla kodulehel: www.sauevald.ee, kui sotsiaalosakonnas kohapeal. Tekkivate küsimustega palume pöörduda
Saue valla sotsiaalosakonda telefonil 654 1144 või sirli.
sostar@sauevald.ee

Kuulutus

Saue Vallavalitsus otsib kandidaate tugiisiku
teenuse osutajateks puudega lapsele - perele.
Täpsem informatsioon Saue Vallavalitsuse
Sotsiaalosakond tel 654 1144, sirli.sostar@sauevald.ee

8

NR.7
AUGUST 2011

SAUE VALLALEHT

Koduvald

Vallavolinike ja vallavalitsuse liikmete majanduslike
huvide deklaratsioonide avalikustamine
Lehekülgedel 8-9 on avalikustatud Saue Vallavolikogu ja Vallavalitsuse liikmete majandushuvide
deklaratsioonide andmed.
Majanduslike huvide deklaratsioon (MHD) on dokument, millega korruptsioonivastase seaduse paragrahvis 4 nimetatud ametiisik deklareerib andmed temale kuuluva vara, varaliste kohustuste ja muude asjaolude kohta, mis võimaldavad kindlaks määrata ametiisiku majanduslikud huvid ja varalise seisu. Ametiisik on korruptsioonivastase seaduse mõistes riigi- või omavalitsuse
ametnik või tema ülesandeid täitev koosseisuväline teenistuja, kellel on õiguspädevus vastu võtta teistele isikutele kohustuslikke otsuseid, teha toiminguid, osaleda riigi- või munitsipaalvara
erastamise, võõrandamise või kaustusse andmise otsuste tegemisel.
EES - JA PEREKONNANIMI

Ville Pak

Ole Michael Rasmussen

Olav Kruus

Lennart Steinberg

Indrek Lindsalu

AMETIKOHT

Tootmisjuht, Kadarbiku
Köögivili OÜ - osanik

Müügijuht

Saue Vallavolikogu liige

Juhatuse liige

Saue Vallavolikogu liige

ASUTUS (TÖÖANDJA)

Kadarbiku Köögivili OÜ, FIE
Ants Pak Kadarbiku Talu

Panbaltica Scandinavia OÜ

Saue Vallavalitsus

Steinberg&Brauer OÜ

Saue Vallavalitsus

AMETIPALGA ASTE JA
AMETIPALK

Ei ole

Ei ole

Ei ole

320 EUR

Ei ole

KINNISVARA

Ei ole

Elukoht Laagris

Elamukrunt Saue vallas
Suvila Ridala vallas
Maatulundusmaa Ahja vallas

Paarismaja Läänemaal

Elamumaa Saue vallas

AUTOD, VEE- JA
ÕHUSÕIDUKID

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Sõiduauto BMW 520 (1996)

Ei ole

AKTSIAD

Kadarbiku Köögivili OÜ
osad, koguväärtus 639 EUR

Panbaltica OÜ, 25% osanik
Panbaltica Scandinavia OÜ,
100% osanik

Ei ole

Ei ole

OÜ Infomaan osak, 1 tk, nimiväärtus 2 500 EUR, koguväärtus 2 500
EUR
Swedbank Pensionifond osak,
14 605 tk, nimiväärtus 0,82 EUR,
koguväärtus 11 959,31 EUR

PANGAARVED:
PANK, ARVE LIIK

Swedbank deebet (1)

Swedbank arveldusarve (2)

SEB arveldusarve
SEB krediidiarve
Sampo Pank arveldusarve
Sampo Pank kasvuhoius

Nordea

Swedbank arvelduskonto
Swedbank laenukonto
Swedbank kogumispensionikonto

VÕLAD PANKADELE JA
ERAÕIGUSLIKELE
ISIKUTELE

DNB Nord A/S Eesti filiaal
(91 537,90 EUR)

Swedbank (50 354,51 EUR)
Swedbank (16 788,78 EUR)
Swedbank (8 789,52 EUR)

SEB (12 899,83 EUR)
SEB (19 173,49 EUR)

Nordea (50 000 EUR)

Swedbank (40 831,45 EUR)

MUUD VARALISED
KOHUSTUSED

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Nordea Finance (jääk 10 097 EUR)
Swedbank Liising (jääk 2 264 EUR)
Õppelaenu käendus (1 917,42
EUR)
Swedbank hüpoteek (71 879,32
EUR)

MUUD REGULAARSED TULUD

Ants Pak’i Kadarbiku Talu
Kadarbiku Köögivili OÜ
Saue Vallavalitsus

Panbaltica OÜ palk
Volikogu liikme tasu
SYSLAB Baltic OÜ palk
Panbaltica Scandinavia OÜ
palk
Panbaltica Scandinavia OÜ
muu tasu
Eesti Haigekassa

Volikogu liikme hüvitis
Honorarid, renditulu
Tallinna Teeninduskool palk põhitöökohal

Ei ole

OÜ Laagri Haridus- ja
Spordikeskus nõukogu liikme
hüvitis
AS Kovek nõukogu liikme hüvitis
Vallavolikogu liikme hüvitis
OÜ Infomaan juhatuse liikme tasu
2010 Saue Vallavalitsuse liikme
ametipalk

EES- JA PEREKONNANIMI

Lauri Vahtre

Jaanus Kahk

Mikk Lõhmus

Ermo Kold

Tiia Allas

AMETIKOHT

Vabakutseline

Saue Vallavalitsuse liige

Saue Vallavalitsuse liige

Saue Vallavalitsuse liige

Abivallavanem

ASUTUS (TÖÖANDJA)

Saue Vallavalitsus

Saue Vallavalitsus

Saue Vallavalitsus

Ei ole

Saue Vallavalitsus

AMETIPALGA ASTE JA
AMETIPALK

Ei ole

Ei ole

20. aste, 1674,49 EUR

Ei ole

26 200 krooni

KINNISVARA

Maja ja maa Raplamaal (2
maaüksust)
Ridaelamu boks Laagris

Ei ole

Korteriomand Tallinnas

Ei ole

Elamumaa Saue vallas

AUTOD, VEE- JA ÕHUSÕIDUKID

Sõiduauto Opel (1995)

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Sõiduauto Honda CRV (2004)

AKTSIAD

50% Haigur OÜ-s, osa,
nimiväärtus 20 000 krooni
10% Telemaster OÜ-s, osa,
nimiväärtus 5 000 krooni

Ei ole

II pensionisammas

Arve Laev OÜ osak, koguväärtus 2 500
EUR
Gold Invest OÜ osak, koguväärtus 1 250
EUR

Ei ole

PANGAARVED: PANK,
ARVE LIIK

Swedbank arveldusarve (2)
Swedbank deposiitarve

SEB arvelduskonto
SEB kaardikonto
Nordea Pank arvelduskonto
Nordea Pank kaardikonto

SEB arvelduskonto
SEB kaardikonto
SEB väärtpaberikonto
Swedbank arvelduskonto
Sampo Pank arvelduskonto
Sampo Pank kasvuhoius

Swedbank arvelduskonto (2)
SEB arvelduskonto (2)
Danske Bank A/S Eesti filiaal arvelduskonto
Marfin Bank arvelduskonto

Swedbank arveldusarve

VÕLAD PANKADELE JA
ERAÕIGUSLIKELE ISIKUTELE

Swedbank (29 500,73
EUR)

SEB (3 279,30 EUR)
SEB (2 829,42 EUR)

Sampo Pank (56 636 EUR)

Maksu- ja Tolliamet, FIE maksud

SEB (52 664,33 EUR)

MUUD VARALISED
KOHUSTUSED

Swedbank hüpoteek (750
000 krooni)

AS SEB Liising (10 715,81
EUR)

AS Hansaliising (3 312 EUR)
Õppelaenu käendus (4 559 EUR)

Eluasemelaenu kaastaotleja

Ei ole

MUUD REGULAARSED TULUD

Ebaregulaarsed autoritasud kirjanduslike ja
ajakirjanduslike tekstide
eest

Põhitöökoha palk, Saue
Vallavalitsuse hüvitis

Saue Vallavalitsus autokompensatsioon
Tallinna Tehnikaülikool teadus- ja
õppetööst saadavad tasud
AS Kovek nõukogu liikme tasu

Valitava isiku ametipalk
(Saue Vallavalitsus)
Tegevjuhi töötasu (Baltic Accounting
Company OÜ)

Ei ole

LISAINFO: volikogu esimees REIN RIGA deklaratsioon esitatud siseministrile, vallavanem ANDRES LAISK - deklaratsioon esitatud siseministrile
* Viisnurk AS, aktsia, 600 tk, nimiväärtus 1,52 EUR, koguväärtus 909,00 EUR, Alcoa Inc., aktsia, 40 tk, nimiväärtus 18,12 EUR, koguväärtus 507,46 EUR, Allos Therapeutics Inc., aktsia, 150 tk, nimiväärtus 3,19 EUR,
koguväärtus 334,49 EUR, Citygroup Inc., aktsia, 150 tk, nimiväärtus 4,58 EUR, koguväärtus 480,99 EUR, Cell Therapeutics Inc., aktsia, 2500 tk, nimiväärtus 0,38 EUR, koguväärtus 665,30 EUR, General Maritime
Corp., aktsia, 200 tk, nimiväärtus 2,37 EUR, koguväärtus 331,86 EUR, Helicos BioSciences Corp., aktsia, 2 880 tk, nimiväärtus 0,12 EUR, koguväärtus 248,02 EUR, Quantum Corp., aktsia, 150 tk, nimiväärtus 2,74
EUR, koguväärtus 287,75 EUR, Sprint Nextel Corp., aktsia, 150 tk, nimiväärtus 4,62 EUR, koguväärtus 485,19 EUR, Sirius XM Radio Inc., aktsia, 400 tk, nimiväärtus 1,76 EUR, koguväärtus 492,89 EUR
Vantage Drilling Company, aktsia, 280 tk, nimiväärtus 1,96 EUR, koguväärtus 384,23 EUR, LHV Pärsia Lahe Fond A, fondiosak, 145,099 tk, nimiväärtus 7,55 EUR, koguväärtus 1 095,99 EUR, Sampo Pension 50,
fondiosak, 7254,661 tk, nimiväärtus 1,07 EUR, koguväärtus 7 757,84 EUR, DataSec OÜ, osak (100%), 100 tk, nimiväärtus 25,56 EUR, koguväärtus 2 556,00 EUR
** Pensionikindlustus III sammas, koguväärtus 108 978 krooni, Compensa Life Life Vienna Insurance Group SE, koguväärtus 171 079 krooni, OÜ Biogaas, osak, koguväärtus 10 000 krooni, OÜ Väätsa Prügilagaas osak,
koguväärtus 8 000 krooni, OÜ Tallinna Prügilagaas osak, koguväärtus 75 000 krooni
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EES - JA PEREKONNANIMI

