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Aprilli lõpus - mai alguses oli taas kohalik kogu-
kond põnnist pensionärini mobiliseerinud oma 
energia kodukandi korrastamiseks. Kokku sai 
korjatud tonnide kaupa autorehve ja sadu kotte 
metsaalust olmeprügi, rehitsetud krunte ja kraa-
viäärseid, kaunistatud ja istutatud....  Respekt!  
        loe lk 3

Uus asi
Talgud läbi - elu selleks
korraks puhtam ja ilusam

Grillkala maitsega suvesündmus koos 
võistlusmelu ja mõnusa meelelahutusega

Auris Rätsep
Eesti Grilliliit

Üleriigiline toiduvalmistami-
se suurvõistlus kalagrillimises 
toimub perepäevana laupäeval,  
23. juulil, algusega kell 11.00 Paldis-
ki maantee ääres Hüüru külas, Mati 
Kalapoe esisel väljakul. 

Saab süüa ja proovida häid kalaroo-
gasid, esinevad head artistid ja sisse-
pääs on kõigile tasuta. Mati Kalapoes 
kehtivad võistluse päeval kõikide ka-
lasõprade rõõmuks soodushinnad.

Esmakordselt Eestis
Eestis esmakordselt korraldataval 
rahvalikul kalagrillimise meistri-
võistlusel on võimlik osaleda igaühel. 
Eesti Grilliliidu korraldatavate võist-
luste eesmärgiks on meelitada kodu-
dest välja oskajad eestimaalased, kes 
on valmis oma teadmisi kokakunsti 
osas teistega jagama ja seeläbi ka ise 
toiduvalmistamise tarkust juurde 
saama. 
Eesti Meistrivõistlusel Kalagrillimi-
ses saab osaleda kuni 20 võistkonda 
ja võistlus toimub kolmes voorus. Esi-
meses ehk Punase Kala Voorus grilli-
takse lõhet, teine võistlusvoor kannab 
nime Valge Kala Voor, mille käigus 
küpsetatakse linaskit. Kolmas võist-

lusvoor on fantaasiavoor ja siin keh-
tib loosung: „Grillida võib kõike!“. 
Esimeses kahes voorus on küpse-
tusaparaadina lubatud kasutada ai-
nult söegrilli, mille iga võistkond ise 
kaasa võtab, fantaasiavoorus tohib 
võistkonna soovi korral kasutada ka 
gaasigrilli. Esimese kahe võistlusvoo-
ru kalad annab võistlejatele võistluse 
kalapartner M.V.Wool, fantaasiavoo-
rus grillib iga võistkond enda kaasa-
võetud toiduaineid. Fantaasiavooru 
töö kohustuslikuks komponendiks 
on kala võistkonna vabal valikul. 
Võistlustööde maitsestamine toimub 
võistkondade vabal valikul nii mait-
seainete kui maitsestamisvõtete osas. 
Võistluse maitseainepartner Santa 
Maria annab ka omalt poolt igale 
võistkonnale kala maitsestamiseks 
sobiliku maitseainekomplekti. 
Võistlustöid hindavad Eesti Grillilii-

du kohtunikud. Esimeses kahes voo-
rus toimub tööde hindamine pime-
hindamise meetodil, see tähendab, et 
kohtunikud ei tea millise võistkonna 
tööd nad laual näevad ja hindavad. 
Fantaasiavooru tööde esitlus toimub 
võistkondade platsidel avaliku esitlu-
sena, igal võistkonnal on aega võist-
lustöö kohtunikele esitlemiseks kuni 
7 minutit.  
Oluline säte võistluse reeglites on, et 
grilliaparaadi pinnal toimuvas küp-
setusprotsessis ei ole lubatud kasuta-
da fooliumit, küll tohib fooliumit ka-
sutada roa ettevalmistamiseks ja ka 
järelküpsemiseks grillivälisel pinnal.

Mitte ainult võistlema
Kui kokanduslikku talenti või võist-
lushimu napib, siis tasub end gril-
lipäeval Hüüru kanti sättida siiski. 
Päeva on pikitud mitmeid muusikali-
si vahepalu nii kohalikelt moosekan-
tidelt kui kaugemalt tulnud puntidelt,  
selle eest hoolitseb koostööpartnerina 
Saue Vallavalitsus. Avatud on kala-
restoran, noorema põlvkonna lõbus-
tamiseks korraldatakse mitmeid ka-
lateemalisi publikumänge ja roheline 
muruväljak võimaldab piknikuteki 
maha laotamist ja lihtsalt mõnusa 
melu nautimist.
Et siis kohtumiseni 23. juulil  
Hüürus - Mati Kalapoe ees!

VÕISTLUSTEL OSALEMI-
SEKS võtke ühendust Eesti Grilli-

liiduga aadressil 
grilliliit@grillfest.ee või 

telefonil 5043000. 

LISAINFOT ajakava, võistluse 
reeglite ja muu vajaliku kohta on 
võimalik vaadata kodulehtedelt 

kala.grillfest.ee  
www.mvwool.ee

Juunikuine persoonilugu kummutab kuvandi, 
nagu oleks pastor vaid range silmavaate, valge 
kuuekrae ja aukartust tekitava laulva kõnema-
neeriga isik. Laagri Kristliku Koguduse pastor 
Tõnis Roosimaa esindab pisut teist kirikuinimese 
tüpaazi.  
        loe lk 8

Suvi 2011 Saue vallas pakub mitmeid aktiviteete 
- nii sportlikke, kui muusikalisi, lihtsalt pidusid ja 
karme võistuvõtte. 4. juunil alustatakse ratta sel-
jas pedaalides ja lõpetatakse 21. augustil Smilersi 
rütmis rokkimisega suvelõpupeol. Vahele mahub 
mitmeid jaanipäevi, summerdamist ja grillimist  
                                     loe lk 10-14 ja avaleht

Mida Sina sel suvel teed?

SAUE VALLA JALGRATTARETK
4. JUUNI ALGUSEGA 12.00

Rattaretk toimub sel 
aastal ajaloolisel valla 

territooriumil
WWW.VANAMOISA.EE

TASUTA

11.00 -12.00 kogunemine Laagri kooli juures
12.00 START
12.45 -13.05 Saue valla esimene vallamaja, 
Kanamal
13.40 - 13.55 Rehe küün, Üksnurme külas
14.10 - 15.10 LÕUNA. Metsanurme külakeskus, 
Metsanurme külas

16.10 -16.25 Lõokese tn mänguväljak, Jõgisoo 
külas
17.00 FINISH, Vanamõisa lõkkeplatsil
17.00 -18.00 jalgade sirutamine koos 
meelelahutusprogrammi, auhindade loosimise 
ja tasulise puhvetiga

Eelregistreerimine kuni 02. juuni Ingrid Novikova tel 53465917 või e-postil veskitammi@sauevald.ee

SAUE VALD  20

Retkel toimuvad mõnusad vahepeatused, kus lisaks 
puhkamisele saab kuulata kohalikku ajalugu ja külade 
tegemistest.
Rattaretkega võib liituda ka poolelt distantsilt!
Maanteeamet selgitab stardis ohutu liiklemise tõdesid.

Kui soovid autot eelnevalt parkida Vanamõisa lõkkeplatsile, 
siis küsi selle kohta infot eelregistreerimisel.

DISTANTS 43 KM

Kohalik pastor õpetab
surfama Jumala serveris. 
Püsiühendusega
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Vallajuhtimine

Vallavolikogus 26. mail
Valiti uus sotsiaalkomisjoni esimees, kelleks sai Aavo 
Sõrmus ja aseesimeheks valiti Lauri Vahtre
Anti nõusolek riigihankeks „Kerge kütteõli ostmine“, 
millega korraldatakse kerge põlevkivi kütteõli ostmine 
Harku Hooldekodu, Ääsmäe Põhikooli ja Ääsmäe Laste-
aia hoonete kütmiseks ning sooja veega varustamiseks 
15. augustist 2011 - 14. augustini 2013
Otsustati Veskitammi 8 (Saue valla Kultuurikeskus) ruu-
mide üürile andmine MTÜ-le Kollane Pardike kuni 30. 
juunini 2016, eesmärgiks on lastele ning nende vanema-
tele mitmesuguste tegevuste läbiviimine
Anti nõusolek rahalise kohustuse võtmiseks ja lepingu 
sõlmimiseks, seoses MTÜ Harjumaa Ühistranspordikes-
kuse ning Harku ja Saue valla koostöös avaliku bussiliini 
nr 112 Laagri-Harku-Haabersti sihtotstarbeliseks toeta-
miseks kehtivustähtajaga 1. september 2011 - 29. veeb-
ruar 2012
Muudeti ASi Kovek põhikirja 
Otsustati transpordimaa kinnistu tasuta omandamine
Muudeti Maidla külas asuva katastriüksuse Tammepõllu 
1 sihtotstarve

•

•

•

•

•
•
•

Konkurss

Ümberõppe võimalus töötutele ja 
koolitatud spetsialistid ettevõtetele

Juulikuus vallaleht puhkab
Peale juunikuu vallalehe ilmumist läheb kohalik häälekand-
ja puhkusele, ilmudes taas uute uudiste ja infoga ning värske 
kujundusega augusti alguses. 
Ilusat suve!

euroProjekt

Koduvald

Saue, Kiili ja Saku valla ühispro-
jekti eesmärgiks on kohapealse 
kvalifitseeritud tööjõu suuren-
damine, pakkudes soovijatele 
ümberõpet ja tööandjatele värs-
kelt koolitatud tööjõudu.

Projekti on suunatud pikaajaliste-
le töötutele, neile, kellel ei ole ol-
nud töösuhet vähemalt 12 viimast 
kuud, samas ei eeldata ametlikult 
töötuna arvel olemist. Vanusepii-
rangut osalemisel ei ole, teretul-
nud on nii pensionieelikud, kui 
aasta tagused gümnaasiumilõpe-
tajad.

Ümberõpe neljas valdkonnas
Projekt pakub ümberõppe võima-
lust neljal erialal - saab osaleda 
metallitöölise-keevitaja, lapse-
hoidja, aednik-haljastaja või tee-
nindaja-müüja ametikoolitusel. 
Koolitused saavad toimuma pro-
jektis osalevate valdade territoo-
riumil ja Tallinnas. “Kui näiteks 

lapsehoidjate koolitusele regist-
reerunud on suures osas Saku 
valla kodanikud, siis saab kooli-
tus tõenäoliselt toimuma just seal 
piirkonnas,” täpsustab projekti-
juht Andra Perv. 
Samas kompenseeritakse osale-
jatele  kõik transpordikulud ning 
makstakse lisaks veel õppe- ja  
praktikastipendiumi.    Lisaks pa-
kutakse kõikidele projektis osale-
jatele tasuta karjäärinõustamist, 
psühholoogilist ja motivatsiooni 
koolitust
Koolitus ei jää pelgalt semina-
riruumi vaikuses teoreetiliseks 
õppetööks, vaid sellele järgneb ka 
kuu aja pikkune praktika. 
“Praktikakohtade osas oleme pi-
danud läbirääkimisi kohalike et-
tevõtetega, osaliselt on praktika 
baasid ka kinnitatud, aga kindlasti 
ootame  firmadelt veel initsiatiivi. 
Kui neis neljas valdkonnas tegut-
sevad ettevõtted vajaksid värsket 
verd, siis võiksid nad lahkesti 
ühendust võtta,” kutsub projekti 
koordinaator Andra Perv firma-

sid huvist teada andma. Osale-
vatele ettevõtetele makstakse ka 
praktikajuhendaja tasu. 
Tegemist on projektiga „Tegusalt 
tööturule Kiili, Saku ja Saue val-
las”, mis sai toetuse Euroopa Lii-
du Sotsiaalfondilt. Projekti juht-
partneriks on Kiili Vallavalitsus 
ning koostööpartneriteks Saku ja 
Saue Vallavalitsused. 
Projekti maksumuseks on 121 743 
eurot, millest toetussumma on 
109 443 eurot ning 12 300 eurot 
kolme omavalitsuse omafinant-
seering.  

Ettevõtted, kes soovivad võtta 
oma firmasse praktikale pika-

ajalisi töötuid ja 
Saue valla elanikud, kes ei ole 
olnud tööga hõivatud viima-
sed 12 kuud ning soovivad 

projektis osaleda, 
võtke ühendust projektijuhi 

Andra Perviga:  
a.perv@hot.ee, tel: 569 49272

Jana Mehine
keskkonnaspetsialist

Ka sel aastal korraldab Harju Maavalitsus 
Kaunis Eesti kodu 2011 konkursi. Maa-
kondlikul konkursil hinnatakse maju 
kolmes kategoorias- maakodu, eramu või 
korterelamu tiheasustusega piirkonnas ja 
ühiskondlik hoone või tootmisettevõte.

Kuni 15. maini oli kõikidel Saue valla elani-
kel võimalus esitada Kauni Kodu konkursile 
tiitliväärilisi objekte.
Eramu kategoorias esitati 2 objekti: Lepiku 6, 
Hüüru küla ja Metsa tänav 15, Laagri alevik. 
Maakodu kategoorias samuti 2 objekti: Poh-
lamäe talu Tagametsa külas ja Villemi talu 
Maidla külas. Ühtegi ettepanekut ühiskond-
liku hoone või tootmisettevõtte kategoorias 
üles ei antud.
Heakorra- ja keskkonnakomisjon valis oma 
17. mai istungil esitatud kandidaatide hul-
gast hooned, mis väärivad Saue vallas Kau-
nis Kodu 2011 tiitlit ja mis esitatakse Harju 
Maavalitsuse korraldatavale konkursile 
Kaunis Eesti Kodu 2011. 
Valitud kaks hoonet (vt kõrval pildigaleriid) 
esitatakse ka maakondlikule konkursile, 
mille komisjon väisab nominente 6-8. juu-
nini toimuva ülevaatuse käigus. Konkursi 
võitjad kõigis kolmes kategoorias esitatakse 
autasustamiseks Vabariigi Presidendile ning 
kõikide kategooriate kolme paremat auta-
sustatakse meenete ja Harju maavanema tä-
nukirjaga. 
Saue vald premeerib oma lemmikuid Vana-
mõisas toimuval vabaõhuüritusel suve lõpus 
elegantse ja pühendusega seinakellaga (eel-
nevalt võetakse võitjatega ühendust).

Maakondlikule ettenäitamisele suunatud 
Saue valla kaunid kodud valitud

KAUNEIM ERAMU: Lepiku 6, Hüüru küla

ILUSAIM MAAKODU: Pohlamäe talu Tagametsa külas

Saue Vallavalitsus palub Saue valda registreeritud isikutel ta-
gada postkasti olemasolu oma rahvastikuregistri järgses elu-
kohas – ka siis, kui tegemist on poolelioleva ehitisega. 
Samuti palutakse üle kontrollida, et postkast oleks kasutus-
kõlblik, postiljonile nähtavas ja ligipääsetavas kohas ning 
oleks aru saada, millise aadressi juurde kuuluva postkasti-
ga on tegemist. Postkasti olemasolu on vajalik lisaks isikliku 
posti kättesaamisele ka ametlike teadete edastamiseks, mis 
toimetatakse isiku teate alusel Eesti rahvastikuregistrisse 
kantud aadressile. 
Näiteks, märtsi 2011 Riigikogu valimiste eel, oli probleemiks 
valijakaartide kättetoimetamine paljudele isikutele, kuna neil 
puudus postkast. Postkasti puudumisel võivad kätte saamata 
jääda ka mitmed muud olulised teated.