Mati Tartu

Aleksandr Peuša

Eero Kaljuste

Risto Kiilberg

Aavo Sõrmus

AMETIKOHT

Saue Vallavolikogu liige

Saue Vallavolikogu liige

Juhataja

Saue Vallavolikogu liige

Juhataja

ASUTUS (TÖÖANDJA)

Saue Vallavalitsus

Saue Vallavalitsus

Kalsep OÜ

Saue Vallavalitsus

AS Bioexpert

AMETIPALGA ASTE JA
AMETIPALK

Ei ole

Volikogu liikme hüvitis

Ei ole

Ei ole

Ei ole

KINNISVARA

Maatulundusmaa Saare
maakonnas
Kaasomand Tallinnas (2)

Ei ole

Elamumaa (2) Saue vallas

Elamumaa Saue vallas

Eramu Tõrva linnas
Eramu Laagris

AUTOD, VEE- JA
ÕHUSÕIDUKID

Sõiduauto SAAB 9-5 (2001)
Sõiduauto VAZ 2106 (1982)

Ei ole

Sõiduauto VAZ 2106 (1989)
Sõiduauto VAZ 2108 (1987)

Ei ole

Mootorratas Yamaha FZ 6-S (2004)

AKTSIAD

Ei ole

LA2G Music Productions OÜ,
1 tk, koguväärtus 1 278,23
EUR

AS Alliku OS A-aktsia, 1 tk, nimiväärtus 6,39 EUR, koguväärtus 6,39 EUR
AS Alliku OS B-aktsia, 311 tk,
nimiväärtus 6,39 EUR, koguväärtus 1
987,65 EUR
OÜ Kalsep osalus 100%, koguväärtus 2 684,29 EUR
OÜ Roadservice osalus 50%, koguväärtus 1 278,23 EUR
OÜ Roadservice Ehitus osalus 50%,
koguväärtus 1 278,23 EUR
OÜ Roadservice Grupp osalus 50%,
koguväärtus 12 782,33 EUR

Arco Vara AS, aktsia, 180 tk, nimiväärtus
5,23 EUR, koguväärtus 941,58 EUR
Nordecon AS, aktsia, 700 tk, nimiväärtus
1,38 EUR, koguväärtus 966,00 EUR
Nokia Corp., aktsia, 120 tk, nimiväärtus
6,26 EUR, koguväärtus 751,20 EUR
Olympic Entertainment Group AS, aktsia,
300 tk, nimiväärtus 1,53 EUR, koguväärtus 459,00 EUR
Tallink AS, aktsia, 580 tk, nimiväärtus 0,78
EUR, koguväärtus 453,56 EUR
* jätkub

AS Luterma aktsia, 30 tk, nimiväärtus 10 krooni
AS Tallink Grupp, aktsia, 1 088 tk,
nimiväärtus 10 krooni
AS Bioexpert, aktsia, 832 tk,
nimiväärtus 100 krooni, koguväärtus 83 200 krooni
OÜ A.S. Invest, osak, nimiväärtus
40 000 krooni, koguväärtus 40
000 krooni
OÜ Avantar Invest, osak, kaasomand 76/100, nimiväärtus 40 000
krooni, koguväärtus 30 400 krooni

PANGAARVED:
PANK, ARVE LIIK

SEB arveldusarve
Sampo Pank arveldusarve

SEB arvelduskonto
Swedbank arvelduskonto
US-Bank krediidikonto

Swedbank arveldusarve
Swedbank krediidiarve

Danske Pank arvelduskonto
Danske Pank krediidikonto (2)
Danske Pank kogumispensionikonto
Swedbank arvelduskonto
Swedbank krediidikonto
LHV pank investeerimiskonto
LHV pank arvelduskonto

Swedbank arvelduskonto
SEB arvelduskonto

VÕLAD PANKADELE JA
ERAÕIGUSLIKELE
ISIKUTELE

Ei ole

Ei ole

Swedbank (45 800 EUR)

Sampo Pank (57 563 EUR)

Ei ole

MUUD VARALISED
KOHUSTUSED

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Sampo Pank hüpoteek
Õppelaenu käendus

Ei ole

MUUD REGULAARSED TULUD

Pension
Saue VV juht- või
kontrollorgani liikme tasu
OÜ KL-Project palk
Harjumaa OVL juht- või
kontrollorgani liikme tasu
Nelja Valla Kogu juht- või
kontrollorgani liikme tasu

Saue Vallavolikogu liikme
hüvitis

OÜ Kalsep töötasu
Saue Vallavalitsus volikogu aseesimehe tasu

Töötasu Net Group OÜ
Juhatuse liikme tasu DataSec OÜ
Volikogu liikme hüvitis

AS Bioexpert juhataja palk
AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus teaduri
palk
Saue Vallavalitsus volikogu liikme
tasu
Tallinna Tehnikaülikool juhendaja
tasu
MTÜ Toidu ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus teaduri
palk

EES- JA PEREKONNANIMI

Lauri Saar

Toomas Artma

Ahto Oja

Kalle Reiter

Indrek Tiidemann

AMETIKOHT

Saue Vallavolikogu liige

Saue Vallavolikogu liige

Koosseisuväline projektijuht

Saue Vallavolikogu liige

Saue Vallavolikogu liige

ASUTUS (TÖÖANDJA)

Saue Vallavalitsus

Saue Vallavalitsus

Tallinna Keskkonnaamet

Ei ole

Saue Vallavalitsus

AMETIPALGA ASTE JA
AMETIPALK

Ei ole

Ei ole

A13, 20 800 krooni

Ei ole

Ei ole

KINNISVARA

Ei ole

Eluruum Saue vallas

Korter Tartu linnas
Eramaja Saue vallas

Elamu Harjumaal
(ühisomandis abikaasaga)
Talu Raplamaal (ühisomandis abikaasaga)

Elamumaa Muhu vallas
Korter Saue vallas
Kinnistu Harku vallas
Garaažiboks Saue vallas

AUTOD, VEE- JA ÕHUSÕIDUKID

Ei ole

Sõiduauto Ford Focus Turnier
(2004)

Sõiduauto Peugeot 306 Break (1999)

Ei ole

Ei ole

AKTSIAD

Oppidum Invest OÜ osak,
40 tk, nimiväärtus 63,91
EUR, koguväärtus 2 556,47
EUR

Swedbank Kesk-Aasia Aktsiafond 130 tk, nimiväärtus
5,4422 EUR, koguväärtus
707,49 EUR
Swedbank Pensionifond V3
osak, 1232,581 tk, nimiväärtus 0,9789 EUR, koguväärtus
1 206,57 EUR
Kohustuslik Pensionifond
Sampo Pension 50, 3
959,473 tk, nimiväärtus
1,07399 EUR, koguväärtus 4
252,43 EUR

Osaühing Mõnus Minek, 1 osak,
nimiväärtus 40 000 krooni

Sagro AS aktsiad, 1132 tk, nimiväärtus 1
000 krooni, koguväärtus 113 2000 krooni
Koruka OÜ osad, 375 tk, nimiväärtus 100
krooni, koguväärtus 37 500 krooni
Fronton OÜ osad, 15 tk, nimiväärtus 1
000 krooni, koguväärtus 15 000 krooni
ERGO Pensionifond 2P2 osakud, 10 062
tk, nimiväärtus 16,31 krooni, koguväärtus
164 140 krooni

Swedbank pensionifond K2, 6
478,596 tk, nimiväärtus 12,82
krooni, koguväärtus 83 065 krooni
Ergo pensionifond 2P2, 6900,04
tk, nimiväärtus 17,33 krooni, koguväärtus 119 574 krooni
Swedbank Kesk-Aasia aktsiafond,
691,513 tk, nimiväärtus 5,894
krooni, koguväärtus 63 772 krooni
AS Terts lihtaktsia, 45 tk, nimiväärtus 1 000 krooni, koguväärtus 45
000 krooni
** jätkub

PANGAARVED: PANK,
ARVE LIIK

SEB arvelduskonto
SEB krediidikonto

Swedbank arvelduskonto (2)
Swedbank väärtpaberikonto
Swedbank laenukonto
SEB arvelduskonto
SEB hoiuse konto
Sampo Pank arvelduskonto
Sampo Pank hoiuse konto
Sampo Pank pensionikonto

Swedbank arveldusarve (2)
SEB arveldusarve
Sampo Pank arveldusarve

SEB arveldusarve
SEB krediidiarve
SEB EVP arve
Swedbank arveldusarve

Swedbank arvelduskonto
Swedbank pensionikonto
Swedbank väärtpaberikonto

VÕLAD PANKADELE JA
ERAÕIGUSLIKELE ISIKUTELE

Ei ole

Swedbank (42 071,49 EUR)

Swedbank (6 311 EUR)

Ei ole

Ei ole

MUUD VARALISED
KOHUSTUSED

Ei ole

Swedbank hüpoteek

Ei ole

Ei ole

Swedbank hüpoteek (112 500
krooni, kõrvalnõuete suurus 56
250 krooni)

MUUD REGULAARSED TULUD

Oppidum Invest OÜ
põhipalk
Saue vald juhtimis- või
kontrollorgani liikme tasu

2010 OÜ Laagri Haridus ja
Spordikeskus palk
2010 OÜ Laagri Haridus ja
Spordikeskus käsunduslepingu alusel makstud tasu

Saue Vallavalitsuse juhtimis- või
kontrollorgani liikme tasu
OÜ Mõnus Minek palk
OÜ Mõnus Minek juhtimis- või
kontrollorgani liikme tasu
Tallinna Tehnikakõrgkool palk
Tartu Ülikool töövõtu-, käsundusvõi muu lepingu alusel makstud
tasu

AS Sagro põhitöökoha palk
Saue Vallavalitsus volikogu liikme
kompensatsioon
MTÜ Nelja Valla Kogu hüvitis

Saue Vallavalitsus volikogu
liikme kompensatsioon
AS Terts juhtimis- või kontrollorgani liikme tasu
Junior Achivement nõukogu
liikme tasu (tasu ei ole saanud)
OÜ Biogaas juhatuse liikme tasu
(tasu ei ole saanud)
OÜ Väätsa Prügilagaas juhatuse
liikme tasu (tasu ei ole saanud)
Tallinna Prügilagaas OÜ nõukogu liikme tasu (tasu ei ole
saanud)
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Annika Kruus: Kuldmedal loob küll
eelised, aga õigeid tulevikuvalikuid on
sellest hoolimata päris keeruline teha
Kuldmedalist läheb tudeerima keskkonnaõigust, lootes ülikooliaastatelt
mitmekesist komplekti heast haridusest ja uuest põnevast seltskonnast.
Kümne aasta perspektiivis tahaks leida ta tasuva ameti ja väikest viisi suuri
tegusidki korda saata.
magistrikraadi ära kaitsta,“ tõstab
Annika tulevikuplaanidelt katet.
Aga mujal maailmas lõplikult kanda kinnitada neiu siiski ei plaani ja
tahaks naasta Eestisse.

KODUVALD
annely.sumre@sauevald.ee

18.

juuni. Imekaunis päikestpillav päev. Nõmme Gümnaasium on
täis õhetavate paledega ja elevil
abituriente. Pidulikud ellusaatmise kõned ja tunnistused, mis annavad tõenduse suureks saamisest.
Üheksale noorele antakse tunnustava käepigistusega pihku ka nahkvutlaris kuldmedal. Nende seas ka
Saue valla Tagametsa küla tüdrukule Annika Kruusile.
Medal ei olnud eesmärk
Annika on enda sõnul kooliasjadega läbi aja kenasti toime tulnud,
juba põhikool õnnestus lõpetada peamiselt viite ja kiituskirjaga. Nõmme Gümnaasiumis oma
abituuriumit alustades ei seadnud
tütarlaps endale veel selget eesmärki, et tuleb medal ära võtta. Aga
kuidagi juhtus nii, et gümnaasiumi kursuste hinded kippusid ikka
enamasti viied tulema. „Millalgi
viimase aasta alguses sain aru, et
kui nüüd ikka natuke pingutada,
siis on medal täitsa reaalne. Mul
on vedanud ses mõttes, et heade
tulemuste jaoks ei ole ma pidanud
24/7 vaid õppimisega tegelema.
Kuidagi ise jääb külge, alati on
piisanud tunnis kuulamisest ja regulaarsest kodutööde tegemisest,“
kirjeldab Annika teed medalini.
Lõpueksamite tulemusedki positsioneerusid Annikal punktiskaala ülemisse otsa, keskmiselt
tõi tüdruk igalt teadmistekontrollilt kaasa 85-90 punkti, aga kõige
paremini õnnestus ühiskonna aineeksam, skooriga 92. Küpsuskirjandi teemaks valis Annika „Ajaloost õpime seda, et inimene ei õpi
ajaloost“, kus ta arutles, miks ikka
ja jälle puhkevad maailma eri paigus sõjarahutused, analüüsis erinevaid konflikte genotsiidist terrorismiaktideni. „Ainest sain põhiliselt
sellest, et vaatan palju inglisekeelseid uudistekanaleid ja arutelusaateid,“ valgustab Annika teadmiste
tagamaid. Muuhulgas sooritas ta
lisaks ühiskonnale ka just ajaloo
eksami, ülejäänud kaks ainevalikut
olid geograafia ja inglise keel.
Mingit väga suurt ja kõikehaaravat õnnetunnet Annika medalit
saades ei tundnuki. Pigem oli tal
heameel valmistada rõõmu oma
vanematele. „No ema oli ikka küll
jube uhke. Siis kui medal kindel oli, helistas sugulasi-tuttavaid

Annika Kruus gümnaasiumi lõpuaktusel.

läbi,“ nendib Annika. Samas näeb
ta küll reaalset medaliomaniku eelist, nimelt annab see staatus lisapunkte ülikooli kandideerides.
Sihikul õigusteadus
Annika peab end pigem humanitaar- kui reaalainete inimeseks.
„See teadusetegemine ja numbripool mind eriti ei tõmba,“ sedastab ta oma eelistused. Paberid viis
ta Tartu Ülikooli Tallinna osakonna õigusteaduse erialale ja usub, et
oma hinnetega paigutub ta pingerivis üsna heale positsioonile. Lõplikud tulemused selguvad augusti
keskpaigaks. Alternatiivina kaaluks
neiu ka Tallinna Tehnikaülikoolis
pakutavat rahvusvaheliste suhete
eriala, aga see on tagavaravariant,
peamine siht on siiski juura.
Küsimust, kas minna või mitte
minna ülikooli Annikal üldse ei
tekkinudki. Ta usub, et kõrgharidus ei ole mitte üks valikutest,
vaid asjade loomulik kulg. Selle
arusaama on ta kodust oma perelt
kaasa saanud. Nii näiteks töötab ka
Annika ema just juura valdkonnas.
„Eks ma vahel tunnen ka justkui
sellist ootust vanemate poolt, et
neil on nagu mingi visioon, mis
minust saama peab. Samas on

FOTO: ERAKOGU

see surve on suurem ikka iseenda
poolt ja seest, tahaks ju maailmas
ikka mingeid tegusid teha. Mitte,
et ma hingelt mingi revolutsionäär
oleksin ja Nobeli preemiat sihtima
hakkaksin, aga väiksest viisi suuri
asju tahaks korda saata küll,“ unistab Annika.
Annika on arvestanud võimalusega, et oma ülikooliõpingud tuleb endal kinni maksta. Vanemad
on lubanud ses osas tütart toetada,
sest samaaegselt täiskoormusega õppimist ja tööl käimist ei pea
Annika just kõige mõistlikumaks
kombinatsiooniks. „Kui siis ehk
nädalavahetusteks võiks mõne tööotsa hankida, aga põhirõhu tahan
suunata ikka õppimisele,“ on neiul
prioriteedid paigas.
Pikemas perspektiivis tahaks
Annika Eestis ära teha bakalaureusekraadi, aga siis vaadata ka
välismaal ringi. Kuigi paljud noored põrutavad just gümnaasiumi
lõpetamise ja ülikooli astumise
vahel maailma avastama ja ringi
seiklema, siis sellist plaani Annikal
ei olnud. „Ma teeks selle õppimiseprotsessi kõik ühe jutiga ära, et
on selline rütm sees, aga välismaale
tahaksin minna küll, sestap plaanin mõnes kaugemas ülikoolis ehk

Erialavalik peab tulevikus ikka
kasu tooma
Kuigi Annika näikse jagavat sedasama geenikombinatsiooni, mida
pea kõik tänased noored, et elus
peab olema eelkõige lõbu, sõbrad
ja mõnus elukeskkond, siis suudab
ta tulevikule mõeldes hoida üsna
ratsionaalset joont.
Nimelt kavatseb ta oma juuraõpingutes keskenduda keskkonnaõigusele. „See valdkond on maailmas ja Eestiski aktualiseerumas,
samas häid spetsialiste ei ole palju.
See peaks tagama tulevikus kindla töise rakenduse koos korraliku
sissetulekuga,“ nimetab Annika
erialavaliku plusse. Õnneks ei ole
tema valiku aluseks 100% vaid tulevane majanduslik kindlustatus,
keskkonnaõiguse teema ütleb ta
endale ka väga südamelähedase
olevat. Üldse suhtub Annika kerge
skepsisega loosungisse „kõik teed
on teile lahti“, mida abiturentidele
kaasa hüütakse. „Ja seda kõik räägivad, aga tegelikult on ikka päris
raske teha õigeid valikuid ja mõistlikke otsuseid, sest nendest sõltub
ju kogu tulevik. Tuleb leida tasuv
amet, aga samas tahaks nagu funi
ka,“ toob Annika välja noore inimese dilemmad.
Kui ühel päeval ülikoolipaberid
käes, loodab Annika tulevasest
tööst võimalust palju suhelda ja
reisida, rutiinseid ametiülesandeid
ta pigem ei teeks. „Ema töötab
mul näiteks notaribüroos, olen
seda kõrvalt näinud ja minu jaoks
selline töö ilmselt ei sobiks,“ arvab
tulevane keskkonnaõiguse spetsialist. Ta ei välista ka kunagi näiteks
tööd
Keskkonnaministeeriumis
või ka näiteks poliitikas, kuigi
sarnaselt talle endale keskkonnahoidmise usku Rohelise erakonna
kohta ütleb Annika, et neil on küll
häid ideid, aga tulemusi napib.
Praeguses eluetapis elab ja tegutseb neiu peamiselt Tallinna suunal,
seal oli ja saab olema kool ning
sõbrad, koduvalla Saue asjust Annika palju ei tea. Samas möönab
ta, et aastate pärast võib see ehk
muutuda ja pilt endast, kui näiteks
tulevasest Saue valla volikogu liikmest, kes kohapeal keskkonna asjadel silma peal hoiab, et tekita neius
sugugi võõristust.