Aadressiandmed registrites ühtlaseks
Samas peaksid eluruumide omanikud kontrollima, kes on 
rahvastikuregistri andmetel tema juurde sisse kirjutatud. On 
väga palju juhtumeid, kus rahvastikuregistris kasutatakse 
veel aastatetaguseid aadresse, kuigi erastamise, tagastamise, 
maaüksuse jagamise vms. käigus asub nüüd hoone hoopis 
uue nimega maaüksusel. 
Rahvastikuregistri aadressid ei muutu automaatselt, kui eri-
nevatel põhjustel muutub hoonealuse maaüksuse nimetus. 
Kui eluruumide omanik ei tea täpselt, kes on temale kuulu-
vatesse eluruumidesse sisse kirjutatud, saab seda kontrollida 
valla isikuregistripidaja Lia Krapivini kaudu (tel: 654 1143). 
Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määrusega nr 251 keh-
testatud „Aadressiandmete süsteemi“ alusel peavad kõik 
aadressid olema erinevates andmekogudes ühesugused, ehk 
siis rahvastikuregistri sissekirjutus peab ühtima maakatastri 
(kõigile kättesaadav maaüksuste register) ja kinnistusraama-
tu andmetega.  
Vallaametnikud tegelevad praegu aadresside ühtlustamise 
probleemiga, kuid see on osutunud üle ootuste raskeks, sest 
ei suudeta tuvastada praegu kehtivatel aadressidel elavaid 
inimesi.  
Näiteks elas suur perekond kunagi KUUSE nimelisel maaük-
susel. Hiljem jagati KUUSE maaüksus kaheks: KUUSEMET-
SA ja KUUSIKU ning mõlemal maaüksusel on ka elamu, kus 
elatakse, kuid rahvastikuregistri andmetel elavad kõik ikkagi 
KUUSE maaüksusel.…   
Seepärast palubki vallavalitsus elanike abi aadressiandmete 
korrastamiseks.

Palve tagada postkasti olemasolu 
ja aadressiandmete korrastatus



 juuni 2011 lK  �

Vallarahvas osales aktiivselt talgutel
Heakorratalgud Uued töötajad

Vallasekretär  Marju Põllu

Kuu küsitlus

Vallasekretär juhib vallakantseleid ning tema 
vastutusalasse kuulub valla asjaajamise õigus-
pärasuse tagamine. See hõlmab nii dokumen-
dihaldust, valla õigusakte, lepinguid kui ka valla esindamist 
kohtus. Samuti vastutab vallasekretär sünni- ja surmaandmete 
õigusaktidele vastava rahvastikuregistrisse kandmise eest ning 
isikuandmete kaitse eest. Sellele lisanduvad veel muud seadusest 
tulenevad ülesanded, näiteks teatud notariaaltoimingute tegemi-
ne (dokumendi ärakirja õigsuse kinnitamine ning pensioni vas-
tuvõtmise volikirja ning pensioni ja toetuste teise isiku arveldus-
arvele kandmise avalduse tõestamine).
Lõpetasin Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 2004. aastal. Viima-
sed viis aastat olen töötanud vallavalitsuses juristina. Oma seni-
ses rollis valla juristina olen vallasekretäri tööga kokku puutu-
nud  vallasekretäri asendajana. See periood andis hea ülevaate 
töö iseloomust ning arendamist vajavatest valdkondadest.  Selle 
aja jooksul veendusin ka, et tegemist on väga vastutusrikka ja 
väljakutseid pakkuva ametikohaga, mille täitmine ei ole kindlas-
ti kerge ülesanne. Samas, vallasekretäri ametikohta vastu võtma 
ajendaski  soov ennast edasi arendada uutes valdkondades, sest 
olen alati arvanud, et just raskeimad ülesanded elus viivad ini-
mest tema arenguteel enim edasi. Minu eesmärk uuel ametikohal 
on püüelda selle poole, et valla asjaajamine oleks võimalikult su-
juv, selge ja õiguskindel, nii seest- kui väljapoolt vaadatuna. 

Hooldustöötaja Eve Kotkas-Poom
Alustasin maikuu alguses Saue Vallavalitsu-
se sotsiaalosakonnas tööd hooldustöötajana. 
Minu peamiseks ülesandeks on pakkuda tuge 
ja toetust nendele vallaelanikele, kes vajavad 
eluga ja endaga toimetulekul abi. 
Igapäevaselt sõidan valla sotsiaalbussiga möö-
da külasid, transportides eakaid arsti juurde 
või kauplusesse, aidates vajadusel täita toetusavaldusi või nõus-
tada tervise- ja hakkama saamise küsimustes.
Ise olen 45-aastane, abielus, 3 tütre ema ja ühekordne vanaema.
Oma senise elu olen olnud seotud peamiselt kaubandusega, aga 
pean ennast rõõmsameelseks ja heaks suhtlejaks ning usun, et 
hooldustöötaja amet annab suurepärase võimaluse rakendada 
oma heatujulisus ning empaatia vallainimeste teenistusse.

KAUNEIM ERAMU: Lepiku 6, Hüüru küla

Mikk Lõhmus
abivallavanem

Tänavu alustasid Saue valla 
külad talgutega juba 30.  april-
lil, kui heakorratöid tegid Ääs-
mäe küla, Jõgisoo küla, Kop-
pelmaa küla ja Alliku küla, 
samuti Maidla küla aiandus-
ühistute piirkond.

7. mai talgupäeval toimusid 
järgmised talgud:
• Maidla ja Pärinurme 
külade ühistalgud- lisaks ta-
vapärasele prügikoristamisele 
keskenduti küla kaunimaks 
muutmisele, mis päädis vallas 
ainulaadse lillepoti ehitusega 
(pildil).
• Tuula ja Pällu külade 
ühistalgud- seekord võeti põh-
jalikult ette küla jaanitule platsi 
puhastamine ja laiendamine.
• Vanamõisa küla talgud- 
ka tänavu oli põhieesmärgiks 
vabaõhuürituste platsi haljasta-
mine.
• Hüüru küla talgud- 
nagu ikka, võeti ette Hüüru 
Mõisa park.
• Laagri Talgud- Laag-
ri Kristlik Kogudus kraamis 
Jõekääru parki (nii kutsutakse 
nüüd Instituudi tee ääres asuvat 
pargiala).
• Koidu küla (Alliku) 
talgud- kohalik rahvas haaras 
asjal sarvist ja puhastas küla-
ümbruse teeääred ja kraavid.
Esile tahaks tõsta Ääsmäe 
küla, kes viis koristustal-
gud läbi juba 30. aprillil ning  
14. mail asuti suuremahuliste 
istutustööde kallale. Ajalooli-
sele Mõisa tee alleele istutati 
kümneid uusi puid ning tubli 
täienduse sai ka Kasesalu tä-
nava äärne haljastus.

ÜLE-ELUSUURUNE LILLEKORV: Maidla küla sissesõidul tervitab 
tulijat edaspidi tohutusuur õieanum

JAANIPLATS ESINDUSLIKUKS: Tuula küla naistiim klanis jaanitule 
platsi puhtaks, naeruste nägude järgi töö konti ei murdnud 

30. aprillil vallas ringi vuranud ohtlike jäätmete veoringi 
käigus kogutud saak 

*Patareid  87 kg
*Värvi- ja lakijäätmed 3515 kg

*Õlijäätmed  260 liitrit
*Päevavalguslambid  110 tk

*Kemikaalid  702 kg
*Ravimijäätmed  192 kg

*Vanarehvid  8580 kg

Ligikaudu kolmandik vallaelanikest elab 
vallas ilma ametliku sissekirjutusteta 

Uus juhtkond

eelteade
Koduvald

Maikuu elanikeküsitluses lei-
dis kinnitust, et ligi kolman-
dik elanikest ei ole sisse kirju-
tatud, see tulemus toetab laias 
laastus ka teisi analüüse.

Kuigi vastanuid küsimustiku-
le, mis uuris ametliku elaniku 
staatuse olemasolu, oli rekor-
darv - 188, ei pretendeeri tule-
mused loomulikult statistilisele 
tõele. Samas korreleerub see 
analüüsitulemustega, mis on 
tehtud rahvastikuregistri liiku-
misi uurides ja hinnangulise 
teabega sisseregistreerumise 
dünaamika ja põhjuste kohta.

Suurem osa vastajatest oli Laag-
ri  ja Alliku küla piirkonnast, 
(65%), seega on raske teha min-
geid järeldusi teiste piirkondade 
kohta.
Vastanutest kaks kolmandikku 
ütleb enda olevat ametliku ela-
nikustaatusega. Peamine põh-
jus end mitte vallaelanikuks 
registreerida on ootuspäraselt 
puuduvate lasteaiakohtade või 
koolikohtade küsimus. 
Samas selgus mitmetest vas-
tustest, et rõhutakse ka toetus-
te suurusele, see tähendab, et 
ollakse registris selles omava-
litsuses, kus on toetused suure-
mad.
Sisse mitte registreerimise 

põhjuseks toodi ka üüripinnal 
elamist, kuid selles osas on te-
gemist eksiarvamusega, et ren-
dipinnal ei saagi sisse regist-
reerida. Omaniku nõusolekul 
on see võimalik ja seda tuleks 
silmas pidada, kui soovitakse 
saada lasteaia- või koolikohta. 
Vastanutest 60%l on kodus 1 või 
2 lasteaiaealist last, kusjuures 
20% neist ei ole sisse kirjuta-
tud.  1 või 2 põhikooliealisi last 
on kodus 35% vastanutest, neist 
neljandik ei ole sisse kirjutatud.  
40%l on kodus beebieas (0-3.a) 
lapsed ja taaskord on neljandik 
neist sisse kirjutatud mujal, mit-
te Saue vallas. 
 

Vallavalitsuse otsuse kohaselt toimusid muudatused Laagri Kooli 
haldava osaühingu OÜ  Laagri Haridus- ja Spordikeskuse nõuko-
gus. Vastavalt vallavalitsuse otsusele on alates 24.05.2011 nimeta-
tud nõukogu liikmeteks volikogu liige Indrek Lindsalu, vande-
advokaat Kaido Pihlakas ning finantseerimise ja investeeringute 
valdkonna ettevõtja Veljo Kuusk.  
Eelmise nõukogu volitused lõppesid samast kuupäevast vastavalt 
vallavalitsuse 06.05.2011 toimunud erakorralise istungi otsusele. 
Laagri Kool on asutatud erakooli seaduse alusel ning seda halda-
va osaühingu omanik on Saue  vald. 

Muudatused OÜ LHSK nõukogus

Tulenevalt Laagri aleviku keskosas asuva (Veskitammi 12, 14, 16, 
18 elamute ja Redise 6 vahelise korterelamu vahelise) maa val-
la omandisse vormistamisega informeerib Saue Vallavalitsus, 
et hiljemalt 1. novembriks 2011 on vaja lammutada nimetatud 
maale ilma õigusliku aluseta ehitatud kuur ja kasvuhoone.

Lisainfo: Arvo Brandmeister, võrkude ja järelevalve spetsialist, 
telefon 50 90 662, arvo@sauevald.ee 

Õigusliku aluseta rajatud kuuri 
ja teiste rajatiste likvideerimine
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Saue valla detailPlaneeringud mais

Saue valla territooriumil 
mais 2011 on algatatud järg-
mine detailplaneering:

Saue Vallavalitsuse 10.05.2011 
korraldusega nr 273 algatati 
Laagri alevikus Kärbi 2 (katast-
ritunnusega 72701:005:0271) 
kinnistu ja lähiala detailpla-
neering. 
Detailplaneeringu eesmär-
giks on  ehitusõiguse ulatuse 
ja hoonestustingimuste mää-
ramine ühe toomishoone ra-
jamiseks. Ühtlasi määratakse 
detailplaneeringus üldised 
maakasutustingimused ning 
heakorrastuse, haljastuse, 
juurdepääsude, parkimise ja 
tehnovõrkudega varustamise 

põhimõtete lahendamine. 
Üldplaneeringu kohaselt 
paikneb detailplaneeringuks 
taotlev maa-ala tiheasustus-
alal, maakasutuse juhtfunkt-
siooniga äri- ja tootmismaa. 
Planeeringu ala vahetuse lä-
hedusse jäävad hoonestatud 
tootmis- ja ärimaa krundid. 
Planeeritava ala suurus on ca 
0,6 ha. Planeeritav ala piirneb 
Hoiu tn 7a, 9 ja 9a ja Liivamägi 
kinnistutega ning jätkuvalt rii-
gi omandis oleva maa-alaga.

Saue valla territooriumil 
mais 2011 ei kehtestatud  
detailplaneeringuid

Detailplaneeringute algatami-

se, vastuvõtmise ja kehtesta-
mise korralduste ja otsustega 
on võimalik tutvuda ka elekt-
rooniliselt Saue valla veebi-
lehel: http://www.sauevald.
ee/ehitus_planeerimine

 Lähemat informatsiooni saab 
planeeringute spetsialistilt
 Maili Metsaotsalt 654 1157 

   maili.metsaots@sauevald.ee

TÄHELEPANU! 
Juunikuus toimub mitme 
planeeringu avalik arutelu, 
informatsiooni saamiseks 
palume külastada Saue valla 
veebilehte

Maanteeamet teatab, et on valminud projekti “Tehniline abi 
Tallinna ringtee ja Tallinn-Paldiski maantee 

rekonstrueerimiseks” Tallinn-Paldiski maantee lõigu T8 km 
11,4-24,0 täiendatud keskkonnamõju hindamise (KMH) aruanne.

Tehnilise abi projekti eesmärkideks on T11 Tallinna ringtee ja 
T8 Tallinn-Paldiski maantee ümberehituse ettevalmistamine 
arvestades perspektiivset liiklussagedust ja arenguvajadusi, 
liiklusohutuse ja teekeskkonna parandamine; ummikute ja 

teekasutajate kulude vähendamine. Keskkonnamõju hindamise 
objektiks on maantee eelprojekt, millega nähakse ette maantee 
laiendamine neljarajaliseks ning eritasandiliste liiklussõlmede, 
kogujateede ja samuti kergliiklusteede rajamine. Projekti juures 

arendajaks ja otsustajaks on Maanteeamet 
(Tõnis Tagger, tel 611 9363, e-post: tonis.tagger@mnt.ee) 

Keskkonnamõju hindajaks on OÜ Hendrikson&Ko. 
Küsimustele vastab juhtivekspert  Juhan Ruut 
(e-post: juhan@hendrikson.ee, tel. 551 6423). 

KMH aruandega saab tutvuda alates 6. juunist 2011 
Maanteeameti veebilehel http://www.mnt.ee (valida teema 
„Maantee“ - „Projektid ja planeeringud“ – Tallinna ringtee), 
Saue Vallavalitsuses (Veskitammi 4, Laagri alevik), eelneval 

kokkuleppel ka OÜ Hendrikson&Ko Tallinna kontoris 
(Pärnu mnt. 27-14, tel. 6177 690). 

Kirjalikke küsimusi, ettepanekud ja vastuväited KMH aruan-
de kohta saab esitada 20. juunini 2011. Need saata kas e-postiga 

juhan@hendrikson.ee  või kirjalikult aadressile 
Hendrikson & Ko, Pärnu mnt 27-14, 10141 Tallinn.

KMH aruande avalik arutelu toimub 
21. juunil 2011 kell 18.00 Saue valla Kultuurikeskuses 

(Veskitammi 8, Laagri alevik). 

Keskkond

Pääsküla jõe korrastustööd jätkuvad
Mikk Lõhmus
abivallavanem

Paljud Laagri elanikud on ilm-
selt juba märganud heakorra-
töid Pääsküla jõeäärsel alal, 
Pärnu maantee ja Kaselaane va-
helisel lõigul.

Korrastatava lõigu pikkus piki 
vana jõesängi on 880 m ja piki 
õgvendatud sängi 685 m. Kesk-
konnainvesteeringute Keskuse 
rahalise toetusega puhastatak-
se jõe kaldad võsast ning sinna 
veetud prügist, korrastatakse 
jõesängi, eemaldatakse setet, 
avatakse seadusega ette nähtud 
kallasrajad, rajatakse truupe 
ning kindlustatakse jõkke suu-
buvate kraavide suudmeid. Taga-
maks ohutut ülepääsu jõe teisele 
kaldale on praeguse kitsa purde 
asemel projektiga ette nähtud 
uue vähemalt 1,5 m laiuse puit-
kattega purde ehitamine.

Infotahvel ajaloolisele sillale
Seni on kahetsusväärselt suure-
ma tähelepanuta jäänud muin-
suskaitse all olev vana Pääsküla 
kivisild. Lihtsa, kuid massiivse 
vormilahendusega kahevõlvili-
se paekivisilla ehitusaasta kohta 
on andmed paraku vastukäivad 
ja üsna segadust tekitavad. Fakt 
on vaid see, et sild paikneb iidsel 
Tallinn-Pärnu maanteel, mis oli 
kindlasti olemas juba 13. sajandil 
ning siis pidi ka tolleaegne raja-
tis paiknema samal kohal. Sild 
saab omale infotahvli.

“Õlleparadiis” läheb 
likvideerimisele
Ilmselt tekib paljudel asjaosalis-
tel seoses projekti elluviimisega 
küsimus, et mis saab õgvenda-
tud lõigu ja vana jõesängi vahel 
saarel asuvast rahvasuus nime-
tatud ning paljudele ajaveetmis-
paigaks ja teistele murekohaks 
olnud „õlleparadiisist“. Vaata-
mata asjaosaliste jõupingutuste-

le peame kurbusega teatama, et 
isetekkeline ja nimetatud kohta 
mittesobiv paik likvideeritakse. 
Taolise koha olemasolu reostab 
looduslikult kaunist kohta ja häi-
rib naabruses elavaid inimesi.

Ujumiskõlbulikuks 
Pääsküla jõgi siiski ei saa
Pääsküla jõgi on aastaid olnud 
reostunud erinevate saasteal-
likatega, olulisemad nendest 
Pääsküla prügila nõrgveed, 
Männiku tööstuspiirkond ning 
omavoliliselt jõkke suunatud ka-
nalisatsioonitorustikud. Samuti 
eraldab reoaineid vette pikkade 
aastate jooksul aeglasema voo-
luga kohtades jõe põhja settinud 
muda. Käesolevate tööde käigus 
parandame küll jõe bioloogilist 
seisundit ning hapnikurežiimi ja 

väldime edasist eutrofeerumist, 
ujumiskõlblikuks jõgi siiski nii-
pea ei saa.
Kuna kavandatavatest töödest 
osa tuleb teostada suvisel ma-
dalvee perioodil, siis jõesängi 
puhastuse lõpp on planeeritud 
2011. aasta augustikuusse. 
Nagu juba öeldud rahastab pro-
jekti Keskkonnainvesteeringute 
Keskus ja Saue Vallavalitsus ning 
töid teostab OÜ Vändra MP, kes 
omab selleks vastavat kvalifikat-
siooni. 
Täpsemat informatsiooni projek-
ti sisu ja tööde kohta saab valla-
valitsuse arendusspetsilist Kati 
Oololt (kati.oolo@sauevald.ee, 
tel 654 1153) või abivallavanem 
Mikk Lõhmuselt (mikk.lohmus@
sauevald.ee, tel 654 1158). 

Pärnu maantee ääres paiknev 
Bauhofi ehitusmaterjalide 
kauplus laienemas
Bauhof planeerib 2012. aasta esimeses kvartalis Pärnu maantee 
558 ja 558b kinnistutel (Maksimarketi kõrval) avada olemasoleva 
kaupluse laienduse, mis annab senisele 4500 m2  kauplemispinna-
le juurde veel 5500 m2.
Planeering on Saue Vallavalitsuses kehtestatud aprillikuus 
ja lubab kinnistutel rajada hoonestuse aluspinnaga kuni ca  
13 500 m2, aga realiseeritakse sellest mahust praeguse ehituspro-
jekti kohaselt vähem - ca 5500m2 peahoone laiendusena. Juurde-
ehitus saab põhiosas olema ühekorruseline hoone. 
Kinnistu omanikuks on ASi Harju KEK tütarettevõte AS Laagri 
Vara ning Bauhof on üürnikuks. Lainenev kauplus pakub koha-
likele elanikele ja lähipiirkondade elanikele kõik vajaliku suurest 
aia- ja ehituskaupade valikust.

Nõlvaku Lasteaia ehitamise 
rahastamine taas küsimärgi all
Koduvald

Saue Vallavalitsus jätkab heas usus lasteaia ehitamise projekti, 
kuigi rahastamisotsuses ei saa taaskord 100%  kindel olla. 

Lasteaia ehitustööde hanketeade esitati riigihangete registrile 23. 
mail, pakkumust esitamise tähtajaga 20. juuni. Orienteeruv ehitus-
töödega alustamise aeg praeguste plaanide kohaselt on september 
2011 ning lasteaia valmimise aeg juuli 2012. 
Lugeja ehk mäletab kevadistest leheuudistest, et märtsikuu keskel 
vaidlustas Vabariigi Valitsuse otsuse Kohalike omavalitsuste in-
vesteeringutoetuste kavast (nn KOIT kava) rahastatava objektide 
nimekirja kohta (mille seas oli ka  Saue ja Saku valla ühine laste-
aiaprojekt) Loksa Linnavalitsus. Kohus rakendas hagejale esialgse 
õiguskaitse, mis 19. aprillil siiski tühistati ja mille tulemusena oli 
“roheline tuli” lasteaiaprojektiga jätkamiseks Saue vallal olemas. 
Paraku on ringkonnakohus, sedakorda Harku valla kaebuse alu-
sel, seadnud taaskord esialgse õiguskaitse korras lõplike rahasta-
misotsuste (raha väljamaksete) tegemiseks keelu kuni 1. septemb-
rini 2011. Harku vald soovis KOIT kavast rahastust „Vääna kandi 
polüfunktsionaalse keskushoone” rajamiseks, kuid sai hindamis-
komisjonilt negatiivse otsuse ja leiab nüüd, et on ebaõiglaselt jäe-
tud nimekirjast välja. 
“Ehk siis praegu võime küll menetlustoimingutega edasi minna, 
aga peame arvestama, et kuni ei ole otsust õiguskaitse maha võt-
mise kohta, peame omavahenditega hakkama saama. Samas on 
olemas risk, et õiguskaitset ei võeta maha ka 1. septembril,” kom-
menteeris lasteaia ehituse projektijuht Meelis Linnamägi. 

Lühidalt

VÕIMAS MASIN:  jõe puhastamiseks ehitatud amfiibsõiduk, millega saab 
niita jõepõhjast veetaimi, võtta välja prügi ja puunotte ning ja vajadusel 
teha süvendustöid, mässas maikuus Pääsküla jõel
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Kohalik hääl nüüdsest kõlavam

Kole koht

RASKE MÕISTA PEREMEEST: kui majaehitus 
parajasti käimas, siis on selline vaatepilt hoovis ju 
isegi mõistetav, aga kui elatakse majas sees juba? 
Aastaid elatakse. Võib öelda, et mis siis ikka, et ju 
said finantsid otsa - rasked ajad.
Ometi ei ole hoolimine mitte kunagi rahas kinni...

Tanel Saarmann
eestielu.ee

Olen korduvalt kuulnud omavalitsusjuhte kurtmas, et nen-
de piirkonnas toimuvat ei kajastata piisavalt üleriigilises 
meedias ning et meediat ei huvita kohalikul tasandil toi-
muv. 

Nüüd on see aeg möödas, sest alates 15. aprillist alustas koha-
like uudiste portaal eestielu.ee koostööd Eesti suurima inter-
netikeskkonnaga Delfi. Läbi uue koostöö jõuavad kohalikud 
uudised oluliselt suurema hulga lugejateni. 
Kuidas muidu oleks laiem üldsus teada saanud sellest, et Võ-
rus alustas tegevust tervislikku kiirtoitu valmistav ettevõte, 
Kiikla küla köetakse kaevandusveega või keilakas tuli tai-
poksi maailmameistriks?
Eestielu.ee alustas eraldiseisva portaalina tegelikult juba pool 
aastat tagasi. Vahepealse ajaga oleme tublisti kasvanud – alus-
tasime 54 omavalitsusega, praegu aga kajastame 106 paiga 
uudiseid ja teateid. Peale sisu oleme täiustanud ka portaali 
väljanägemist. Uus kujundus muutis eestielu.ee kasutajasõb-
ralikumaks, lisandus maakonna tasand,  mis annab tervikpil-
di maakonnas ilmunud värskemast materjalist. Igal alalehel 
näeb nüüd vastava koha ilmateadet ning lähiajal lisanduvad 
ka konkreetse valla või maakonna reklaamid.

Otsitakse korrespondente rahva seast
Omavalitsuslehed on meie portaali selgrooks. Mõnes paigas 
aga ei ilmu kohalik leht iga kuu, samuti seab artiklite aval-
damisele piirangu lehekülgede arv. Seetõttu lõime võimaluse 
saata kaastöid otse meie portaalile. Artiklid on oodatud nii 
kohalikelt inimestelt kui erinevate asutuste ja kodanikeühen-
duste esindajailt. Nädalas jagame paremate kaastööde vahel 
välja 150 eurot. Ootame seltside, MTÜ-de ja kõigi aktiivsete 
inimeste kaasalöömist, et üheskoos luua koht, mis annab pa-
rima võimaliku pildi Eesti eri paigus toimuvast.

Uus asi

Avaldame sügavat kaastunnet 
Elju Vakkermanni´le 

POJA TÕNU
kaotuse puhul

Eakate Naiste Selts Pihlamari

ÕNNE ROES´i
mälestab Hüüru Eakate Naiste Selts

Avaldame siirast kaastunnet 
Enele ja Priidule

ABIKAASA JA ISA
kaotuse puhul 

MTÜ Hüüru Külaselts 

in memoriam

Laagri Lions klubi sai uue lõvikuninga
Laagri lions klubi

Indrek Brandmeister
kommunaalspetsialist

Kevadine teedehooldus on jõud-
nud nii kaugele, et kõik kruusa-
teed on juba ühe korra hooldatud 
ja vallateedel, kus elamud on 30 
meetrit teest, on tehtud tolmu-
tõrjet. Ka asfaltkatte aukude lap-
pimine on lõpusirgel. 

Valla arengukava kohaselt tehak-
se sel suvel teekatte pindamistöid 
Laagri alevikus Kuuse, Hoiu, Vae, 
Rahnu, Kaali, Redise, Tuu-
lemurru, Veskitammi las-
teaia tänavatel ja Jõgisoo 
külas Vesiveski teel. Töö-
de valmimistähtaeg on  
11. juuli. Pindamistöid tel-
lib vald eesmärgiga lagu-
nemisohtlikud katendid 
nö lagunemisest päästa.

Uus teekatend Vatslasse
Valla arengukava näeb 
ette ka Vatsla teele tee-
katendi ehituse. Kruusa-
teede hooldaja TÜ Šeiker 
abiga on tehtud kruusatee 

remonttööd ning välja on kuulu-
tatud ehitushange ehitaja leidmi-
seks. Juba jaanipäeva paiku peaks 
katte ehitus Vatslas algama. Kate 
ehitatakse suvilate asfaltkatte lõ-
pust kuni Paesoo tee ristini ja töö-
de tähtaeg on 20. juuli 2011.

Kanalisatsioonitööde järgne 
asfalteerimine
2011. maikuus algasid ühisveevär-
gi- ja kanalisatsiooni ehitustööd 
Vanamõisa külas ning pärast to-
rustike valmimist on kavas must-

katte ehitus nendele tänavatele, 
kus täna on kruus- või kohati lau-
sa pinnaskate (Kääru ja Haava-
salu tänavad). Kui tänavu sügisel 
jõutakse alustada Laagri Pilliroo 
piirkonna kanaliseerimist, siis 
alustatakse Vesiroosi ja Pilliroo 
põiktänavate asfalteerimiseks va-
jaliku teealuse turbapinnase väl-
jakaevamist ning aluse ehitamist. 
Mustkatte ehitamiseni jõutakse 
seal tuleval aastal.

Kergliiklustee Laagrist Sauele
2011. aastal tahab valla-
valitsus alustada ka kaua 
oodatud-lubatud Laagri-
Padula-Saue kergliiklustee 
ehitusega. 
Lehe ilmumise kuupäeva 
seisuga on toimumata veel 
paar maatehingut ning saa-
mata lõplik kooskõlastus 
ASilt Eesti Raudtee ja Maan 
-teeametilt. Need toimin-
gud tuleb lõpetada juuni 

esimeses pooles, seejärel 
on võimalik dokumentide 
esitamine EASile ja ehitus-
hanke väljakuulutamine.

Teehooldus

Milliseid teetöid toob suvi kaasa?

ETTEVALMISTUSTÖÖD: kännufrees võituses 
ohtlike kändudega teepervedel Vatsla teel

JÄRJEKORRAS 
NELJAS:
abivallavanem 
Mikk Lõhmus ametit üle 
võtmas eelmiselt presi-
dendilt Arnold Õispuult 
(2010-2011). Enne seda 
juhtis klubi Raivo Kokser 
(2009-2010) ja kõige 
esimene president oli Eero 
Kaljuste (2008-2009)

Koduvald

20. mail sai Laagri Lions klu-
bi presidendi ametiketi kae-
la muidu abivallavanemana 
ametis olev Mikk Lõhmus.

Lõviklubide juhtimine põhi-
nebki pideval roteerumisel. 
Igal aastal saab üks klubi liige 
aastase tähtajaga uueks presi-
dendiks, niisamuti vahetuvad 
inimesed teistel klubi ame-
tipostidel. Lõhmus on 2008. 
aastal loodud Laagri lõviklubi 
neljas president.
Sporti armastava mehena kavat-
seb oma valitsemisaastal rõhku 
panna ka füüsilisi aktiviteeti 
sisaldavatele tegevustele, nii 
võetakse osaliselt enda kanda 
septembris toimuva Saue val-
la sügisjooksu korraldamine ja 

märtsis on kavas korraldada Talve-
rõõmupäeva nimeline suusaüritus 
Vanamõisa vabaõhukeskuses Saue 
valla lastele.
Suurprojekt on klubi jaoks ka osa-
võtt suvelõpupeost, kus korjandu-
se ja liikmete organiseeritava toit-
lustustelgi tulud suunatakse ühe 
koduvalla inimese elukvaliteedi 
parandamisele. Tulemata ei jää ka 

traditsiooniline adven-
dikontsert ja ei unustata ka klubi 
shefluse all olevat Laagri Lasteaeda 
ja Salu Kooli Ääsmäel.
Lõhmuse sõnul tõotab tulla tegus 
ja heategude rohke klubiaasta. Õige 
pea pannakse püsti ka oma fänni-
sein Facebookis, mille kaudu saab 
huviline rohkem aimu, millega klu-
bi parajasti tegeleb.
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Koduvald

2011. aastasse kavandatavad ja vallaeelarvest finantseerimist eel-
davad kultuuriprojektid tuleb mittetulundusühingutel, sihtasu-
tustel ja seltsingutel esitada vallavalitsusele juba suve lõpuks.