MEDALID
Kokku lõpetas sel aastal
gümnaasiumi 73 Saue valla
noort, neist medalitega 7.
Kuldmedalid

Annika Kruus
Tallinna Nõmme Gümnaasium
Sergei Taranenko
Tallinna Järveotsa Gümnaasium

Hõbemedalid

Eeva-Maria Leetma
Tallinna Inglise Kolledž
Ardo Asperk
Tallinna Pääsküla Gümnaasium
Mari Armei
Tallinna Nõmme Gümnaasium
Kaisa Norak
Saue Gümnaasium
Erik Loide
Vanalinna Hariduskolleegium
Saue vald tunnustas kuldmedali
omanikke 100 euroga ja hõbemedali omanikke 70 euroga.

STIPENDIUM

1000-eurone
aastastipendium
ülikooliõpinguteks

Saue, Kiili, Harku ja Saku valda
hõlmav MTÜ Nelja Valla Kogu
poolt ellu kutsutud stipendium
on ette nähtud iga nelja valla
territooriumil elavale ühele üliõpilasele, kes alustab taotlemise aastal õpinguid mõnes Eesti
kõrgkoolis bakalaureuse- või
magistriõppes.
Stipendiumi saavad taotleda
noored, kes on valinud ülikoolis
eriala, mis on seotud kohaliku
omavalitsuse toimimise ja seaduslike ülesannete täitmisega
ja aitab kaasa avalike teenuste
kvaliteedi tõstmisele. Stipendiumi suurus on 1000 eurot ja
see määratakse üheks aastaks
ning selle taotlemine ja määramine toimub avaliku konkursi
korras.
Toetust saab taotleda stipendiaat, kes on olnud valla elanikeregistris vähemalt aasta
enne stipendiumi taotlemist.
Eelduseks on ka head õpitulemused
gümnaasiumiastmes,
kriteeriumiks on keskmine hinne vähemalt 4,0. Loomulikult on
tingimuseks ka tahe teha koostööd koduvallaga. Stipendiumi
taotlemiseks esitab stipendiaat
MTÜ Nelja Valla Kogu juhatusele kirjaliku avalduse, põhjendades oma vastavust stipendiumi
taotlejale esitatud tingimustele.
Vabas vormis avaldusele tuleb
lisada veel ka elulookirjeldus ja
motivatsioonikiri, lõputunnistuse väljatrükk ja kohaliku omavalitsuse soovituskiri.
Taotluse esitamise tähtaeg on
1. september ja stipendiumi
määrab ja kuulutab tulemused
avalikult välja MTÜ Nelja Valla
Kogu juhatus igal aastal hiljemalt 1. oktoobriks.
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VALLAETTEVÕTE

Väikefirma omanik peab ettevõtlust elustiiliks
ja unistab bürokraatiavabast ärikeskkonnast
Alliku külas tegutsev väikeettevõte Eritex on jaganud oma tegevuse kolme
erineva vaala peale, kasvatatakse-pakendatakse lemmikloomaheina,
tehakse tellimise peale piirdeaedu ja pakutakse transporditeenust.
KODUVALD
annely.sumre@sauevald.ee

On ettevõtteid, mille eesmärk on
laieneda, kasvada, kasuminumbreid suurendada. Ja siis on neid, kes
stabiilselt, liigseid riske võtmata,
tegutsevad jõukohastes mahtudes,
hoides pisikese kasumiga mõistlikku rahavoogu ja jäädes ellu muutuvate majandustsüklite kiuste. Just
sellise ärifilosoofia on võtnud Eritexi omanik Raivo Kokser.
Tal ei ole ambitsiooni juhtida
kolmesaja töötajaga ja miljoneid
tootva kasumivoogudega ettevõtet. „Mis see mulle praegusest
rohkem annaks? Minu jaoks on
see väikeettevõtlus nagu elustiil.
Ise otsustad, ise vastutad. Olen
nii inimesena kui ettevõtjana konservatiiv, ei võta põhjendamatuid
riske ega kipu oma võimeid ülehindama. Nii näiteks ei ole Eritexil
ühtegi laenu. Pidev laienemine ei
pea olema eesmärk omaette,“ sedastab Kokser oma tegutsemispõhimõtteid, lisades lustaka kujundi,
et „maakera ei ole ju kummist“.

Esimene vaal – põllud, heinamaa ja lemmikloomade toit
Alates 1998. aastast tegutsev Eritex alustas heinaga. Nimelt olid
soomlased vabariigi algusaastail
Allikule püsti pannud heinatootmise, mis paraku läks paari aastaga
hingusele. Rajatud heinakuivatuskompleks jäi muidugi füüsiliselt
alles ja asjaolud sättusid nõnda, et
senisele palgatöötajale Kokserile
pakkus pank võimalust tehas ära
osta. Nii juhtuski, et Kokserist sai
väikest viisi heinatööstur.
Praegu opereerib ettevõtte ca
80 hektaril peamiselt Vanamõisa
külas asuvatel põldudel, kus kasvatatakse valdavalt kultuurheina
timutit. Suures osas on tegemist
rendipõldudega ja jätkusuutlikkuse seisukohast olevat see suhteliselt
problemaatiline. „Mõni omanik
näiteks ei soostu ühest aastast pikemaid lepinguid sõlmima, aga
heinakasvatus tasub ära vaid mitmeaastase tsükliga. Omanikud ei
suuda otsustada, mida oma maaga
peale hakata ja ehitusbuumi aeg lõi
ju kõigile ettekujutuse, et kinnisvaraga on võimalik ruttu rikkaks
saada. Tulemusi näeme me poolikute arenduste puhul isegi. Tänane majanduse elavnemine loob
jälle äkkrikastumise illusiooni ja
surve uute arenduste järele ilmselt
kasvab,“ pelgab Kokser. Päris lõpuni trööstitu ei ole olukord siiski,
olla ka põlluomanikke, kes ei taha
sentigi renditulu ja on rõõmsad,
et nende maad on hooldatud ja
ilmestavad maastikuarhitektuuri
osana ümbruskonda.

Lemmiklooma heina saab tulla ka kohapeale ostma. Saab tublisti soodsamalt kui poest.

Traditsioonilisele heinakasvatusele lisandub ettevõttes veel järeltöötlus - võimsate ventilaatoritega
ja spetsiaalselt heinakuivatuseks
valmistatud konteinerite süsteem
annab võimaluse saak järelkuivatada. „See annab heina säilimiseks
vajaliku optimaalse niiskuse taseme ning sellega väldime hallituse
teket ja hein säilitab oma kvaliteedi,“ kirjeldab omanik.
Nendes samades konteinerites,
mida on tehasel 100 tükki mahutavusega ca 4-5 tonni, saab heina
enne pakkimist ladustada. Lõpptoodanguna poodi jõuab hein
poolekilostes pakikestes ja lemmikloomapidajad – näriliste, tšintšiljade kasvatajad on toote kenasti

tud ja koššer toidul, orgaanilisus
ja öko on teemad ka loomade ninaesises. „Neid suundi püüame
tasapisi arendada. Praegu näiteks
on läbirääkimiste faasis idee koos
ühe India firmaga hakata tootma
toidulisandeid farmiloomadele,“
kergitab Kokser katet tulevikuplaanidelt.

Teine vaal – piirdeaiad ja
väravad

Põllupidamine ja heinaäri on teadagi Eesti ilmastikust sõltuvalt
lühikese hooajaga, reeglina saab
teha ühe niite ja seega on kibedat
tööaega vaid kuu-paar. Nii asutati
samasse tootmiskompleksi fassaadipiirete ja nende elementide toot-

“Väikeettevõtlus on 24 tundi asja juures olemist ehk siis rohkem või vähem
elustiil,” leiab Raivo Kokser.

omaks võtnud. Ühe sihtgrupina
teenindatakse veel hobusekasvatajaid Eestis ja ka Soomes.
Kuigi Kokser peab end konservatiiviks ja tasa-targu talitajaks, siis
ei tähenda see tema sõnul, et arendustööd ja uusi väljundeid ei peaks
otsima. Nii on ettevõte katsetanud
heina edasi arendamist graanuliteks, koostööd tehakse laboritega, et toodet rohkem väärtustada.
Näiteks Ameerikas olla turg olemas loomadele suunatud pühitse-

mine. Töötajaskond on Eritexis
universaalne, needsamad inimesed
kes põllul heinaga mässavad, on
aastatega omandanud ka kompetentsi valmistamaks väga erinevat
tüüpi aedu ja väravaid. „See on ju
millegi tootmisega tegeleva väikeettevõte eripära, et peab olema
mitmekesine, me ei saa palgata
eraldi naela lööjat ja kruvi keerajat.
Olemaks efektiivne tuleb omada
mitmeid oskusi,“ leiab Kokser.
Kui ettevõte alustas heinatööt-
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lemisega, siis aastatega on suuremaks käibetekitajaks kasvanud just
piirdeaedade tootmine. Ollakse
keskendunud peamiselt erakliendile, alates projekteerimisest kuni
paigaldamiseni, lihtsast puitaiast
eksklusiivsete lahendusteni.

Kolmas vaal – transport ja
logistika

Heina tootmine tõi kaasa vajaduse
ka transpordi vajaduse, heinapakid
tuli ju ka klientidele laiali toimetada. „Parim viis selleks oli toote eripära tõttu teha seda ise. Aastatega
omandatud kogemused annavad
nüüd võimaluse lahendada edukalt
nii meie endi kui ka aja jooksul
tekkinud klientide logistilisi vajadusi,“ nendib Kokser. Koostöös
partneritega suudab firma organiseerida transporti alates pakiveost
kasvõi 24 tonniste külmutusvedudeni. Põhiosa transporditegevusest on küll suunatud Soome ja
Eesti vahelisele veokorraldusele,
nimelt on ettevõtte omanikul osalus pakkimisega tegelevas firmas,
mis tegeleb erinevate pakketeenuste osutamisega valdavalt soome ettevõtetele. „Tundub lihtne,
Soomest korjatakse kaup kokku ja
tuuakse siia, siin pakendatakse ja
siis transporditakse Soome tagasi,“ kirjeldab mees tööprotsessi,“
kuid on siiski logistiliselt suhteliselt keeruline, kuna eeldab suurt
eeltood optimaalse transpordiskeemi väljatöötamisel.“

Turust, võimalustest ja
piirangutest

Kui peatuda veel korraks heinateemal, siis ettevõtte algusaastail
ulatus heinatoomine kuni 2000
tonnini aastas, viimastel aastatel
on see langenud 300-400 tonnini.