Saue valla kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja tegevuse korral-
damiseks eraldatakse toetust kogusummas kuni 5% (maksimum) 
valla eelarvesse planeeritud tulumaksu laekumisest. 2011. aastal on 
see summa 242 864 eurot. 
Võimalikud taotletava toetuse liigid on:
1) tegevustoetus – kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja tegevuse 
igapäevaseks korraldamiseks, tutvustamiseks ning jätkusuutlikkuse 
tagamiseks eraldatav toetus, mille tegevused on suunatud avalikku-
sele ning Saue Vallavalitsusega kokku lepitud;
2) projektitoetus – kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja tegevuse 
korraldamiseks eraldatav ühekordne projektipõhine toetus sihtots-
tarbelise tegevuse ellu viimiseks;
3) ühekordne toetus – kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja üri-
tuse ühekordseks korraldamiseks, uue idee algatamiseks või mõnest 
fondist rahastatava projekti kaasfinantseerimiseks eraldatav toetus 
sihtotstarbelise tegevuse ellu viimiseks (ühekordset toetust saab taot-
leda ka eelarve aasta siseselt).
“Meil on juba nii mõnedki väljakujunenud traditsioonidega üritused, 
mille korraldamisel vald kohalikke mittetulundusühinguid toetab, 
aga väga oodatud oleksid ka uued ideed, mis ei oleks ühekordse sünd-
muse iseloomuga, vaid pisut jätkusuutlikumad ja laiemad. Oleks hea-
meel näha kohalikku loomepärandit propageerivad koostööprojekte 
(mitme küla omavahelise koostööna) või oma piirkonna turismiväär-
tuste ja avalike teenuste pakkumise projekte,” toob kultuurinõunik 
Angela Loot näiteid.
Taotlejal oleks kasulik läbi lugeda ka toetuse andmist reguleeriv mää-
rus, mis on kättesaadav valla veebilehel www.sauevald.ee kultuuri  
ja hariduse rubriigis. Sealsamas on leitavad ka taotlusvormid.

Kultuuriprojektidele toetuse 
taotlemise tähtaeg on 31. august

Toetused

1000-eurone aastastipendium 
ülikooliõpinguteks
Koduvald

MTÜ Nelja Valla Kogu  stipendium on loodud  tegevusgrupi 
initsiatiivil territooriumil elavatele üliõpilastele aitamaks kaasa 
ülikoolis stuudiumi alustamisele ja õppimismotivatsiooni tõst-
misele. 

Saue, Kiili, Harku ja Saku valda hõlmav MTÜ Nelja Valla Kogu poolt 
ellu kutsutud stipendium on ette nähtud iga nelja valla territooriu-
mil elavale ühele üliõpilasele, kes alustab taotlemise aastal õpinguid 
mõnes Eesti kõrgkoolis bakalaureuse- või magistriõppes.
Stipendiumi saavad taotleda noored, kes on valinud ülikoolis eri-
ala, mis on seotud kohaliku omavalitsuse toimimise ja seaduslike 
ülesannete täitmisega ja aitab kaasa avalike teenuste kvaliteedi tõst-
misele. Stipendiumi suurus on 1000 eurot ja see määratakse üheks 
aastaks ning selle taotlemine ja määramine toimub avaliku konkur-
si 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 tingi-
museks ka tahe teha koostööd koduvallaga. 
Stipendiumi taotlemiseks esitab stipendiaat 
MTÜ Nelja Valla Kogu juhatusele kirjaliku 
avalduse, põhjendades oma vastavust stipen-
diumi taotlejale esitatud tingimustele. Vabas 
vormis avaldusele tuleb lisada veel ka elu-
lookirjeldus ja motivatsioonikiri, lõputun-
nistuse  väljatrükk ja kohaliku omavalitsuse 
soovituskiri.
Taotluse esitamise tähtaeg on 1. september ja 
stipendiumi määrab ja kuulutab tulemused 
avalikult välja Nelja Valla Kogu juhatus igal 
aastal hiljemalt 1. oktoobriks.

MTÜ Nelja Valla Kogu
Deiw Rahumägi - juhatuse esimees
Tel: 501 5563, e-post: deiw@4kogu.ee, www.4kogu.ee
Aadress: Vääna Külakoda,  Külakoja tee 2, Vääna Küla, 
Harku vald 76903 Harjumaa 

Eli  Nevski  
Laagri Lasteaia õppealajuhataja
 
16.-20. maini toimus lasteaias 
keskkonnanädal, mille tee-
maks oli „Hoia loodust puhta-
na“.  

Looduslähedus tuleb igale las-
teaiale kasuks. Meie lasteaial 
on sellega vedanud, et asume 
Laagri alevi looduslikult kaunis 
kohas.  Lasteaia õuealal kasvab 
mitut liiki puid ja põõsaid ning  
aia taga voolab Pääsküla jõgi. 
Nii saab lasteaia hoovis mängi-
des selgeks puude ja põõsaste  
nimetused, vaadelda saab taimi 
ning linnulaulugi kuulata. 
Keskkonnanädala viiele päeva-
le oli antud teemakohased ni-
metused.
Esmaspäev – jutupäev ehk sis-
sejuhatus  keskkonnanädalasse, 
vaadati  koos filmi „Jussiga loo-
duses“. Teema arendust jätkati 
rühmades  - tutvuti metsaga 
pildimaterjali abil.
Teisipäeval  - matkapäeval läbis 
iga rühm oma õpperaja.  Pildis-
tati looduses seda, mis riivas ja 
köitis silma. Koolieelikud võtsid 
aga ette kõige pikema matka, 
nemad käisid Laitses rühma-
õpetaja Tiiu suvekodus.
Kolmapäeval – meisterdamise 
päeval valmisid plakatid „pu-
has loodus ja prügi looduses“. 
Plakatitest pandi üles näitus. 
Neljapäev oli teatripäev, koos 
vaadati muusikaetendust „Hoia 
loodust puhtana“. Etenduse la-
vastas meie lasteaia muusika-
õpetaja. Idee tuli Keskkonna-
investeeringute Keskuse poolt 
väljaantud raamatust „Nähka 
looduslood“.  Jutud ja tegevused 
on põimitud lauludega. 
Reedel oli aga rõõmu ja lille-
päev. Vaadati koos matkapäeval 
tehtud pilte, tutvustati valmis-
tatud plakateid ning lasteaia 

õuealale istutati lilli, korrastati 
lillepeenar - tehti oma lasteaed 
ilusaks. 
Paljud lapsed  olid lilled ko-
dunt kaasa saanud ja istutasid 
need ise mulda. Tuhat tänu las-
tevanematele, kes järgisid meie 
üleskutset, tuua kaasa üks kivi 
lillepeenra tarbeks. Kristjani ja 
Märteni isad tõid lausa kümme 
kivi ning Märjamaa valla mees 
Rain Laasner rõõmustas oota-
matu üllatuskingitusega.

Koostööga jõuab palju
Keskkonnanädalal oli meil  las-
tevanematega väga meeldiv 
koostöö. Näitusele „Puidust 
valmistatud esemed“ tuli palju 
ja imetlusväärselt põnevaid eks-
ponaate. Suured tänud kõigile 
lastevanematele, kes meie näi-
tust eksponaatidega rikastasid. 
Keskkonnanädala sisse oli põi-
mitud kolme lasteaia (Veskitam-
mi, Laagri ja Kaseke)  koostöö -
projekt  „Prügi mõju loomadele 
ja loodusele“. 

Kaasasime Veskitammi las-
teaia koolieelikute rühmad ja 
naaberlasteaia Kasekese ühe 
rühma. Projekti läbiviijateks 
keskkonnahariduse spetsialist 
Reet Kristjan ja Laagri Lasteaia 
keskkonna töögrupp. Selle raa-
mes toimus Keskkonnaameti 
töötaja poolt läbiviidud õppe-
päev lastele, muusikaetenduse 
„Hoia loodust puhtana“ vaata-
mine; plakatite valmistamine, 
ekskursioon prügifirma Ragn-
Sells sorteerimisjaama. Kõik 
projektis osalenud lapsed said 
kingituseks  keskkonnateemali-
sed töölehed. Keskkonnaprojekt 
on kindlasti jätkusuutlik, kuna 
plaanime sellest kujundada 
Saue valla lasteaedade keskkon-
nanädala.
Loodame, et saadud teadmised 
aitavad lastel looduses toimuvat 
näha ja ümbrust puhtana hoida 
ning kasvatada lastes armastust 
ümbritseva vastu. Tänu tublide-
le lasteaia töötajatele õnnestus 
keskkonnanädal väga kenasti.

Ära viska maha prahti, nii ei saa me temast 
lahti - keskkonnanädal Laagri Lasteaias 

Lasteaias toimub

Piret Kunts,  Ääsmäe Põhikooli  
tantsuõpetaja ja huvijuht 

Laupäeval, 2. aprillil kõlasid 
Ääsmäe kooli aulas imekau-
nid lauluviisid. Toimumas oli  
Saue Valla Laulaps 2011 kon-
kurss.

Osalejaid oli 32 - poisse ja tüd-
rukuid, suuri ja väikeseid, ma-
heda- ja heledahäälseid. Tuli-
jaid oli Laagrist ja Ääsmäelt, 
Vanamõisast ja Kiia kandist 
– suisa üle terve Saue valla.
Kahjuks oli küll suuremaid lap-
si  sellel korral vähem osalemas, 
kui eelmistel aastatel. Ehk see-
pärast, et nii lastel kui õpeta-
jatel kulus sel hooajal suur osa 
energiast eelolevaks laulupeoks 
valmistumisele. Seda toredam 

oli aga rohkearvuline osavõtt 
nooremates vanuserühmades. 
Ja veel vahvam oli see, et meie 
valla üks kõige pisemaid ja vap-
ramaid laulupoisse Oskar Kiil-
berg pääses Harjumaa Laulu-
lapsel finaali!
Maakonnas sai finaali veel tei-
negi laulaps meie vallast –  Saa-

ra Kaldma, kellel juba eelnev 
kogemuste- ja võitudepagas 

muljetavaldav.
Tänu ja kiitus kõigile vapratele 
noortele lauljatele ja nende ju-
hendajatele! Imekaunist muusi-
kaküllast suve!
Uute kohtumisteni! Saue Valla 
Laululaps 2012 pole enam kau-
gel!

Saue valla Laululind 2011 pakkus meeldiva muusikaelamuse

Laulukonkurss

ISTUTAVAD: õpetajad ametis lillepeenra rajamisega lasteaia hoovi

NUNNUMEETER PÕHJAS:  
pisikese Tagametsa küla poisi  
3-aastase Oskar Kiilbergi (isa 
Risto kitarriga assisteerimas) 
esitatud eesti rahvalaul “Keva-
del” pani heldima kogu saalitäie 
publikut ja sellega lunastas 
väike hurmur pääsme maakond-
likule võistlustele, millelt tõi 
omakorda koju kolmanda koha 
3-4 aastaste Harjumaa noor-
lauljate vanusegrupis
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Tiia Hämarsalu
Veskitammi Lasteaia 
õppealajuhataja

Kohe on möödumas neljas õp-
peaasta uues lasteaias. Aasta-
tega on välja kujunemas oma 
traditsioonid ja tavad. 

Veskitammi Lasteaia õppeka-
va üks põhimõtteid on õues-  ja 
avastusõpe. Lasteaias toimub 
kogu elu ja tegevus küll läbi 
mänguliste tegevuste, kuid avas-
tusõpe on lasteaia õppetöö üheks 
oluliseks meetodiks.
Meie lasteaia asukoht võimal-
dab avastusi teha ka väljaspool 
lasteasutuse piire. Bussi- ja ron-
gipeatused asuvad lasteaia lähe-
dal. Palju käiakse õppekäikudel 
looduses, Tallinna vanalinnas, 
muuseumides, minilooma- 
aedades, loodusmatkaradadel, 
vanemate töökohtades. Tehakse 
katseid lumega, veega, taimede-
ga jm. Õppetöösse on aktiivselt 
kaasatud ka lapsevanemaid. 
Loodusvaatluse projektis „Tere, 
Kevad!“ osalevad koolieelikute 
rühmade lapsed ja lapsevane-
mad juba neljandat aastat. Õpi-
takse tundma kodukoha loodust, 
linde, taimi. Avastusi kui palju!

Avastusõpe on 
lihtne ja mänguline
Avastuslik õppeviis suunab kü-
simuste ja juhendamise varal last 
võimalikult iseseisvale teadmis-
te hankimisele. Selleks on las-
teaial rikkalik valik vahendeid, 
mille abil nii mõndagi avastada: 
luubid, mikroskoop, vee- ja õhu-
termomeeter, pintsetid, liivakel-
lad jne. 
Metoodilises kabinetis on palju 
teatmeteoseid, mida lapsed hu-
viga uurivad. Vastavalt õpetaja 
loovusele kasutatakse abivahen-
deid aktiivselt. Avastusõpe sobib 
hästi rakendamiseks ka õues ja 
vabas looduses. Mida enam lap-
sed õues tegutsevad, seda süga-

vamad ja mitmekülgsemad on 
nende teadmised. 
Avastamise käigus saadud tead-
mised jäävad kindlamini meel-
de. Avastusõpe võimaldab lapsel 
ümbritsevat tajuda eri meelte 
ning aistingute abil: nad vaat-
levad, kombivad, nuusutavad 
ja maitsevad, kuulavad helisid 
ning lõimivad eri tegevusi. Just 
õpivaldkondade lõimimine teeb 
avastusõppe lihtsaks ja mängu-
liseks. Nii me vestleme, loeme 
ette, võrdleme, mõõdame, ar-
vutame, võimleme, joonistame, 
voolime, kleebime, laulame ja 
mängime pilli.
Avastusõppe meetodit kasuta-
takse lasteaias ka kunstitege- 
vustes. Guaššvärve segades saa-
dakse uusi värvitoone, ruudu-
kujulise paberitüki poolitamisel 
aga saadakse kaks kolmnurka 
jne.
Laste kunstiannet saame ekspo-
neerida kevadeti Saue valla Kul-
tuurikeskuses laste kunstitööde 
näitusel.

Osa suuremast projektist 
Avastusõppe põhimõtteid on 
propageerinud paljud edumeel-
sed õpetajad ja teadlased kogu 
maailmas, nende seas ka koo-
liuuendaja Johannes Käis, kuid 
meetodi järjekindel rakendami-
ne praktikasse on jäänud varase-
matel aegadel mitmetel põhjustel 
lünklikuks.
Koostöös Forseliuse seltsi, Eesti 
Lastevanemate Liidu ja kohali-
ke omavalitsustega loodi 2009. 
aasta novembris Tartu Ülikooli 
Keemiainstituudi juurde mees-
kond, kes koordineerib Euroopa 
Komisjoni heakskiidetud uuri-
mispõhise teadushariduse eden-
damist Eestis. Projekt kannab ni-
metust „Kõiki lapsi arendava ja 
kaasava uurimusliku õppe laial-
dane rakendamine Eesti alus- ja 
põhihariduses, lühidalt: „Avas-
tustee“.  Metoodika idee pärineb 
Ameerika teadlastelt.

Veskitammi Lasteaed liitus 
projektiga selle aasta märtsis. 
Projekt toetab teaduspõhist süs-
teemset õpet lasteaedades, andes 
pedagoogidele mitmeid tasuta 
koolitusi ning rahvusvaheliselt 
tunnustatud metoodilisi mater-
jale uurimusliku õppe rakenda-
miseks. 
Sissejuhatav koolitus „Avasta 
avastustee“ toimus märtsikuus. 
Järgnesid koolitused teemadel 
„Avasta mõõdud“ ja „Avasta 
meeled“, milledele jääme lisa oo-
tama veel juunikuusse planeeri-
tud koolitust „Avasta ilm“. 

Ergutab ja suunab mõtlema
Praktikutelt kuuldu põhjal saab 
väita, et suunatud uurimusliku 
õppega tegelenud lastel areneb 
loogiline mõtlemine, sarnasuste 
ja erinevuste leidmisoskus, loen-
damisoskus ja ise läbi tegevuste 
õigete järeldusteni jõudmine. Pa-
remaks muutub üksteisega ar-
vestamine ja abistamine, oskus 
koostööd teha paaris ja gruppi-
des, paraneb kirjutamis- ja joo-
nistamisoskus. 
Lapsed muutuvad oma arva-
must avaldades julgemaks, laie-
neb sõnavara ja jutustamisos-
kus, nad kasutavad teadmisi ka 
teistes mängulistes tegevustes. 
Kõige olulisem on see, et lapsed 
on aktiivsed ja tunnevad õpitava 
vastu suurt huvi.
Oluline roll on rühma õpetajal 
- õigete küsimuste ja nõuanne-
tega on pedagoog suunav isik. 
Teaduspõhise süsteemse õppe 
rakendamine on uus kogemus, 
mis eeldab õpetajalt materjali 
põhjalikku läbitöötamist ning 
õppevahendite loovat täienda-
mist. Samas võimaldab see lapse 
loomupärase uudishimu rahul-
damist, ergutab ja suunab mõt-
lema ning avastama. Miks siis 
mitte toetada  avastuslikku õp-
peviisi juba varakult, lasteaias? 

Avastusõpe Veskitammi Lasteaias
Lasteaias toimub

AVASTAVAD: lapsed kõrvutavad inimest paberist lõigatud figuuridega, õppides sellega mõõtmisel kasutama 
kindlat algus- ja lõpppunkti,  järjestama pikkusi ja nende kõrvutamisel koostama diagrammi 

Toetused

Sotsiaalosakond tuletab meelde neile lapsevanematele, kes seni 
on koduse lapse eest saanud vallalt lapsehoiutoetust ja kelle laps 
alustab sügisel lasteaia- või kooliteed, et tuleb toimetada osakon-
da lapsehoiutoetusest loobumiseks avaldus, kas kirjalikus vormis 
või e-postiga laine.elmik@sauevald.ee.
Lasteaeda minevate laste puhul palutakse esitada avaldus hilje-
malt 10. augustiks märkega, mis kuupäevast laps hakkab laste-
aias käima. Kooli minevate laste puhul palutakse esitada avaldus 
hiljemalt 31. augustiks.
Lapsehoiutoetuse maksmist reguleeriva määruse kohaselt lõpe-
tatakse 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.

Ära unusta loobumast 
lapsehoiutoetusest

Esmakordselt kooliminejad 
saavad vallalt toetust
Saue vald maksab esmakordselt kooliteed alustavatele lastele toe-
tust maksimummääras 159,8 eurot.
Esmakordselt koolimineva lapse toetust saab taotleda lapsevanem 
tingimusel, et laps on Saue valla elanik ning mõlemad lapse va-
nemad 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 toetus-
määrast. 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 valla-
majas koha peal.  Avalduse võib esitada elektrooniliselt digi-allkir-
jastatuna, tuua ise väljaprindituna vallamajja või saata posti teel 
aadressil: Saue Vallavalitsus, Veskitammi 4, Laagri, 76401.  
Võib tulla ka vastuvõtupäevadel s.o esmaspäeval 8-12.00 ja 14-16.00 
või kolmapäeval 8-12.00 ja 14-18.00 sotsiaatöö 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.

KoolitransPort

Anna teada koolibussi 
transporditeenuse vajadusest

Suvel pannakse paika koolibussi liinid ja sõlmitakse transpor-
diteenuse lepingud uueks õppeaastaks. Tasuta koolibuss liigub 
praegu lõppeval õppeaastal Saue vallas liinidel, mis teenindavad 
Ääsmäe Põhikooli ja Laagri Kooli.  Jõgisoo-Saue Gümnaasium-
Laagri Kool, Vanamõisa mõis-Laagri Kool-Saue Gümnaasium,  
Kindluse – Hüüru – Harku –Laagri, Ääsmäe - Tuula – Keila, 
Ääsmäe –Jõgisoo –Voore – Maidla. Alates 2011/2012 õppeaasta 
septembrist pikendatakse tasuta bussiliini Pääsküla Gümnaasiu-
mini.  
Parema ülevaate saamiseks just uute sõitjate ehk nende osas, kes 
sel sügisel esmakordselt kooliteed alustavad, oodatakse infot 
koolitranspordi vajadusest  hiljemalt 23. juuniks e-posti aadressil 
koolitransport@sauevald.ee ja sisaldama peaks see lapsevanema 
nime ja kontaktandmeid, õpilase nime ja tema kooli ning kooli-
sõidu marsruuti.
Lisainfo telefonil 654 1154.

Maikuu lehes üles loetud Jüriöö jooksul võidukalt osalenud 
tublide laste nimede sekka sattus üks kirjakotermann. 
Nimelt kuni 8-aastaste tüdrukute jooksul teisele kohale 
platseerunud jooksja õige nimi on Laura Liisa Piiber.

Õiendus
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Persoon

Koduvald

Kuvand pastorist, kui range 
silmavaate, valge kuuekrae ja 
aukartust tekitava laulva kõne-
maneeriga isikust, saab ümber 
kukutatud esimesel kohtumis-
hetkel. Tõnis Roosimaa esin-
dab pisut teist kirikuinimese 
tüpaazi. Päris oma torniga ki-
rikut ei ole tal ka, jumalatee-
nistused toimuvad kohaliku 
kultuurimaja pisikeses saalis. 
Aga vormiküsimustest hooli-
mata on mehe ja tema kogudu-
se suhe Jumalaga siiski tradit-
siooniline.

Tõnis Roosimaa laekub kohtu-
misele jalas triibulised tennised 
(rahvusmuster Hageri oma) kan-
nab tumedaid prille (moekalt 
pealaele sätitud), räägib vabalt 
hiina keelt (shie-shie tähendab 
hiina keeles aitäh) ja kasutab 
kõvasti inglise keelset leksikat 
(keeleteadlasest abikaasa Ailile 
ei pidavat see meeldima). 
Tõnis käib sõnadega üsna pilla-
valt ringi ja see tuleb talle tema 
töös ilmselt kasuks, kuidas 
muidu jaksaks ta kantslist iga 
pühapäev jutlust ütelda. Aga 
seda ta teeb ja teeb ilusasti. Sel-
les mõttes, et teemad on ilusad, 
kutsuvad üles meelt ja vaimset 
elukvaliteeti parandama.
Aga Tõnis pole olnud kogu aeg 
mõtteis ja tegudes vaga mees. 
Kuigi kristlikus peres kasvanu-
na, oli ta enda sõnul nooruses 
nagu iga teine testosteroonist 
tilkuv mehehakatis: „Igasugu 
kahtlaseid ärisid tahtsin teha, 
seksi iga hinna eest. Otseselt 
nagu kurja ei teinud, aga pättu-
seid kõvasti küll“. 
Ühel hetkel siis tundis mees Ju-
mala kutset. „Et kuidas või? No 
ega seda ei saagi seletada. Liht-
salt tundsin ennast pidevalt nii 
kahepalgelisena ja asjad kuk-
kusid halvasti välja. Jumala ole-
masolu olen uskunud tegelikult 
kogu aeg, siis otsustasin oma 
elu temale üle anda,“ kirjeldab 
Tõnis.

Misjonitöö Hiinas – 
mugavustsoonist välja
Juba ülikooli ajal teoloogiat õp-
pides hakkas Tõnist huvitama 
misjonitöö, et miks inimesed 
lahkuvad oma turvalisest-tut-
tavast keskkonnast ja lähevad 
välismaale evangeeliumit õpe-
tama.  Teiselt poolt tundis ta 
tõmmet Aasia ja Hiina kultuuri 
poole. Need kaks ideed kokku 
pannes ja lisades juurde veel 
mehe diplomaatiahuvi (lisaks 
religioonile on Tõnis tudeerinud 
ka diplomaatiat ja välissuhteid) 
oli loomulik suund Eestist välja 
misjonitööd tegema. 
Kaks esimest aastat Hiinas läks 
peamiselt keele ja kultuuri tund-
ma õppimise tähe all: „Ma olen 
seda meelt, et ei saa minna võõ-

rasse keskkonda oma agenda ja 
tõekspidamistega ning hakata 
suruma,“ on Tõnis kindel, et kõi-
gepealt tulebki keele ja kultuuri 
kaudu uude  olustikku sulandu-
da.
Kuna Eestist lahkumise ajaks oli 
Tõnis juba abielus, siis mindigi 
kahekesi koos. Tõnisele Hiina 
riigi poolt määratud stipen-
diumi ja oma säästudega oldi 
paar esimest aastat Pekingis. 
„Misjonitöö võib tunduda nagu 
seiklus, et võõras maa ja põnev, 
aga seiklustunne on lühiajaline. 
Meie läksime teadmisega, et tu-
leb aastaid teha tähelepandama-
tut tööd, teenida inimesi,“ selgi-
tab Tõnis. 
Ja kuigi peale kümmet koha peal 
elatud aastat (mis suures osas 
sai võimalikuks eestlaste toe-
tusrahadega) ei jäänud Hiinasse 
maha ühtegi Tõnis Roosimaa 
nimega kirikut ega kooli, siis 
usub mees ometigi, et sai palju 
kaasa aidatud Hiina kristliku 
kiriku arenemisele ja püsimi-
sele. On ju selles riigis suurem 
osa kristlikust tööst keelatud 
ja seadusevastane põrandaalu-
ne tegevus. Tõnis ja Aili aitasid 
kaasa koguduste köögipoolel, 
organisatsiooni ülesehitamisel. 
Ka töökultuur on Hiinas kõvas-
ti erinev. Tõnise sõnul on väga 
paljudel inimestel seal aastas 
vaid 4-5 vaba päeva, nädalava-
hetused ei tähenda puhkepäevi 
ja nõndamoodi töötab ka kirik. 
„Nad töötavad ikka tohutult pal-
ju ja seetõttu kannatavad suhted. 
Palju tegime perenõustamist, nii 
koguduse liikmete kui ka kiri-
kutegelaste endi lähedastega,“ 
toob pastor näiteid. 
Misjonitöö peamiseks motivat-
siooniks ütleb Tõnis olevat evan-
geeliumi mõju inimeste eludele, 
mitte tänavanurgas oma usu-
postulaatide kõvahäälne välja 
hüüdmine ja mees usub, et tema 
ja ta abikaasa suutsid anda oma 
panuse, et kohalikud vaimu-
likud saaksid ja oskaksid oma 
tööd paremini teha. 

 Taevas on lahe ja 
kirik on kodune
Hiina aastate jooksul nägid il-
mavalgust ka Tõnise ja Aili kolm 
last. Vanema järeltulija kooliea 
lähenedes jõuti otsusele, et tuleb 
naasta kodumaale. Nii saabus-
ki perekond Roosimaa tagasi 
Eestisse ja noor rahvusvahelise 
kogemusega pastor hakkas otsi-
ma uut väljundit elus. See otsing 
päädis koguduse rajamisega 
Laagrisse. 
„Et miks? Minu selge seisukoht 
on, et kuigi Eesti on kristliku 
taustaga, siis usklikke on siin 
vähe. On vaja rohkem kirikuid, 
sest Jumal on vastus inimese 
otsingutele, on vaja arusaamist, 
et elu ei lõpe surmapäeval, vaid 
vaim ja hing elavad edasi taevas. 
Milline see taevas aga on, mina 
ka muidugi täpselt ei tea, aga ma 
olen kindel, et see on põnev!“ 
arutleb Tõnis. 
Teine ajend just Laagri oma te-
gutsemispaigaks valida, oli as-
jaolu, et Tõnis teadis siin olevat 
seltskonda inimesi, kes seni Ole-
viste kiriku Pääsküla osakonna 
liikmed olid. „Laagris on kena 
keskus ja meie kogudus, kes 

kohalikus kultuurimajas koos 
käib, on õdus ja kodune. Meil 
ei ole torniga kirikumaja tõesti, 
siin piirkonnas pole kirikut ku-
nagi olnud, aga eks kaugem ees-
märk on see küll. Just eesmärk, 
mitte pelk unistus. Sakraalhoo-
ned on inimestele, ka mitte tõsi-
usksetele, olulised,“ teab Tõnis 
lääne maailma uuringutest. Aga 
pragune koguduse kooskäimise 
koht toetab Tõnise sõnul ideed, 
et kirik ei tohigi olla eraldunud, 
vaid osa tavakogukonnast. „Ei 
ole nii, et meie oleme pühad ja 
õiged ja puutumatud ning pea-
me eralduma patustest,” on ta 
täiesti veendunud.

Maailm on täis ajupesu, 
kirik on vaid üks neist
Mitteusklikud nimetavad kiri-
kumüüride taga toimuvat tihti 
ajupesuks. „Telekas öeldakse 
sulle, et pese end Palmolivega, 
kultiveeritakse kuvandit, et õige 
eestlane teeb kepikõndi, laps lä-
heb kooli – sealgi on teatud mõt-
tes ajupesu. Samas ei tähenda, et 
see negatiivne on. Aga ma ei ole 
nõus selle väitega, et kirik peseb 
ajusid ja ülejäänud ühiskond on 
nö objektiivne,“ on Tõnis reso-
luutne. 
Küll aga on kirikuinimesed 
omaks võtnud teatud väärtused 
ja sellega Tõnise sõnul endale 
vabatahtlikult ka tegevuspiirid 
seadnud. Näiteks hiljutist reklaa-
mikampaaniat „Erinevus rikas-
tab“ ei saa mees päris üks ühele 
võtta. „Ma ei põlga inimest, kes 
on homo, aga piibli järgi on see 
patt. Kui kirikusse tuleb näiteks 
leinas ja depressioonis homosek-
suaalne inimene, siis ma loomu-
likult teenin teda tema vajadu-
ses, aga  koguduse liikmeks ma 
teda geina võtta ei saa ja Jumala 
sõna ma väänama ei hakka,“ sel-
gitab pastor. 
Ja kuigi maailmas leidub nö 
homokristlasi, kes tõlgendavad 
näiteks ka Jeesuse kulgemisi 
oma 12 jüngrina kahtlaselt sek-
suaalvähemustele sarnasena, 
siis on Tõnis jäigal seisukohal: 
„Jumal lõi mehe ja naise ning 
seksuaalaktiga said nad üheks. 
See on vereleping püha“.

Moodne kogudus – 
arvutiga kantslisse
Laagri Kristlikul Kogudusel on 
16 ametlikku liiget. Pühapäeva-
hommikustel teenistustel (mis 
algavad muide kell 12, just selle 
pärast, et inimene jõuaks hom-
mikul rahulikult ka kohvi ja 
saiakest nautida)  osaleb umbes 
30 inimest. 
Kultuurimaja saali on selleks 
tarbeks püsti pandud ka kant-
sel, aga Tõnis staatiliselt sel-
le taga seista ei armasta. Talle 
meeldib ringi liikuda ja jutluse 
teemadel (aines tuleb Piiblist ja 
päevasündmustest) kohaletul-
nutega dialoogi astuda. Jumala-

teenistus on tihtilugu miksitud 
kaasaegse muusikaga, kohal on 
süntesaatorid ja kitarrid, jutluse 
põhipostulaadid on koondatud 
arvutiekraanile, mida siis läbi 
projektori seinale kuvatakse. 
“Suurkirikud  oma liturgias, 
jumalateenistuse vormis, järele-
andmisi palju teha ei saa. Võib-
olla see ametlikkus ja kiriku-
kombestikku kinnistumine jätab 
ehk kiriku inimkaugemaks? Iga-
tahes, meie näitame, et saab ka 
teistmoodi,“ arvab Tõnis. 
Nii näiteks ei kanna mees püha-
päeviti teenistust pidades valget 
pastorikraed, kuigi tihti ülikon-
da. Samas – matusetalitustel ja 
laulatustel paneb pastor tradit-
sioonilise kuue siiski üll. 
Lisaks ülemainitud tegevustele 
saab pastori kutsuda ka näiteks 
haiglasse haige eest palvetama 
ja ka pihil käimise võimalus 
on olemas, kuigi Tõnis tavatseb 
seda hingehoidmiseks nime-
tada.  „Kalendri järgi pattude 
tunnistamist ma ei poolda, aga 
kui inimesel on mure või patt 
hingel, siis selle välja rääkimi-
ne on nagu teraapia ja vajalik 
ka Jumala ees andekssaamiseks. 
Piiblist lähtudes suudan ja saan 
ka nõu anda, kuigi vahel on ka 
nii, et ei oskagi, siis tuleb otsida 
keegi, kes teab ja oskab,“ tunnis-
tab Tõnis.