INFO
Ettevõte:
Eritex Invest OÜ
Aadress:
Allika tee 16, Alliku küla,
Saue vald, www.eritex.ee
Tegevusala:
heinatootmine ja pakendamine, piirdeaedade ehitus,
transporditeenused
Töötajaid:
hooajal kuni 20, neist 3-4
Saue vallast
Tegevuse osakaalud:
30% piirdeaiad, 20%
heinatootmine, 50%
transport ja logistika
Käive 2010:
6,7 miljonit krooni
Tänavu vähendati tootmist suisa
100 tonnini, keskendudes peamiselt kvaliteedile. „Eesti turg on
suhteliselt ebastabiilne – kehvadel
vihmastel aastatel on kohalikke
soovijaid palju, hea heinailmaga
aastatel jäävad meie osaks ostulubadused,” kõneleb Kokser. Ka bürokraatiat olevat tema sõnul palju,
sisuliselt nõuatakse väikeettevõtjalt samu normatiive kui suurtelt,
kui asutad väikese pagaritöökoja
on nõuded samasugused kui suurtootja Leiburile.
Eksporti pärsib tema sõnul oluliselt kasvanud transpordikulu,
mille tõttu näiteks tavaheina eksport on suhteliselt väherentaabel.
Hoolimata asjaolust, et Eesti on
nüüd osa Euroopast, on ühtne
seadusandlus ja ühine raha, peab
Kokser väikeettevõtja seisukohast
loosungit suurest Euroopa turust
müüdiks. Piiranguid ja turutõkkeid kohtavat igal sammul. ”Euroopa turg on ära jagatud suurte
kettide vahel ja sinna end sisse
pressida on tohutu töö. Mul läks
10 aastat enne kui Soome turule
oma lemmiklooma heinaga saime.
Öeldi, et hea toode, aga grupi sees
on sama kauba tootja juba olemas
ja väljast ei võeta juurde,” kirjeldab
Kokser olukorda. Samuti on tema
sõnul põllumajanduslikud toetused Euroopas kordi suuremad kui
Eestis, mis omakorda tähendab
maarjamaise toodangu nõrkust
hinnakonkurentsis.
Ometi nendib Kokser, et nutulaul ei aita ja tuleb leida lahendused ja otseteed. Sellest ka nii
öelda uutele vaaladele toetumine.
Eramajade piirete osas on ettevõte
saavutanud Eestis märkimisväärse taseme ja Eritexi tooteid võib
kohata Võrust Saaremaani. Sellist
plaani, et loodud väikeettevõte
näiteks kommiraha eest välismaistele kosilastele maha müüa ja meremeheks hakata, mehel siiski ei ole,
kuigi lapsepõlves tüürimehest isa
eeskujust lähtudes just meremehe
elukutsest sai unistatud. ”Väikeettevõtlus on 24 tundi tundi asja
juures olemist, ehk siis rohkem või
vähem elustiil, aga mulle see meeldib,” naerab peremees.
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Tantsuõpetaja:
Sügav kummardus kõigile!
Noorte laulu- ja tantsupeost on möödunud terve kuu - paras aeg, et tormakad
mõtted ja ülevad tunded on laagerdunud
ning esmaemotsioonid tegijate ning osalejate peades ja südametes asendunud
veidi asjalikuma analüüsiga.

Naisansambel
“Pihlamari” laulurohkest
ja toimekast suvest
„Pihlamari“ on üks tore seltskond nii
seltskonna kui laulmisoskuse mõttes. Me ei käi koos ainult proovi- ja
esinemispäevadel, vaid püüame
meeleoluka panuse anda ka näiteks
üksteise pidulikele sündmustele.
Kuna ansambel koosneb lauljatest,
kes suudavad laulda a capella,
on vajadusel võimalik laulda alati.
Loomulikult on hea seda teha ka ansamblijuhi Tiina Selke akordioni- või
klaverihelide saatel.
Käesolev kuum suvi on olnud töine. Esinesime Glehni
lossis toimunud TTÜ naiskoori juubelikontserdil. Toimusid lauluproovid koos Hüüru naisansambliga. Meie
käisime külas nende kultuurimajas ja nemad meie juures Laagris. Peale nootide ja harjutamisvalmiduse oli
loomulikult kaasas ka külakostiks küpsetatu. Harjutasime Memme-taadi lustipeo jaoks, mis toimus 18. juunil
Loksal. Ilm soosis pidu ja oli järjekordne meeleolukas
päev. Kontserdi lõppedes tänati dirigente ning koori- ja
ansamblijuhte.
Esinesime Pärnu Nooruse majas toimunud kuuendal
üleriigilisel külapillimeeste kokkutulekul “Laulame ja
mängime koos”, mis toimus 2. juulil. Laulsime ka koos
publiku ja pillimeestega rahvalikke laule. Jällegi – tore
seltskond ja üritus. Üle ega ümber ei saa sellest, et Tiina
Selke, üks vähestest naistest seitsmekümne pillimehega
koondorkestris, akordioni mängis. Peale koosmängimisi/
esinemisi (oli ka publik) toimus simman. Suve- ja merelaule harjutasime juuli lõpus Hüürus Mati kalapoe ees
toimunud ürituseks.
Laulmisega on nii, et kui oled talle oma väikese sõrme andnud, võtab ta käe, täites samal ajal meeldivalt
meie vaba aega ning andes võimaluse end laulu abil
väljendada. 2011. aasta kevadel toimunud Veskitammi
lauluvõistlusel me ei osalenud, küll olime külalisesinejateks, kes võitnud 2010. aastal samal konkursil esikoha nn
„seenioride klassis“. Sügisel loodame proovipäevadel
Saue valla Kultuurikeskuses jälle iga nädal korragi kokku
saada. Öeldakse, et harjutamine teeb meistriks...
7. juunil 2010. aastal Kanuti Gildi Saalis etendunud
omapärasest muusikalavastusest, kus osalejateks Grigori Švets, Ülle Toming ja ansambel „Pihlamari“, sai valmis ka video. Loodame väga, et televaataja seda eesti
telekanalilt ka näha saab. Tänapäeva publikut on raske
millegagi üllatada. Ehk mõjub üllatusena mainitud eksperimentaal-improvisatsiooniline etendus pealkirjaga
„Saime kokku Solenzaras“.
2011. aasta kevadest on meenutada mitmeid esinemisi Hiiul Diakoonihaiglas ja Nõmme raamatukogus. Allakirjutanul on olnud võimalus ja au lugeda kontsertkava
raames ka omi luuletusi. Osa nendest näeb ilmavalgust
aasta lõpupoole ilmuvas raamatus „Süda paberil“.
Ansambli loomingulised plaanid on tegemisel ja loomulikult on planeeritud ka esinemisi. Oleme avatud esinemispakkumistele. Kohtumiseni.
Ansambel Pihlamari liige Ülle Toming

PIRET
KUNTS
Ääsmäe tantsuõpetaja

A

ga olgu kuidas on - igatahes mina
jäin peoga rahule. Igati! Ei häirinud mind lõpuks nii palju kõneainet tekitanud tantsupeo toimumine
lauluväljakul... Vastupidi. Minu meelest
tekkis see paljuräägitud ja igatsetud ühine kultuuriruum. Kohe tõesti!
Loomulikult olid sellel omad puudused: nõlvalt ei näinud jooniseid ja esinemisala tundus selgelt piiritlemata... Aga
ilus oli! Ja noored üld- ja liigijuhid tegid
tubli ja korraliku töö! Sügav kummardus
neile!
Samuti pole küll midagi ette heita ilmataadile. Heakene küll, et andis seda
soojust veidi ülearu - aga ometi üks pidu
vihmata! Kindlasti tahtis ta parimat, lihtsalt pisut pingutas üle.
Ja siis Ääsmäe lapsed ja kogu saatjateõpetajate meeskond! Üle mõistuse tublid! Kas teate, et keegi ei jäänud tulemata?
Ja mitte keegi ei vajanud arstiabi! Tantsuja laulupeol osales 57 Ääsmäe kooli lauluja tantsulast ning neid aitas kantseldada
ja lõbustada 10-liikmeline meeskond: üks

vilistlane, kaks lapsevanemat ning seitse
õpetajat). Uskumatult vinge meeskonnatöö! Minu sügavaim kummardus kõigile
neile- nii lastele kui õpetajatele saatjatele!
Usun siiralt, et kõigile jääb hinge
mõni eriti ilus mälestus sellest nädalast:
Jaanile ja Agnetale sünnipäev mitmetuhande “külalisega”, paljudele pisematele
mugav rongkäik suuremate kukil, ujumised, muuseumid, loomaaed ja.... kõige
tipuks kogu see möll! Ehk siis laulu- ja
tantsupidu!
Oma juttu üle lugedes tundub see
enesele ikka veel pisut emotsionaalne ilmselt peate asjaliku analüüsiga umbes
mardipäevani ootama.

MAA JA ILM
1-3. juulini toimunud noorte
XI laulu-ja tantsupeol “MAA
JA ILM” osalesid ka Saue valla
noored tantsijad-lauljad:
• Laagri Kooli mudilased, poistekoor ja lastekoor ning Bel Canto
laulustuudio, dirigendid Liivi Arro
ja Piret Puusta
• Laagri Kooli poistekoor, dirigent
Tarmo Kivisilla
• Laagri Kooli 3.-4. klassi rahvatantsurühm, juhendaja Kaie
Metsallik
• Ääsmäe Põhikooli mudilaskoor,
dirigent Linda Kardna
• Ääsmäe Põhikooli 1. klassi rahvatantsurühm, juhendaja Piret
Kunts
• Ääsmäe Põhikooli 3.-4. klassi
rahvatantsurühm, juhendaja Piret
Kunts
• Ääsmäe Põhikooli 7.-9. klassi
rahvatantsurühm, juhendaja Piret
Kunts
• Ääsmäe Põhikooli 1.-5. klassi
võimlejad, juhendaja Piret Kunts

HEA TEADA

Statistikaamet hakkab
rahvaloenduseks töötajaid otsima
Statistikaamet palkab aasta lõpus algava 2011. aasta rahva ja
eluruumide loenduse läbiviimiseks üle 2400 inimese.
Suuremahulised värbamiskonkursid kuulutatakse välja sügisel.
KRISTO MÄE
Statistikaameti avalike suhete projektijuht

E

estis toimub rahva ja eluruumide
loendus tänavu 31. detsembrist
järgmise aasta 31. märtsini. Esimese kuu jooksul (31.12.2011–31.01.2012)
toimub elektrooniline rahvaloendus ehk
e-loendus, kus Eesti alalised elanikud
saavad vastata küsimustikule internetis.
Neid, kes e-loendusel ei
osale, külastavad perioodil
16. veebruar – 31. märts
2012 rahvaloendajad.
Rahvaloenduse käigus
selgub, kui palju on Eestis püsivalt elavaid inimesi,
kuidas rahvastik üle Eesti paikneb ning millised
on elutingimused. Loendustulemused
annavad ülevaate ka sellest, kuidas on
Eesti rahvastik muutunud viimasest
rahvaloendusest möödunud kümnendi
jooksul. Selle jooksul on ju toimunud

suured muutused nagu liitumine Euroopa Liiduga ja sellega kaasnenud liikumisvabadus, kinnisvarabuum ja inimeste
kolimine uutesse kodudesse ning majanduslangus ja sellest tulenenud tööotsingud väljaspool Eestit.

Palgatakse üle 2400 inimese

Kuigi esmakordselt on võimalik inimestel
täita rahvaloenduse loendusküsimustik

ise interneti teel, tuleb suur osa elanikkonnast küsitleda endiselt rahvaloendajate abiga. Kokku on Statistikaametil loenduse läbiviimiseks plaanis värvata üle
2400 inimese: 2200 rahvaloendajat (sh

200 ooteajal loendajat), 132 piirkonnajuhti ja 90 andmetöötluse operaatorit.
Huvist töötada rahvaloendusel saab
märku anda www.REL2011.ee rubriigis „Vabad töökohad”. Veebivormil saab
märkida huvipakkuva töökoha, tööpiirkonna ja enda kontaktandmed. Konkursi
väljakuulutamisel saadetakse registreerunutele e-posti teel meeldetuletus. Samast
leiab ka töökohtade täpsemad kirjeldused
ja töökonkursside väljakuulutamise ajad. Praeguseks on end tööhuvilisena
pannud kirja juba üle 3900
inimese.
2011. aastal toimub
rahvaloendus Eesti alal
üheteistkümnendat korda.
Varasemad loendused on
toimunud 1881., 1897., 1922., 1934.,
1941., 1959., 1970., 1979., 1989. ja
2000. aastal. Aastatel 2010 ja 2011 toimuvad rahva ja eluruumide loendused
enamikes maailma riikides.
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18. juunil toimus Laagris kultuurimaja õuel tihe turusebimine. Juba teist korda toimunud
taluturg pakkus selgi korral ostumõnu istikutest suitsuvorstini. Järgmine turupäev on
27. augustil 10-14.00. Oodatud on kõik, kel soov osa või müüa isetehtud hoidiseid,
aiasaaduseid, mett ja teisi mahetooteid. Avatud on HOOVIKOHVIK.

4. juunil toimus Saue valla jalgrattaretk, kus osales üle 230 inimese. Retke käigus läbiti
43 km küllaltki laugjal pinnal, kus oli nii kruusa- kui ka metsateid. Retkel toimusid mõnusad
vahepeatused, kus lisaks puhkamisele sai kuulata kohalikku ajalugu ja külade tegemistest.
Tutvuti Saue valla esimese vallamajaga Kanamal, Rehe küüniga Üksnurme külas. Pikem puhkepaus oli Metsanurme külakeskus, kus perenaine Anneli jagas head suppi ning Kadarbiku
poolt olid mõnusad jahedad joogid. Finišeeruti Vanamõisa lõkkeplatsi, kus energilisemad
ratturid testisid võimeid Plekk - Liisu osavusrajal, parimatele jagati Maanteeameti poolt välja
pandud auhindu. Enese kosutamiseks jagati kõigile ratturitele Premia jäätist ja Balsnack´i
näkse. Eelregistreerijate vahel loositi välja Laagri ujula pääsmeid. Kõikide osalejate vahel
loositi välja jalgratas, mille võitis endale retke vanim meesosaleja.

Ajavahemikul jaanuar kuni aprill sündis Saue vallas 51 pisikest titte. 11. juunil olid kõik
värsked vanemad oma piimalõhnaliste maimukestega kutsutud oma esimesele vallavanema
vastuvõtule Saue valla kultuurimajja. Palavat suvepäeva trotsides olid uue tulija tervitamisüritusele kohale tulnud 37 beebit koos oma vanematega, paljudel ka vanavanemad ja väikesed õed-vennad ühes. Öeldi ilusaid asju, jagati kingitusi ja fotonurgas said kõik soovijaid
kena perefotona üles võetud.
Järgmine beebiball toimub 8. oktoobril ja sinna oodatakse kõiki tillukesi vallakodanikke, kes on sündinud alates maikuust, kuni nendeni, kes otsustavad ema kõhust enne
augustikuu lõppu ilma kaema tulla.

18. juunil toimus jalgpalliturniir Laagri HSK karikale, mis algas piduliku avatseremooniaga, kus Eesti rahvushümni esitas Erich Krieger. Jalgpallurid võimlesid ennast soojaks treener Ave aeroobika saatel ja siis läks mänguks. Osales 7 mansat - Saue Vallavalitsus, Kadarbik,
Ääsmäe SK, Kernu Kadakas, Laagri Kristlik Kogudus, Harju Jk Fan Club, Alpimer.
Pinget jätkus lõpuni, kui Kristliku Koguduse meeste/naiste segameeskond osutas südi
vastupanu favoriidile - Harju JK Fan Club´i meeskonnale. Jõud ja tehnika jäi siiski peale ja
kogu turniiri võitja sai ka sellest kohtumisest võidupunktid (kullameeskond fotol). Teisi kohti
välja ei kuulutatud, kõik osalejad said kaela hõbemedalid.
Lisaks jalgpallile said pealtvaatajad nautida ka Terje Treimanni tantsustuudio cheerleaderite
tantsu. Et lastel igav ei hakkaks, viidi läbi Laagri Aeroobikamissi valimine. Esimeseks Laagri
Aeroobikamissiks sai pingelises konkurentsis Liss-Karda Leclercq.

29. juulil andis Maidla külas kontserdi Eesti üks kuumematest poplauljatest Koit Toome. Pea terve päeva väldanud vihmasadu lakkas kontserdi ajaks ja kohaletulnutele
sai osaks pooleteist tunnine hõrk muusikaelamus. Lisaloona soovis publik kuulata selle suve
hittlugu „Valged ööd“, mida teadupärast esitab Koit koos Getter Jaaniga. Kohalik omaküla
tüdruk Sigrid Poll tõi kastanid tulest ja asendas Getterit, edukalt ja aplausiväärivalt.

23. juulil selgitati Hüüru külas toimunud kalateemalisel perepäeval välja parimad
kalagrillijad. Konkursi korras valmistas hõrgutisi üheksa võistkonda. Kohalikku päritolu kalakokki kahjuks ei osalenud, kui mitte arvestada ürituse korraldaja firmat M.V. Wool esindustiimi. Kahes esimeses võistlusvoorus grilliti söegrillidel lõhet ja linaskit, fantaasiavoorus
oli roa kohustuslikuks komponendiks võistkonna poolt vabalt valitud kala. Külastajad
said nautida kohapeal küpsetatavaid kalaroogasid ja osta Mati Kalapoest soodsa hinnaga
värsket kala ja muud kalakaupa. Rahva rõõmuks esinesid Saue valla artistid ja külalisesinejad.
Tegemist oli Saue Vallavalitsuse, Eesti Grilliliidu ja Asi M.V.Wool ühisüritusega.

OTSIME LAPSEHOIDJAT
(2011 novembris 1-aastaseks saavale poisile)

Soovitused hoidjatädile:
• söödab-joodab, paneb
• vanus 45+
• suhtleb lapsega vene keeles magama, käib õues,
mängib jne
• hoiab last meie kodus
• aus, puhas, kohusetundlik,
Laagri alevikus
• hoiab E-R max. 7:30-17:00 rõõmsameelne, kannatlik
• suhtleb lapsega vene või
tunnitasu alusel
eesti keeles
Rohkem infot: 5150017 (ema) või kessu17@hot.ee

SAUE LOOMAKLIINIK
Avatud
E-R 15.00-19.00
Sooja 1, Saue tel. 600 3382
www.sauekliinik.ee

Ohtlike puude turvaline
langetamine
Kruntide puhastamine
Puujäätmete äravedu
Raietööd
Tel. 52 50 893, 56 260 344
e-mail: info@vahergrupp.ee
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Eelinfo
1. - 8. oktoobrini tähistame Ääsmäel kahte suurt
juubelit. Ääsmäe küla esimesest märkimisest on
möödas 770 aastat ning Ääsmäe koolis on tarkust
jagatud 225 aastat. Ootame Teid osalema meie juubelinädalal!
01.10. Juubelinädala algus, Eakate seltsi “Sügis” pidu.
Näituse avamine koolimajas.
03.10. Noorte päev Ääsmäe noortekeskuses
04.10. Lasteaia pidustused
05.10. Filmiõhtu koolimajas.
06.10. Suur küla sporditurniir
07.10. Kooli aktus. Noorte disko
08.10. Pidulik juubelipäeva lõpetamine- ekskursioon,
vilistlaste kokkutulek, aktus ja pidu elava muusika saatel.
Kohtume juubelinädalal!