21. sajandi Jumal on lahe kuju
Kuigi kogu raamatukaupluste 
riiulid on lookas nö „eneseabi 
käsiraamatute“ all, mis ütlevad, 
et vaid inimene ise saab oma 
saatust muuta, end õnnelikuks 
teha jne, siis Tõnise hinnangul 
on ikka kõigepealt usk Jumalas-
se ja siis usk endasse. „See annab 
hingerahu, eluterve suhtumise, 
põhiväärtused.  Kogudus annab 
kuuluvustunde ja piirid, et me 
oma sõnavabaduses ja tohutus 
tolerantsis ei lahustuks ega kao-
taks oma juuri,“ sedastab Tõnis. 
Inimesed tulevad kirikusse kõr-
gemat võimu otsima ja tema rol-
liks on inimestele õpetada, kui-
das saada otseühendus  Jumala 
serveriga, kuidas seal surfata ja 
kontakti saada. Ja see püsiühen-
dus maksab vaid inimese usu ja 
siiruse.

Milline Jumal on?
„Ta on suurem, kui kirjeldada 
suudame. Ta võib lisaks Piiblis 
toodule ilmutada end igaühele 
erinevalt. Ta võib Sinuga rääkida 
kui ketsides ja Versace teksades 
naine, minu jaoks mustanahali-
se mehena, kellegi jaoks lihtsalt 
valgusena… Aga ma olen kindel, 
et ta on hea, lahe ja armastav“.

Kas Jumal on ikka olemas?
„Muidugi on, oleks ju naiivne us-
kuda, et selline meistriteos nagu 
inimene, elab vaid keskmisel 70 
aastat. See oleks ju raiskamine!“

Kohalik pastor Tõnis Roosimaa aitab inimestel 
õppida surfama Jumala serveris. Püsiühendusega

PIGEM SÕBRALIK-KODUNE KUI RANGE-AKADEEIMLINE: 
- hoolimata tõsistest ja elulistest teemadest on pühapäeva hommikused 
teenistused Laagri Koguduse rahva jaoks naerused ja õdusad

PÕHIVÄÄRTUSED:  kristlus seab 
pjedestaadile pere ja lapsed, nii on 
ka Tõnis väga uhke ja tänulik oma 
kolme linalakse lapsukese ja abikaa-
sa Aili üle
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Vallaettevõte

Lemmiklooma maailm liigub samas taktis inimeste 
omaga - tervislikkuse ja öko suunas. Edevamaks ka 
Koduvald

Vanasti sai koer peremehe toi-
dulaualt ülejäänud kartulid ja 
makaronid oma kaussi. Täna 
on lemmikloomade söögi val-
mistamise taga teaduslikud 
uuringud ja teisedki tarvikud 
on teinud läbi hüppelise aren-
gu - alates kanalisatsiooniga 
ühenduvatest kassi liivakasti-
dest kuni briljantidega pikitud 
jalutusrihmadeni välja.

Vatsla külas, üsna Saue ja Harku 
valla piiri ääres, asub kohalik et-
tevõte Bramham Trade, kes juba 
pea kaks aastakümmet lemmik-
looma maailma telgitagustes te-
gutseb.  Müüb nii hulgi kui ük-
sikult, nii söögikraami kui muid 
tarvikuid,  kundedeks veteri-
naariakliinikud ja väikepoed, ka 
professionaalsed loomakasvata-
jad ja eraisikutest peremehed. 
“Lisaks püüame aktiivselt kaa-
sa lüüa näitustel ja suurematel 
vabaõhuüritustel, toetada loo-
made varjupaiku ning liikuvat 
eluviisi,” iseloomustab firma 
tegevjuht, kes on ühtlasi üks 
omanikest, Janne Reits ettevõtte 
tegevusampluaad. 
Nii korraldatakse  näiteks juba 
aastaid suve lõpul koertele ja 
koeraomanikele vabaõhuüritust 
“Liigu iga ilmaga”, kus koerad 
koos peremeestega võtavad 
mõõtu matka- ja võistlusradadel, 
aga kandev idee on anda inimes-
tele võimalus tulla kodust välja, 
kohtuda teiste loomaarmastaja-
tega ja tunda end hästi.

Kvaliteettoit versus 
supermarketi tooted
Olulisim tootegrupp Bramhami 
portfellis on lemmikute söö-
gikraam. Kauplused pakuvad 
erinevaid koerte-kasside kuiv-
toite, kuigi välja näevad need 
krõbuskid suhteliselt sarnased, 
maksab mõni teisest kordi roh-
kem.  
“Funktsionaal- ehk kvaliteet-
toidu eest tuleb tõesti rohkem 
maksta. Sisuline vahe odavama-
tega seisneb kvaliteedis- kui suu-
rel määral sisaldab toode liha,” 

selgitab Reits. Tema selgituste 
põhjal on loomatoiduga sama 
lugu nagu inimeste ninaesisega. 
Et ka looma organismile on olu-
line täisväärtuslike aminohape-
te saamine ja nende allikaks on 
loomne valk. Ja mida soodsama 
hinnaga on toode, seda suurem 
on tõenäolisus, et liha ja teiste 
täitematerjalide suhe on viimas-
te poole kaldu.
Kallim toidukraam ei täida mitte 
ainult kodulooma kõhtu, see an-
nab tuge ka näiteks südametööle 
või aitab kaasa liigeste töökorras 
olemise säilimisele. 
Bramhami Bosse kaubamärgi 
poodides pakutakse koera- ja 
kassitoite peamiselt kolmelt kau-
bamärgilt Nutram, Exclusion ja 
Techni-Cal, neid tuuakse ka ise 
maale. 
“Ega see supermarketis pakutav 
odav kuivtoit looma muidugi ei 

tapa ja kohe ülehomme ei juhtu 
midagi,” ütleb Reits. Küll  aga 
on ta peremeestelt kuulnud, et 
kvaliteettoidust erinevatel põh-
justel loobujate lemmikuid on 
varasemast rohkem kimbuta-
mas tervisehädad- silmad räh-
mas, karv hapram, allergianä-
hud tihedamad...
Aga kodutoit - koerale kartulit ja 
kassile räime? 
Reitsi hinnangul saab loom sel-
lest kõhu täis, aga olulisi vajalik-
ke toitaineid kätte ei saa. Näiteks 
on tema sõnul uuringutes leid-
nud kinnitust, et kala söömine 
hoopis vähendab kassi orga-
nismis B-vitamiini taset. “Täna 
tahame, et meie lemmiklooma 
eluiga oleks võimalikult pikk ja 
selle poole saabki püüelda kva-
liteetse toidulauaga. Loomade 
puhul samamoodi, nagu inime-
segi,” kinnitab Reits.

Lisaks kassi-koeratoidule saab 
söögipoolist ka lindudele ja nä-
rilistele.

Kirev maailm- pärlitega jalu-
tusrihmast jõulukingitusteni
20 aastat lemmikloomaturul te-
gutsenud ettevõtte juhi sõnul on 
koerast-kassist saamas täieõi-
guslik pereliige, kellele tehakse 
jõuludeks kingitusi ja vaheta-
takse kaks korda aastas garde-
roobi. “Jah, igal kevadel ja suvel 
võtame sisse paar tuhat ühikut 
loomarõivaid ja need lähevad 
hästi kaubaks,” tõdeb Reits. 
Bosse loomapoed on pungil näi-
teks kasside ronimispuid: “Et on 
valida kas lemmikdiivani tume 
tulevik või investeering roni-
mispuusse,”  viskab Reits nalja. 
Sööginõusid, kaelarihmasid, 
magamisaluseid, transpordikas-

te - neid kõiki pakutakse eri vär-
vides, suurustes ja tegumoega, 
sest igal peremehel oma maitse 
ja eelistused. 
Kõige innovaatilisemate leiutis-
tena mäletab Reits ühel messil 
nähtud mugavustoodet  - süstee-
mi, kus kassi liivakast on ühen-
datud kanalisatsiooniga. Või näi-
teks fotosilmaga seadeldist, mis 
kaardistab toas kassi liikumise 
ja kui tollel on kombeks näiteks 
diivaninurki närida, siis enne 
sihtpunktini jõudmist sisiseb 
see seadeldis hiirepüüdja peale 
ja pritsib vedelikku, ehmatades 
looma pahateost kaugemale.

Lemmiklooma maailma 
tuleviku stsenaariumid
Nii nagu inimesed üha enam te-
gelevad oma toidulaua tervislik-
kusega, toimivad samad must-
rid ka lemmikloomade puhul. 
Kui paarkümmend aastat tagasi 
ei räägitud midagi koerte-kassi-
de allergiatest, siis nüüd on välja 
töötanud suisa tootegrupid glu-
teeni mitte taluvatele isenditele.  
Kui lemmik hakkab paksuks 
minema, on kaubanduses saada-
vad dieettoidud.  “Ka loomade 
söögisedelis on tulevikus suu-
rem tähelepanu lisa- ja säilitus 
-ainetest loobumisel ja öko suu-
nal. Eks püüame meiegi selles 
osas esirinnas olla,” lubab Reits.
Bramhami lähituleviku suur-
projekt hõlmab Eesti suurima 
lemmikloomatarvete e-poe ava-
mist. Seal saab juhataja kinnitu-
sel olema esinduslikuim valik 
nii toidu, kui muude looma-lin-
nu kaupade osas.
Lemmiklooma pidamine on 
muutumas Eestiski pigem elu-
stiiliks, koer ei ole enam pelgalt 
majavalvur ja kass hiirepüüdja.
Nende jaoks, kes on koju mõne 
looma- või linnuliigi isendi võt-
nud, on see tänapäeval pigem 
kirg, hobi, eneseväljendus... 
Ja selle eest, et elu koos lemmi-
kuga oleks lõbus, tervislik ja 
võimalikult pikka aega kestev, 
tahabki Bramham Trade hoolt 
kanda.

Ettevõtte opereerib ka kauba-
märgiga Bosse ja omab 

kümmet samanimelist kaup-
lust üle Eesti, mis paiknevad 

pea kõikdes suuremates 
kaubanduskeskustes.

Bosse lemmikloomapoodidest 
leiab suure valiku kõrge-

kvaliteedilisi tooteid lemmik-
loomadele - toitu, maiustusi, 
lelusid, hooldusvahendeid 

ning kõike vahvat ja vajalikku 
oma karvastele või sulelistele 

lemmikutele! 

Laopood - kus tootevalik 
kõige suurem ja iga sisseastu-
ja saab 10%lise soodushinna 
osaliseks, asub Vatsla külas 

Tammi teel.

  Nimi:  Brahman  Trade AS
  Veebileht: www.bramham.ee
  Tegutseb: 1993. aastast 
  Asukoht:  Saue vald, Vatsla küla, Tammi tee 59 
  Tegevusvaldkond: lemmikloomadele valmistatud toodete  
   jae- ja hulgimüük
   Käibe struktuur:  50% jaemüük ja 50% hulgimüük
   Töötajaid: ca 60 inimest (kontor ja keskladu + kauplused)       
   Peamised kaubamärgid: Nutram, Exclusion, Techni-Cal

POPULAARNE LEMMIK: trendid näitavad, et kass-koer tüüpi lemmik-
loomadele pakuvad täna ja tulevikus konkurentsi jänesed, deegud, orava-
lised, hiired, hamstrid, linnud. Rocca al Mare kaubakeskuse Bosse poe ju-
hataja Kersti ütleb, et pehme karvastikuga ja nunnu olemisega chinchillad 
lähevad hästi kaubaks. Selle kena närilise hind on 50 eurot

Kohalikud ettevõtlusuudised

Laagri Leivatoa 
tooteid saab tellida 
kontorisse kohale
Kohalik elanik on juba õppinud 
hindama Laagri Leivatoa värsket 
saia-leivakraami. Nüüd pakutak-
se võimalust tellida tooteid kontorisse, ise kohale tulemata.
Tellimused tuleb esitada 2 tööpäeva ette, kohale toimetamine 
peale 12.00. Minimaalne kohale toodav tellimus on 20 eurot 
ühe kontori kohta. Tellimispiirkond on Tallinn ja lähiümbrus 
ja tellimisvorm on kättesaadav www.leivatuba.ee.

Triobeti kardikeskuses avatud 
välirada

Smuutitootja Kadarbiku käivitas 
maikuus konkursi uue tootesildi 
loomiseks. Kadarbiku plaanib su-
veks tuua turule erinevad suve-
smuutid ning baaspakendi disai-
nikonkursil osalema kutsuti kõiki 
kunsti- ja disainiüliõpilasi, samuti 
teisi noori kunstnikke.
Osalejaid oli 15, kellelt laekus kok-
ku 25 tööd. Žürii otsustas välja 
anda ühe preemia - 300 eurot tööle 
märksõnaga „Suve parim maitse“ (fotol), 
autoriks Mari Hunt.

Kohalik smuutitootja korraldas 
tootesildi disainikonkursi

Suvehooajale ko-
hasel avas Laag-
ris Maksimarketi 
juures tegutsev 
Triobet Kardikes-
kus välisõidura-
jad. Sisuliselt on 
tegemist siseraja 
pikendusega ja sõidupõige õue teeb kihutamise 
elamuse mitmekesisemaks ja pikemaks - koos 
välirajaga on distants 600 meetrit. Korraga ma-
hub rajale 10 masinat. 
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Tantsukursuste lõppakord - emadepäeva ball
Ingrid Novikova, Saue valla 
Kultuurikeskuse juhataja

Emadepäeva eel toimus Saue 
valla Kultuurikeskuses selts-
konnatantsuõhtu valla aktiiv-
setele ja tantsuhuvilistele ini-
mestele. 

Kevadel välja kuulutatud selts-
konnatantsukursus tõi kohale 
arvukalt tantsupaare. Kiire  ja 
tempoka algkursuse raames 
tutvuti lausa kaheksa erineva 
tantsuga ning said selgeks olu-
lised tantsusammud. Kõrgen-
datud huvi kursuse vastu  ja 
soov omalt poolt pakkuda või-
malust tantsukursustel õpitule 
uue väljundina tantsuõhtuid, 
korraldasime kultuurikeskuses 
pidulikuma sündmuse - Ema-
depäeva balli.
Peoõhtu alguses toimus väike 
üllatuskontsert - muusikastuu-
dio Vikerkaar  poistest koosnev 
esinejate ansambel esitas ema-
depäevale pühendatud laule.
Peoõhtu meeleolumuusikat esi-

tanud ansambli poolt kõlasid 
nii tango, valss, rumba, samba, 
cha- cha´ kui ka teised tradit-
sioonilised seltskonnatantsud. 
Seltskonna meeleolu hoidis üle-
val õhtujuht Martin Liivet, kes 
ansambli esinemise vaheaega-

del lustlikke seltskonnamänge 
korraldas. Sponsorite abiga sai 
valitud Saue valla Miss ja küla-
listele ennustatud ka järgmise 
aasta  võimalikud ohumärgid 
või siis ees seisvad positiivsed 
sündmused. 

Väike eelteade 

seltskonnatantsukursustel 
osalenud tantsupaaridele 
ja samas kõigile teistele, kel 
huvi tantsu vastu! 
Uuel hooajal, juba sel sü-
gisel jätkame koostöös 
tantsuklubiga Polonez 
seltskonnatantsukursus-
te korraldamist ja ootame 
tantsupaare edasijõudnute 
kursusele. 
Tantsukursuse lõppedes 
toimub ka järgmine selts-
konnatantsuõhtu kultuu-
rikeskuses, kuhu on kõik 
oodatud! Algajad tantsuhu-
vilised peavad aga kanna-
tust varuma ning järgmise 
aasta kevadel ootame kur-
susele algajaid.
Lisainfot seltskonnatant-
sukursuste ja tantsuõhtute 
kohta Saue valla Kultuuri-
keskusest tel. 679 6765 või 
veskitammi@sauevald.ee. 
Jälgige infot Saue valla 
Kultuurikeskuse Facebooki 
seinal. 

REBIVAD IDEAALI: võistlusel osalenud sponsorid (ehk siis mehed) 
pidid A4 paberist välja rebima missi, just selliste mõõtude ja kujuga, kuis 
nende arvates õige on...

Ingrid Novikova, Saue valla 
Kultuurikeskuse juhataja

Taluturg Laagris 21. mail tõi 
kohale palju huvilisi. Nii mõ-
nelegi neist oli sel korral lausa 
mitu korda päeva jooksul põh-
just taluturule tulla. Kas siis 
jäid mõned soovitud lilletai-
med, istikud või toidupoolis 
ostmata või siis tundsid pere 
nooremad huvi Laagri Pere-
päeva programmi tegevuste 
vastu.

Taluturule jõudsid kohale oma 
aiasaaduseid ja kasvuhoones 
kasvatatud taimi, maitserohelist 
ja istikuid pakkuma just kohali-
kud Saue valla aiapidajad ning 
talunikud. Nende seas Lembitu 
Lilleaed, Aiatark Väino Eskla, 
mee müüjad Kadri Uusoja Hüü-
rust ja vanahärra Leo Kuresaar 
Valingult, Airi Püss oma aia-
saadustega ja eakas vanaproua 
Lallo Eela oli ka oma rabarberi-
tega ning värskelt nopitud  lil-
lekimbukestega varakult veel 
enne taluturu algust kohal.
Taas kord oli hea meel tõdeda, 
et Saue valla üks suuremaid 
ettevõtteid - Mati Kalapood, 
oli oma välimüügi letiga nii 
värsket kui ka suitsutatud kala 
pakkumas. Kaugemalt olid ko-
hal Delikatess toodete müüjad, 
kelle valiku seas oli põdravors-
ti, metslooma konserve ja suit-
sutatud juustu.
Siimusti keraamika, puidust 
käsitöö ja Liia Mai Niidu val-
mistatud kenad kõrvarõngad 
ning ka teiste müüjate kaunid 
ehted leidsid kindlasti väärilise 

omaniku. 
Magusat suupoolist sai sel 
korral nii raha eest kui ka ta-
suta! Nimelt Laagri Taluturu ja 
perepäeva avamisel kell 12.00 
pakkusid Laagri eakate selt-
singu Pihlamari prouad  rah-
vale magusat kringlit, kohvi 
ja teed ning seda lihtsalt mui-
du niisama. Head ja maitsvad 
kringlid küpsetas proua Asta 
Romandi Salati tänavalt. 
Aga kohal oli ka müüjaid, 
kellel koduseid hõrgutavaid 
küpsetisi müügiks oli pakku-
da, nende seas oli sel korral 
ka vallavanem ise ja tema vend 
Mart Laisk, kes oli müümas ko-
dus küpsetatud taluleiba. Siin-
kohal mainin ka Niine Lepiku 
Talu maitsvat kohupiima, mille 
müük sel korral küll delegeeriti 
naabrimehe Urmas Kaldale, kes 
taluturul toitlustust pakkus. 

Kõik taluturul toimuv oli sel 
korral seotud ka Laagri Pere-
päevaga, kuhu ootasime osale-
ma nii lapsi kui ka nende vane-
maid ja vanavanemaid. 
Toimus muusikastuudio Viker-
kaar kevadkontsert, päevajuht 
Arlet Palmiste korraldas rahva-
le lustlikke mänge, täiskasva-
nutele pakuti meelelahutust kii-
kingi näol, Juku mängukeskus 
oli kohal batuutidega ning las-
tele tehti näomaalinguid. Kloun 
Axeli maagiline võlukunsti 
show ja elav järjekord õhupal-
livigurite järgi ei tahtnud kui-
dagi lõppeda, kultuurikeskuse 
pikas saalis oli avatud meister-
damise töötuba, ning võimalus 
valmistada oma kätega pärlitest 
ehteid, pesupulkadest liblikaid 
tõi kohale arvukalt osavõtjaid,.
Tõmbenumbriks kujunes aga 
kultuurikeskuse tagahoovi va-
hupidu.

Laagri taluturg sai väärika avalöögi

UUDISTOODE: teiste seas vääris 
erilist tähelepanu ka üks uudistoode 
Eesti turul -  puukide ja sääskede 
vastane looduslik kehaõli STOP, 
mida soovitab veendunult kasutada 
ka Aleksei Turovski, kes antud toote 
loomise protsessi juures viibinud. 
Lähemalt leiab infot nende kodule-
helt putukastop.eu.

ROHENÄPPUDE SEKTSIOON: lisaks toidupoolisele sai turult Kuuse 
tänava Lembitult ka kena taimekollektsiooni kaasa osta

Järgmine taluturg Saue 
valla Kultuurikeskuse õuel 
on 18. juunil kell 10-14.00. 
Kõik aiasaadustega kauple-
jad, leiva küpsetajad, marja 
ja juurvilja ning maitsetai-
mede kasvatajad, kitsepii-
ma, mee ja kohupiima kui 
ka käsitöö müüjad - olete 

oodatud kauplema! Ostjate 
seas on palju soovijaid just 

talutoodangu ja eriti toiduai-
nete  ostlemise järele. Ostja 

ka sina, ole hea, 
TULE TALUTURULE

maikuus juhtus

IDEE – 
Harrastusteater 

Laagrisse!

Kõik teatrihuvilised, 
teatri harrastajad ja 

teisedki, kes on huvita-
tud harrastusteatri loo-

misest, selles osalemisest 
ning loomingulisest ja 

tegusast 
vaba aja tegevusest -

olete oodatud harrastus-
teatri loomise esimesele 

arutelule Saue valla 
Kultuurikeskusesse 
15. juunil kell 19.00. 

Ideid mõlgutab ja jagab 
Ülle Mänd. 

Tulge kindlasti kohale!

Lisainfo: 
Ülle Mänd 566 82172 ja 

Saue valla Kultuurikeskus 
veskitammi@sauevald.ee 

Hea Saue valla BEEBI 
ja tema vanemad!

 
Saue valla BEEBIPÄEV 

toimub 
11. juunil kell 11.00

Saue valla 
Kultuurikeskuses

 
Beebipäevale ootame 

beebisid, kes on sündi-
nud vahemikus 

1. jaanuar- 30. aprill 
2011

Palume Teid 
registreeruda kuni 
6. juunini 2011, 

telefonil 679 6765, 
veskitammi@sauevald.ee

 
Beebipäeva kava:

11.00    Saue vallavanema 
             tervitus
             Beebidele kingituste  
             jagamine
             Libero loos
11.30    Pildistamine fotonurgas          
11.50    Beebivõimlemise 
             näidistund 
12.10    Beebipäeva tort ja tee
             Vestlusring kuni 13ni
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Maakonna ehedamaid ehteid 
eksponeeriti näitusel Laagri Koolis 

Käsitöö näitus

Koduvald

Et käsitöö pole ainult vana-
emade pärusmaa ja eelis-
õigus, tõestas üle-eestiline 
konkursiprojekt Ehe ehe, 
mille käigus koolilapsed eri-
nevaid tehnikaid, materjale 
ja esiemade tarkusi miksides 
omapäraseid ehteasju val-
mistasid. Kogu see ilu oli ap-
rillikuus vaatamiseks välja 
pandud Laagri Koolis.
 
Projekt Ehe ehe oli ellu kut-
sutud seoses suvise laulu- ja 
tantsupeoga, mille tunnuslau-
se ja ideega “ehe maa ja ilm”  
seostuv käsitöönäitus andis 
kõikidele noortele võimaluse 
osa saada laulu- ja tantsupeo 
protsessist. Ehtekonkursi ees-
märgiks oli julgustada õpilasi 
kunsti ja käsitöö abil lahti mõ-
testama oma paikkondlikku 
eripära, vaadates ümbritsevat 
ilma lahtiste silmadega ning ju-
tustades ehete kaudu just oma 
kodule ning kodukandile oma-
seid lugusid.

Vabariigi parimad tööd 
väljapanekul laulupeo raames
Kõik Harjumaa koolilaste taie-
sed olid näitusestendidena üles 
rivistatud just Laagri Koolis. 
Käsitööõpetajate Piret Laane ja 

Urve Soometsa sõnul oli huvi 
väljapaneku osas üsna suur 
- kaemas käsid nii lapsed ise, 
kui nende vanemad ja ka teiste 
koolide õpetajad ja õpilased. 
Näituse ehedad ehted olid kõik 
fantaasialennust ja materjali 
mitmekesisusest kantud. Oli 
traditsioonilisi tikitud-õmmel-
dud pihavöösid ja kaelaripat-
seid,  aga ka keraamilisi prosse, 
metallkeesid ja puidust niker-
datud iluasjakesi. 
Sadadest töödest üle Eesti valiti 
välja 60 omapärasemat ja neid 
saab näha vabariiklikul näitu-
sel Lauluväljaku ruumides just 
suvise laulupeo ajal. Suurele 
väljapanekule teenisid oma 
väljapaistva näputööga õiguse 
ka kolm Laagri Kooli noort - 
Siret Sillar, Hetti Ellen Puhm ja 
Martina Kroon.
Laagri Kooli käsitööõpetajate 
sõnul on laste jaoks väga mo-
tiveeriv võimalus oma töödega 
vabariiklikus mastaabis esine-
da. Ja üldse olevat käsitöö ka 
21. sajandi noorte hulgas üsna 
populaarne. “Käsitöö tuleb 

teha laste jaoks huvitavaks ja 
praktiliseks. Kui läheneda nii, 
et saad teha omale originaalse 
asja, mida mitte kellelgi teisel 
ei ole ja et näiteks seda heegel-
datud motiivi saab panna sobi-
tuma mütsile ja mantlikraele, 
siis tehakse täitsa heameelega,” 
räägib Piret Laane.
Ja oluline olevat vanade näpu-
töö lugude teadmine ka. “Täna-
päeva lapsed ei tea palju eesti 
rahva mustritest, sümbolitest  
ja tähendustest,” leiab Urve 
Soomets. Nii näiteks ei mäle-
tata enam, et vanasti õmmeldi 
kleidi allserva ja varruka äärde 
punane pael, see hoidis eema-
le kõik välismaailmast tulevad 
kurjad jõud. Isegi, kui seda 
näha ei olnudki, siis sellest rah-
vatarkusest ja loost peeti kinni. 
“Täna tutvustame lastele neid 
vanu lugusid ning erinevate 
motiivide, mõtete ja tehnikate 
abil saavad lapsed läbi näpu-
töö luua juba uusi ja päris oma 
legende ning lugusid,” usuvad 
õpetajad käsitöö kestmajäämi-
sesse ja olulisusesse.

ILUSAD JA PRAKTILISED:  
Laagri Kooli noorte tehtud piha-
vööd- tänapäevane kasutusvõimalus 
miksitud esivanemate mustritega

Omasid
vaatama-kuulama! 
1-3. juulini Tallinna 
Lauluväljakul 
laulu- ja tantsupidu....

Suve

Piret Kunts,  Ääsmäe Põhikooli  
tantsuõpetaja ja huvijuht 

XI Koolinoorte Laulu- ja tantsu-
peole „Maa ja ilm“ on Ääsmäe 
koolist minemas 60 last. Usun, et 
seda võib  täitsa korralikuks tu-
lemuseks pidada – Ääsmäe koolis 
õpib täna 120 last, seega osaleb 
peol iga teine. 

Loomulikult saab alati paremini ja 
oleks ju südamest tahtnud, et kõik 
tantsijad – lauljad, kes peole pürgi-
sid, oleks sinna ka saanud. Päris nii 
see ei läinud.
Tantsupeole kandideeris 6 rühma. 
Peole pääses neist 4. Kõvale konku-
rentsile pidid alla vanduma 3.klass 
ning õpetajate rühm.
Suurel peol tantsimas võite näha 
4. klassi rahvatantsurühma, eel-
kooli – 2. klassi rahvatantsurüh-
ma, väikeseid võimlejaid ning 5–8. 
klassi rahvatantsijaid.
Esmakordselt  võitlesid pääsu eest 
peole ka Ääsmäe noored lauljad 
õpetaja Linda Kardna juhendami-
sel.  Seekord pääses peole mudi-
laskoor. Poistekoor  peab leppima 
pealtvaataja rolliga. 
Lehetoimetaja küsimusele, et mil-
line on see „võluvits“, mis peole 
aitab, ei oska ma vastata. Arvan, et 
see koosneb paljudest väiksematest 
ja suurematest osadest: muusika- ja 
tantsuõpetaja ning laste meeletust 
tööst, lisaproovidest, treeninglaag-
ritest,  kooli juhtkonna ja mitmete 
väga tublide klassijuhatajate koos-
tööst,  higist ja pisaratest, kindlasti 
järjekindlusest .... „piitsast ja prää-
nikust“. „Võluvits“ on ehk vaid 
mängus siis, kui õigel hetkel kõigi 
nende komponentide tulemused 
maksimaalselt õnnestuvad!
Loodan, et lapsed ja vanemad pea-
vad peole pääsu sama tähtsaks kui 
õpetajad. Ega see väike laps, kes 
sinna esimest korda pürgimas, tea-
gi veel täpselt, mida oodata... mul-
jeid küsige pärast pidu!
Ah, et kus meid veel näha saab? 
Ega sel hooajal enam suurt saa-
gi – oleme ju pärast suurt tööd ja 
enne pikka ja rasket, kuid toredat 
peonädalat väikese puhkuse ära 
teeninud. Viimasel koolipäeval -  
3. juunil ikka natuke tantsime ja 
laulame. Ilusa ilmaga kooli taga 
õues nagu juba tavaks mitmed aas-
tad. 
Naised – neiud osalevad ka I Naiste 
Tantsupeol Jõgeval ning osad tüd-
rukud Võimlemispeol „Koostege-
mise rõõm“  Tallinna Velodrekil.

Lisaks Ääsmäe lastele osa-
levad suve suursündmusel ka 
tantsijad-lauljad Laagri Koolist 

- sealt läheb laulma lig 90 ja 
tantsima 1 rühm - 12 last.
Nii et ühtekokku osaleb 

noortepeol ligi  
160  sauevallakat. 

suursündmus

Harju Jalgpallikool

Laagri jalgpallipoisid, kes 
mängivad Harju Jalgpalli-
kooli nime all, on aastal 2011 
osalenud väga paljudel võist-
lustel erinevates vanuseklas-
sides ning saavutanud palju 
häid tulemusi.

Jaanuaris viibis Harju Jalgpal-
likooli 2003 võistkond Soomes, 
Espoos treeninglaagris. 
Laagri käigus tehti ideaal-
setes sisetingimustes 3 
trenni ning peeti erineva-
te Soome tippklubide vas-
tu mitmeid sõprusmänge. 
Laagri esimesel päeval oli 
poisid pisut hajevil ning 
mängu pilt oli pisut rabe. 
Kindlasti oli see ka tingi-
tud pikemast jõulupausist 
– mängisime 2 mängu 
tugeva FC Honka Barce-
lonaga. 
Teisel päeval oli meil päe-
vakavas lühike hommikune 
futsali trenn ning 2 mängu. 
Esimeses mängus kohtusime 
endast aasta vanemate HIFK 
2002 sündinud poistega. Har-
ju Jalgpallikooli poisid olid 
endast vanematest poistest 
mänguliselt paremad ning 
kokkuvõttes  7:5 võit.
Päeva teises mängus kohtusi-
me 4s erinevas 20 minutilises 
mängus PuiU 02/03 võistkon-
dadega. Harju Jalgpallikool 
I oli PuiU aasta vanematest 
poistest individuaalselt ning 
füüsilselt paremad ning kont-

rollisidki ka mõlemat mängu, 
kuid vastased oskasid enda 
võimalused paremini ära ka-
sutada – tulemusteks 4:3 võit 
ning 1:3 kaotus. Kolmandal 
laagri päeval mängisime FC 
HONKA MUST-aga, ehk siis 
FC HONKA 2003 eliit-võist-
konna vastu (100st poisist 12 
parimat). Harju Jalgpallikooli 
poisid mängisid elus esimest 
korda 6+1 väljakul, mänguaeg 
2×20 min. 