SAUE VALLALEHT
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Tulevased tippdisainerid näitavad
oma värskeimat loomingut Saue
valla Kultuurimajas Laagris
19. augustil toimub Laagri kultuurimajas vinge noorteüritus
Moedepoo 2011, kus poodiumil tulevad esitlusele 18 fantaasiarikast moekollektsiooni, mille loojateks koolinoored 6.-12. klassini.
KODUVALD
annely.sumre@sauevald.ee

10. septembril algusega 10.00 toimub Hüüru
külas Hüüru Sügislaat.
Lettidel värsked mereannid ja suitsukala, aia- ja põllusaadused, istikud ja käsitööd. Uueks asjaks on Kirbuturg, kus iga mees võib osta ja müüa.
Mängivad külapillimehed, võistlused nii lastele kui täiskasvanutele. Lastele möllamiseks batuut, ratsutamiseks
ponid ja hobused. Uue meelelahutusena jalgrattavõistlus aeglussõidus lastele. Välikatlas traditsiooniline supp,
töötab väliköök puhvetiga.
Hea võimalus teha soodsad ostud.
Hea võimalus kauplemiseks.
Ostjad ja müüjad, selle sügise kohtumispaik on Hüüru!
Info telefonil 504 0934.
Kaupmeestele registreerumiseks huuruveski@hot.ee.

Õnnitleme
Sulle kõik lilled õits´ ku
Sulle kõik linnud laulgu
Kallis Elju
Õnnitleme Sind juubeli
sünnipäeval ning soovime
tugevat tervist ja õnne!
Pihlamari

Laagri Lions klubi
Laagri LIONS klubi toetab laste osalemist
suvelaagris.
LC Laagri toetab kolme vähekindlustatud Saue valla lapse osalemist Urumarja suvelaagris. Üks lastest elab Kiia,
teine Tuula ja kolmas Maidla külas.
Urumarja noortelaager asub Pärnu maakonnas, Pärnu
jõe ääres.

M

oedepoo disainikonkurss toimub juba teist korda ja selle
eesmärgiks on korraldaja
Mattis Meekleri sõnul anda andekatele noortele moeloojatele võimalus oma
talenti kusagil korralikult „välja elada“.
Samas on tegemist konkurssiga, mitte
kõik huvilised ei pääse püünele. Moedepoo eelžürii valis 38 laekunud kavandist
välja 18 finaaliväärilist tööd.
Eelmisel aastal toimus Moedepoo disainiüritus Tallinnas Telliskivi Loomelinnakus, sel korral toimub show Laagris. „Laagri valisime toimumiskohaks,
sest tahame, et see oleks liikuv üritus.
Kõik sündmused ei pea ju aset leidma
suurlinnades, sellel aastal muudame
Laagri üheks päevaks Eesti moepealinnaks,“ lubas Meekler.
„Moedepool üles astuvad kollektsioonid toovad publikuni rohkelt fantaasiarikkaid lahendusi, kasutatud on
materjale alates katteloorist lõpetades
puiduga. Kavandite seas oli domineerivaks ka sulgede kasutamine ning veidi
maskuliinsemad lahendused. Üldiselt
oli läbivaks teemaks mitmetes kollektsioonides ka erinevate materjalide taas-

2010. aasta Moedepoo võitjaks pärjati kollektsioon “Spektrimull” ja neidsamu heegeldatud imesid saab näha ka tänavuse moeshow püünel avalöögina

kasutus. Tähelepanuväärne on tõsiasi,
et esmakordselt on lavale oodata mitme
meesdisaineri kollektsioone,“ promob
Meekler noorte moeshow´d.
Lisaks kollektsioonidele peavad disainerid ise hoolitsema ka lavalise liikumise
ja kõige muu moedemonstratsiooniga
kaasnevate teemadega. Eelmisel aastal
presenteeris moodi teiste seas näiteks ka
laulja Lenna Kuurma.
Sel korral tagab modellid Living

Models modelliagentuur ning üritusele tulevad ka Living Modelsi modelli
skaudid. Nemad jagavad kohapeal informatsiooni agentuuri kohta ja pakuvad
noortele, kes on huvitatud modellindusest, võimaluse minna ja end agentuuris
proovile panna.
Kõik huvilised on oodatud kaasa elama, üritus algab kell 19 õhtul, pileteid
müüakse koha peal- 4 eurot õpilastele ja
pensionäridele, 5 eurot täiskasvanutele.

KASULIK TEADA

Ümberõppe võimalus Saue valla töötutele
ja koolitatud spetsialistid ettevõtetele

Sotsiaalsete erivajadustega valla laste suvelaagri toetamine on üks LC Laagri tänavuaastastest heategevusüritustest.

ANDRA
PERV
Projektijuht

P

rojekt on suunatud pikaajalistele
töötutele, kellel ei ole olnud töösuhet vähemalt 12 viimast kuud.
Samas ei eeldata ametlikult töötuna arvel
olemist. Vanusepiirangut osalemisel ei
ole, aga arvestama peab sellega, et projekti ei saa tulla FIE ning lapsega kodus olev
vanem, kellel on toimiv tööleping (lapsehoolduspuhkuse aeg).

Kutsume augustis projektis osalema
Saue valla töötuid ümberõppele metallitöölise-keevitaja erialale ja lapsehoidja II
kutsekvalifikatsiooni eksamiks valmistumisel. Koolitused algavad septembris
2011. Ametikoolitusele lisandub kolme
nädalane praktika tööandaja juures. Samal ajal kompenseeritakse osalejatele
transpordikulud ning makstakse lisaks
veel õppe- ja praktika-stipendiumi.
Lisaks pakutakse CVde koostamisel
abi, psühholoogilist- ja karjäärinõustamist ning motivatsiooni koolitust.
Tegemist on projektiga „Tegusalt töö-

On kasvamas kuskil üks pisike puu
ja vajab see puu sinu sõprust ja hoolt… Ott Arder
Laagri Kooli huvikooli kooliks ettevalmistuse ringi peaeesmärgiks on
lapse arengu igakülgne toetamine. Erinevate teadmiste, oskuste arendamine lähtuvalt iga lapse individuaalsust. 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. Samas ei tähenda see ainult uute teadmiste omandamist, vaid ka uute kaaslaste leidmist ja oskust nendega
suhelda ning toimetulekut täiesti uues keskkonnas.
Siin kogeb laps erinevaid väärtushinnanguid ja eeskujusid. Eeskujudeks saavad nii suured kui väikesed.
Lapse vaimne ja sotsiaalne areng jätkub kõikjal. Meil on vaid võimalus
seda suunata pakkudes erinevaid tegevusi, eeskujusid…

turule Kiili, Saku ja Saue vallas”, mis sai
toetuse Euroopa Liidu Sotsiaalfondilt.
Projekti juhtpartneriks on Kiili Vallavalitsus ning koostööpartneriteks Saku
ja Saue Vallavalitsused. Ettevõtted, kes
soovivad võtta oma firmasse praktikale
pikaajalisi töötuid ja Saue valla elanikud,
kes ei ole olnud tööga hõivatud viimased
12 kuud ning soovivad projektis osaleda,
võtke ühendust projektijuhi Andra Perviga: a.perv@hot.ee, tel 569 49272.

	
  

Laagri Huvialakool
annab teada:
ON ALANUD REGISTREERIMINE
2011/2012 õppeaasta

LOOVUSKOOLI RÜHMADESSE
(KOOLIKS ETTEVALMISTUSE RING)
Täpsem info
www.laagrik.edu.ee
telefonil: 651 7635 või 651 7633,
või e-mailiga: taigur@laagrik.edu.ee
Kontaktisik: Taigur Tooming
Aadress: Veskitammi 22, Laagri, Saue vald

Koduvald
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20. august, algusega kell 10.00

Toetajad:

PÕNEVAD TEGEVUSED JA
ATRAKTSIOONID KOGU PERELE:

SMILERS, Rosanna
Lints, Vanaviisi

Akordionist Indrek Liit – tangoprogramm,
Rohupillimängija Erki-Andres Nuut, laste
tantsutrupp Chicas Bonitas – mustlastantsud,
Desire Showprogramm - oodata ainult rocki,
Native Imagenes - Mehhikost, Tuletantsijad,
Ketikoerad, Segakoor Wannamoisa,
Känd ja Käbi rahvatantsurühm, Pääsuke
rahvatantsuselts, Ladinatantsutrupp Panter,
Runo Meeskoor.

Benji hüpped, Sky jump, Zorb pall
Miniloomaaed, ponidel ratsutamine,
mägironimine, suured ja väikesed batuudid,
näomaalijad, ATV-d, mänguväljak, maskotid,
laadafoto ja palju muud huvitavat

Laadal müügil parim Eesti toit ja käsitöö

Võta pere ja tuttavad kaasa ning
naudi ilusat suvelõpupäeva.

NELJA VALLA KÜLADE PÄEV JA TALENDIVÕISTLUS –
katsutakse rammu naabervaldadega erinevatel võistlusaladel.
Päevapilet 3 € peale 18.00 5 €. Alla 120 cm pikkustele lastele tastua.
www.vanamosia.ee

Maakonna vingeim suveüritus ole olemas Vanamõisas 20. augustil

20. augustil 2011 algusega kell 10.00 avatakse juba üheksandat
aastat järjest Harjumaa suurim, Vanamõisa käsitöölaat koos
külade päeva ja suvelõpupeoga.
VANAMÕISA KÄSITÖÖLAAT 10.00 - 22.00
Mõnekümne müüjaga laadast on välja
kasvanud suurim käsitöölaat meie maakonnas. Aastast aastasse on nii müüjate kui ka ostjate hulk kasvanud. Sel
aastal on kästöölaadale lubanud müüma tulla üle 200 vanema ja noorema
käsitöömeistri, kes pakuvad laias valikus käsitöö- ja talutooteid: ehetest savinõudeni ning punutistest nahktoodeteni. Lisaks on oodata käsitöömeistreid

väljaspool Eestit, pakkumaks külastajatele võimalust tutvuda teiste maade
käsitöökultuuridega. Ka tänavu on olemas laada külastajate hulgas suurt populaarsust võitnud tooted – põdralihavorst, Peipsi ääres kasvatatud sibulad,
kodus küpsetatud leivad - saiad. Neile
pakuvad konkurentsi istikumüüjad ning
mahepõllumajandust viljelevad talupidajad. Kõiki pakutavaid tooteid ei jõua

üles lugeda ja teatav avastamisrõõm
peab igale külastajale alles ka jääma.
Kauplejate valikul oleme püüdnud
hoida joont, et laadalt leiaks endale
meelepärase iga külaline. Tule ja tee
oma valik! Sisseostudeks rahavarusid
aitab täiendada Swedbanki pangabuss.
Laadale registreerimine: Agne suvelaat@kodukyla.ee tel: 53 458 450

SUUR SUVELÕPUPIDU 12.00 - 24.00
Üheks käsitöölaada lahutamatuks
osaks on kultuuriprogramm.
Hea tuju eest hoolitsevad sel aastal
ansambel Vanaviisi, kelle tantsulised
lood on meie kõrvu kõlanud juba paarkümmend aastat. Kes ei teaks meist
laulu nagu „Oma maa“ või siis mõnd
muud ärkamisaja rahvuslikku laulu.
Nooremat publikut hoiab tantsujoonel Rosanna Lints, kes osales sel
aastal toimunud “Eesti otsib superstaari” saates ja jõudis seal päris kõrgele positsioonile. Kuna on tegemist
käsitöölaada
kultuuriprogrammiga,

siis selle temaatikaga haakub hästi
Erki-Andres Nuut. Temagi on saanud
tuntuks Eesti ühest telesaatest, kui
võitis kõigi Eestimaalaste poolehoiu
oma rohukõrrepilliga. Niisama kordumatu nagu on käsitöölaat on ka Erki
esinemine.
Seekordseks peaesinejaks on hekel
kõige edukaim bänd Eestis – Smilers.
Tema kontserdid on alati olnud erisugused. Alles hiljaaegu korraldasid nad
valge kontserdi, kus kõik laval asuv oli
valge.
Muusikale ja tantsule pakub vahel-

dust võimalus lennata maa ja taeva
vahel. Lastel on võimalus oma käega
katsuda erinevaid koduloomi, lasta
endale teha näomaalinguid ja palju
muud põnevat.
Meessoost laadalistele pakub kindlasti huvi Päästeameti ja Politsei telk,
milles leiab vägagi palju huvitavat.
Pimeneva augustiöö taeva lubas
päevavalgeks muuta Ruf oma ilutulestikuga.
Laadale ja laadalt koju saab bussidega. Jälgi infot kodulehelt www.vanamoisa.ee.

NELJA VALLA KÜLADE PÄEV JA TALENDIVÕISTLUS
Saue-, Harku-, Saku-ja Kiili vallal ning
Saue linnal on juba teist aastat võimalus oma valda/küla/linna eksponeerida
ja naabervaldadega küladega rammu
katsuda. Külade tänaval on üleval kõik
võistlusest osa võtvad meeskonnad
oma telgi ja väljapanekutega – hea võimalus tuvuda erinevate külade tege-

mistega ning soetada endale toredaid
meeneid.
Naabervaldade küladega katsutakse
rammu järgmistel võistlusaladel:
1. Oma küla meene valmistamine
2. Kokkamine – Gruusia köök
3. GPS viktoriin

4. Talendivoor
5. Loovusvoor: meeskonna stiil ja oma
ala kujundus külade tänaval
Tõotab tulla väga sisutihe ja põnev
jõukatsumine kuna registreerunud on
juba 12 võistkonda neljast vallast ja
Saue linnast.

Info ja registreerimine: Kristel Kuimet: kristel@acglogistics.ee või tel. 501 0494,
Tiina Tint: tiina.tam5@gmail.com tel: 514 2358
Pilet 3 eurot, peale 18.00 5 eurot. Tasuta lastele, kes on alla 120 cm pikad.
Rohkem infot: www.vanamoisa.ee,
Korraldaja: MTÜ Vanamõisa Küla, Lilian Kold tel: 505 7772, e-mail lilian@kodukyla.ee

Laagri LIONS Klubi kogub
suvelõpupeol raha kolme
heategevusprojekti jaoks
Tänavusel suvelõpupeol kogub Laagri LIONS klubi raha kolme heategevusprojekti jaoks. Need on:
Arvuti ostmine Laagris elavale erivajadusega lapsele.
Noormees on 16-aastane liitpuudega (pime ja ratastoolis),
arvuti aitab teda suhelda maailmaga, kuulata muusikat jne.
Kuna noormehel on 21. augustil sünnipäev, siis teeme üheskoos ühele kaasvallaelanikule ilusa sünnipäevakingituse.
Beebikiige paigaldamine Laagri alevikku Urva mänguväljakule. Täna ei ole Laagris ühtegi mänguväljakut, kus oleks
võimalik väikelapsel kiikuda. Üheskoos kogutud rahaga ostab ja paigaldavad klubiliikmed sellise kiige ning kõigil vallaelanikel on koht, kus oma väikelapsega tulla aega veetma.
Rahalises mõttes kõige kulukam projekt on trepironija
ostmine Saue valla sotsiaaltöötajatele. See kaval riistapuu
maksab üle 3000 euro. Täna elab palju abivajajaid kortermajades, teinekord
4 ja 5 korrusel.
Vanemad või sotsiaaltöötajad peavad
ratastoolis
inimese süles õue
tassima, mistõttu
arusaadavalt on
erivajadustega
inimeste võimalused viibida vabas
Otsi peoplatsilt kollastes särkides lõvisid
ja uuri, kuidas saad oma panuse anda.
õhus väga piiratud. Trepironija on seade, mille peale kinnitatakse ratastool
ja mis siis ise kas trepist üles või alla „ronib“.
Kutsume kõiki suvelõpupeo külastajaid külastama LC
Laagri stendi ja tutvuma meie ideede ja projektidega. Ostes LC Laagri märgiga telgist toitu või jooke, toetate meie
heategevusprojekte, samuti on suvelõpupeol väljas meie
korjanduskastid.

Vallamaja kolib kontoriga
Vanamõisa suvelõpupeole
Vanamõisa suvelõpupeolt tasub üles otsida ka Saue valla
telk, kus on võimalik vallafunktsionäridelt nööbist kinni haarata ja kohalikke asju arutada.
Oma lubaduse huviliste jaoks olemas olla on andnud nii
vallavanem, kui teiste oluliste küsimuste– kommunaal- ja
heakorra, sotsiaali- ja hariduse, planeeringute ja ehituse
valdkonna spetsid. Kohale kutsutakse ka vallavolinikud.
Loomulikult ei saa sellisel meelelahutusüritusel pakilisi probleeme lahendada, pigem filosofeerida ja üldisemaid ettepanekuid jagada. Ja miks mitte ka piiluda ametniku rolli taha
ja tutvust teha, mis inimestega tegu on. Niiet on võimalus
veeta pooltunnike valla elu eest vastutajatega, konkreetsed
ajad ja „vastuvõtu tunnid vabas õhus“ leiab huviline juba
koha peal telgi seinalt.
Valla telgis on võimalik tutvuda Laagris asuva Saue valla
Kultuurikeskuses tegutsevate ühingute huviringide ja muude ettevõtmistega ning üldse Saue vallaga. Lõpusirgele
jõuab ka Saue valla aerofotode näitus, millega saab telgi
seintel viimast korda tutvuda - enne valla kultuurimajja „finišeerimist“. Ostulettide, külatelkide ning muu põneva atraktsiooni ja atribuutika seast katsu siis ka Saue valla telk üle
leida.
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Pakun kodukoristusja triikimisteenust.
Müüme kasutatud varuosi enimlevinud
sõidu- ja pakiautodele.
Ostame utiliseerimist vajavaid sõidu–
ja pakiautosid ning busse, võib
pakkuda ka sõidukorras sõidukeid.
Kustutame sõiduki ARK-s.

Kontakt:
50 55 368 või 60 49 844
Info@vpautolammutus.ee
www.vpautolammutus.ee

AVATUD E-R 9-17 L 9-14
Puksiirteenus 24h
Autode kokkuost tel 50 52 618

Monika 560 94885

Raamatupidamine
Haldusteenus
Sise- ja välikoristus
Avariiabi 24h

Andis-E OÜ

Võrkaedade
müük

www.allikuhaldus.eu / 5699
9160 / info@allikuhaldus.eu

Hinnad paindlikud, küsi pakkumist!
www.andis.ee / andis@andis.ee
tel 569 72360. Transpordi võimalus.

Noor perekond soovib osta
maad oma kodu rajamiseks
Harjumaal otse omanikult.

*Autode remont,
keevitus ja värvimine
* Õlivahetus
* Tehniline ülevaatus
* Transportteenus,
*Fekaali vedu
* Autoparkla

Audiitorteenused ülevaatus,
raamatupidamisteenused,
konsultatsioonid,
aastaaruannete
koostamine,
KÜ revideerimine,
äriplaanide koostamine.

Tel: 59 05 82 82
E-mail: century@hot.ee

Saue valla ettevõtetele
hinnasoodustused.

AS Sagro automajand
Vae 3, Laagri, Harju maakond
Tel. 679 6858, GSM 515 8242
e-post: raul@sagro.ee

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

Puumarket teeb oma 20-ndal
sünnipäeval hoopis klientidele kingitusi!
Osta perioodil 15.07-20.08
vähemalt 100 € eest ja osale
loosimises, kus peaauhinnaks on
Survepesur Kärcher K 6.300 (ostuväärtus 549 € ).

Lisaks leiavad fortuuna õnneliku käe läbi omaniku:
- 3 100 € Puumarketi kinkekaarti
- 10 õllekohvrit
- 5 unikaalset puidust Puumarketi kalendrit

Vaata lisainfot www.puumarket.ee

Kristina Uibo
Otsid endale kodu
või üüripinda,
Sul on vaja
kinnisvara müüa –
olen abiks!

Tel 509 9809

kristina.uibo@remax.ee remax-central.ee