7 mängijat korraga väljakul te-
kitas küll esimese hooga palju 
segadust, kuid kokkuvõtteks 
magus 6:5 (poolaeg 3:3) võit. 
Kokkuvõtteks olid treenerid 
laagri ning poistega väga ra-
hul. Laagri käigus õppisid 
poisid üksteist ning ka tree-
nerid paremini tundma ning 
saavad aina rohkem aru, mida 
tähendab mängimine Harju 
Jalgpallikoolis. Saime mitu 
väga head sõprusmängu, mis 
aitasid poiste arengule kõvasti 
kaasa ning näitasid, et tööd te-
hakse õiges suunas. Ära tasub 

märkimist ka Marko Malsubi 
(Saue valla poiss) saavutust, 
kes lõi kokku laagri jooksul 15 
väravat.
Veebruaris osalesid Harju JK 
2003 poisid Võrus, “FC Helios 
Cupil”. Turniiril osales kok-
ku 8 võistkonda ning Harju 
JK poisid saavutasid esimese 
koha. Harju Jalgpallikooli poi-
sid mängisid kokku 5 mängu, 
millest 3 võideti ning 2 vii-
gistati. Turniiri edukaimaks 

väravakütiks osutus 
Marko Malsub.
Aprillis osaleti kahel 
järjestikkusel näda-
lavahetusel rahvus-
vaheliste turniiridel. 
Esimene neist oli Har-
ju Jalgpallikool enda 
korraldatav Spring 
Cup 2011. Kokkuvõt-
tes saavutati turniiril 
tihedas konkurentsis 
4 koht. Poisid näita-
sid turniiri jooksul 

väga sümpaatset mängu ning 
suutsid kõikide vastaste vastu 
luua palju võimalusi ja domi-
neerida, kuid sellel korral jäid 
veel otsustavad väravad löö-
mata. 
Teine turniir, kus osaleti oli 
Kekava Cup 2011 Lätis, Riia 
lähistel. Kokkuvõttes saavu-
tati III koht. Tulemusega võis 
rahule jääda, kuna mängisime 
harjumatult väiksel väljakul 
ja väikeste väravatega. Samuti 
saime mängida tugevate Läti 
võistkondade vastu, mis ai-
nult arendab poisse.

Saue valla jalgpallipoisid edukad
SPortSport on põhiline, 

jalgpall on eriline!
Jätkub registreerimine Saue 
valla ettevõtete, seltside, ühin-
gute jalgpalliturniirile Laagri 
HSK karikale.

Eks me kõik ole vist lapsepõlves 
vutti tagunud. Nüüd on aeg teh-
nika meelde tuletada ja söödud 
sirgeks harjutada, sest juuni-
kuuks on välja kuulutatud jalka-
turniir firmade, ühingute ja orga-
nisatsioonide tiimide vahel. Miks 
mitte osaleda lahingus Koidu 
küla versus vallamaja või Sagro 
versus Kadarbiku? Ja kõikvõima-
likud muud kombinatsioonid:)

Registreerunud on juba mitmed 
valla ettevõtted ja organisatsioo-
nid. Vastu tulles osalejate soovile 
viiakse turniir läbi ühepäevase 
välkturniirina 18. juunil - laupäe-
val. Kuna suvi on kiirelt muutu-
vate plaanide aeg, on registreeru-
mise aega pikendatud.
Soovitame siiski oma soo-
vist osaleda teatada hiljemalt  
10. juuniks.



 lK  12 juuni 2011

Kolm päeva suve summerdamist -
uus pereüritus Laagri alevikus

Peaesinejad:

Smilers
Vanaviisi
Rosanna Lints 

Saue vald, 
Vanamõisa Vabaõhukeskus

20. august 2011
Algusega kell 10.00

Laadal müügil parim Eesti toit ja käsitöö

Põnevad tegevused ja 
atraktsioonid kogu perele

Toimub suur talendijaht Saue-, 
Saku-, Kiili -ja Harku valla ning 

Saue linna vahel

Kohal palju ettevõtteid, kes 
tutvustavad oma toodangut 

ja tegevust

Võta pere ja tuttavad 
kaasa ning naudi ilusat 

suvelõpupäeva koos 
meie kultuuriprogrammiga

Päevapilet 3 € peale 18.00 5 €

Asume Tallinna piirist 10 minuti sõidu kaugusel

Kauplejate registreerimine: tel: 53458450
www.vanamoisa.ee

Koduvald

30. juunist kuni 2. juulini toimub Laagris jõe 
ning poe- ja pubimaja vahelisel murusiilul 
kogupereüritus Laagri Suvesummer.

Püsti pannakse suur välitelk ning kogu kolme 
päeva vältel toimuvad platsil ja lähiümbruses 
tegevused pere kõikidele vanusegruppidele.
Päeva alustab lasteprogramm, kella  
12-15ni on kavas just lastele suunatud lii-
kumismängud, erinevad grupitegevu-
sed ja meelelahutus. Teatepulk antakse  
kella 15-18ni üle noortele ning eesmärk on pak-
kuda seikluslikke ja põnevaid võistlusmänge 
nii ühel kui teisel pool jõge.  Igal õhtul kell 18 
toimub väike kontsert ning grill ja päev lõpeb 
kinoõhtuga telgis. 
Ürituse korraldajaks ja initsiaatoriks on Laagri 
Kristlik Kogudus, mis on juba eelmisest sügi-
sest tegutsenud ja koos käinud kohalikus kul-
tuurimajas. “Meie eesmärk on selle üritusega 
teha midagi kogukonna jaoks. Kirik ei ela ju 
endale, ei ole mingi salapärane tsunftivärk, 
ikka inimeste jaoks olemasolemine on pea-
mine eesmärk,” selgitab kohalik pastor Tõnis 
Roosimaa.
Nii tahetaksegi suvesummerdamisega kohali-
ku koguduse olemasolu inimeste teadvusesse 
tuua. Kuigi vähemalt ühel õhtul annab kont-
serdi gospelkoor ja 4. juuli hommiku toimub 

välitelgis ka pühapäeva hommikune jumala-
teenistus, puudub üritusel siiski igasugune 
uute liikmete värbamise ambitsioon. “Vane-
mad ei peaks seda küll pelgama, et saates lap-
se meie juurde aega veetma, on igasse mängu 
kätketud mõni piiblilugu,” ütleb Tõnis. 

Heategevuslik mõõde
Lisaks koguduse enda liikmetele on ürituse 
läbi viimiseks abiväge tulemas ka väljapoolt, 
nimelt saabuvad siia 35 Norra noort. “Kokku 
teeb see hulk noori tegusaid inimesi ja seetõttu 
tahaks teha rohkem, kui vaid murul mängida. 
Meil on selline idee, et nö talgute korras teha 
ära midagi avaliku ruumi jaoks,  olgu selleks 
silla üle värvimine või puude istutamine,” 
toob Tõnis näiteid. Selles osas püütakse leida 
ühishuvi vallavalitsusega ja konkreetne foo-
kus paika panna. 
Aga mitte ainult. Teine suund on leida mõni 
abivajaja vähekindlustatute seas ning selle 
inimese või pere jaoks midagi konkreetset ära 
teha. “Kui on mõnel memmekesel näiteks aed 
kokku kukkumas või puuriit vaja püsti ladu-
da, siis ootaksime heameelega sedasorti infot,” 
märgib Tõnis. Mees teab, et eestlase tagasi-
hoidlikkus ei luba reeglina oma muresid välja 
näidata, sestap palub ta ka kaaskondsete abi, et 
abivajajad üles leida. 
Teavet oodatakse elektronposti teel info@laag-
rikogudus.ee

Uus suvesündmus

Suvelõpupidu 2011 -  külade võistuvõtt, 
laadamelu ja õhtune rokk Smilersi rütmis
Lilian Kold
Vanamõisa seltsimaja juhataja

20. augustil 2011 algusega kell 10.00 toimub Va-
namõisa külas Saue valla traditsiooniks saanud 
Suvelõpupidu koos Küla Päeva ja Vanamõisa 
Käsitöölaadaga. Seekord toimub sündmus juba 
üheksandat korda ning arvestades järjepide-
vust, on külastajate arv ja huvi aastatega kas-
vanud.

Lustima ja kultuuriprogrammist osa saama on 
oodatud kõik. Peo peaesinejateks on Smilers, Va-
naviisi, Rosanna Lints  ning paljud teised tantsu-, 
laulu- ja muusikakollektiivid. Päeva juhib Allan 
Hook ning pidu kestab südaööni.
Talendikama küla võistlustules löövad kaasa 
Saue, Harku, Saku ja Kiili valdade külad ja Saue 
linn, et soodustada nelja valla külade ja linna 
koostööd, suhtlemist ja enesetutvustamist.
Talendivõistlus koosneb viiest võistlusalast: oma 
küla meene valmistamine – eelnevalt ette val-
mistatud. Kokkamine – Gruusia köök. GPS vik-
toriin – küsimused nelja valla ning Saue linna 
kohta. Talendivoor. Loovusvoor: meeskonna stiil 
(riietus, maskid, peakatted jne), küla telgi/ala ku-
jundus. Võistkonnas on kokku 6 inimest. Osale-
da saavad külade võistkonnad Saue, Harku, Saku 
ja Kiili valdadest ja Saue linnast. Registreeruge 
kiiresti, sest maksimaalselt saab osaleda 20 võist-
konda.
Laadakaupa müüma ja ostma on oodatud kõik, 
kes pakuvad käsitööd, põllumajandussaadusi 
ning Eesti toidutooted, mida valmistatakse Ees-

tist pärit toorainetest. Toitumiskultuur on väga 
oluline osa rahvuskultuurist, seega vajavad ko-
halikud toiduained väärtustamist ning tutvusta-
mist.
Käsitöö ning põllumajandussaaduste pakkujad 
on Vanamõisa laadaplatsile kokku sõitnud üle 
Eesti ning 2010. aastal oli meil ligi 280 kauple-
jat.  Mahepõllumajandust viljelevad põllumehed 
pakuvad laadalistele mett, kartulit ja muid sü-
gisvilju. Iga-aastased laadamüüjad on olnud ka 
sibulakasvatajad Peipsi äärest. Käsitöömeistritelt 
saab osta keraamikat, punutisi, kännupahkadest 
lillevaase ning muid nikerdusi. Pakutakse ka 
nahktooteid ning puidust käsitööd.
Võta pere ja tuttavad kaasa, tule osale talendi-
kama küla võistlusel, müü käsitöö/looduslik-
ku kaupa ning naudi ilusat suvelõpupäeva koos 
meie kultuuriprogrammiga!

Traditsiooniline suvesündmus

LISAINFO:

Talendikam küla: 
Kristel Kuimets 501 0494, kristel@acg-
logistics.ee ja Tiina Tint  514 2358  tiina-
tam5@gmail.com 
Laadale eelregistreerimine toimub kuni 
12. augustni. Agne Junolainen 534 58450 
laat@kodukyla.ee või suvelaat@gmail.
com
Üldinfo: Lilina Kold  505 7772, 
lilian@kodukyla.ee; www.vanamoisa.ee



 

SAUE VALLA JALGRATTARETK
4. JUUNI ALGUSEGA 12.00

Rattaretk toimub sel 
aastal ajaloolisel valla 

territooriumil
WWW.VANAMOISA.EE

TASUTA

11.00 -12.00 kogunemine Laagri kooli juures
12.00 START
12.45 -13.05 Saue valla esimene vallamaja, 
Kanamal
13.40 - 13.55 Rehe küün, Üksnurme külas
14.10 - 15.10 LÕUNA. Metsanurme külakeskus, 
Metsanurme külas

16.10 -16.25 Lõokese tn mänguväljak, Jõgisoo 
külas
17.00 FINISH, Vanamõisa lõkkeplatsil
17.00 -18.00 jalgade sirutamine koos 
meelelahutusprogrammi, auhindade loosimise 
ja tasulise puhvetiga

Eelregistreerimine kuni 02. juuni Ingrid Novikova tel 53465917 või e-postil veskitammi@sauevald.ee

SAUE VALD  20

Retkel toimuvad mõnusad vahepeatused, kus lisaks 
puhkamisele saab kuulata kohalikku ajalugu ja külade 
tegemistest.
Rattaretkega võib liituda ka poolelt distantsilt!
Maanteeamet selgitab stardis ohutu liiklemise tõdesid.

Kui soovid autot eelnevalt parkida Vanamõisa lõkkeplatsile, 
siis küsi selle kohta infot eelregistreerimisel.

DISTANTS 43 KM

Osvald Catering võtab tööle 
nõudepesija ja köögi abitöölise. 
Töökoht  Tabasalu suurköögis. 

Tööaeg, palk kokkuleppel. 

CV saata jonel@osvald.ee. 
Lisainfo www.osvald.ee

TööPakkumised

Saue Loomakliinik võtab tööle 
loomaarsti abilise. 
Tubli abiline on täpne, kohusetundlik,  
saab hästi läbi loomade ja inimestega, 
hoiab korras kliiniku ruumid ning aitab 
arsti tema toimingutes. 
Tööaeg 2-3 päeva nädalas kliiniku lah-
tioleku aegadel. Sobib põhitöö kõrvale. 
Tööle asumise aeg: kohe. 

CV saata aadressil  info@sauekliinik.ee

Maidla külas
29. juulil kell 20

Koit Toome
akustiline
kontsert

Piletid on 
saadavad 
Piletilevis

Makita OY Eesti filiaal otsib seoses 
töömahu suurenemisega 
LAOTÖÖLIST.
Asukoht Piirimäe 13, 
Tänassilma küla, Saku vald

Pakutav ametikoht:

LAOTÖÖLINE

CV ja palgasoov palume saata märgusõnaga “laotööline”:
e-mail: cv@makita.ee

Nõudmised kandidaadile:

vähemalt algtasemel

täpsus tööülesannete täitmisel

Kasuks tuleb:

suhtlustasandil

Tööülesanded:

ja ladustamine

osalemine

Omalt poolt pakume:

rahvusvahelises ettevõttes

Võimalus konkureerida tasuta õppekohale!
Vaata ka www.audentes.ee/erakool/

Vastuvõtukatsed 10. klassi 16. juunil kell 11.00

MEEDIA- JA HUMANITAARSUUND Meediaõpe meedia-
ekspertide juhendamisel, Euroopa keeled ja kultuurid

LOODUS- JA REAALSUUND
Praktikumid ja projektid looduses, majandusõpe ja õppefirma loomine

UUS! RAHVUSVAHELINE ÕPPEKAVA International Baccalaureate
Ingliskeelne gümnaasiumiharidus, rahvusvahelise kogemusega õpetajad

Ääsmäe Jaanituli 
22. juunil kell 21.00

Kruusaaugus 
Kavas 

jaanimängud ja isevalmistatud 
jaanijookide mekkimine, 

parima isevalmistatud 
jaanijoogi valimine

Muinas-ääsmäelaste kombel 
lamba grillimine

Muinas-Eesti võitluskunstidega 
tutvumine

Pillimees teeb muusikat
Osalejad teevad peo

Triobet Kardikeskus
(asub Laagris Maksimarketiga 

samas hoones)
otsib oma meeskonda 

rajainstruktorit
Täpsem teave telefonil 

562 46857
CV saata vaido.holm@mail.ee

www.hobikart.ee
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Otsid endale kodu 
v›i ŸŸripinda, 
Sul on vaja 

kinnisvara mŸŸa Ð 
olen abiks!

Kristina Uibo

kristina.uibo@remax.ee remax-central.ee
Tel 509 9809

TEMEKO Metall OÜ
Hoiu 7a, 76401 Laagri

Tel: 654 1520
www.temeko.ee
info@temeko.ee
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Väljaandja toimetaja: anne-ly sumre
kontakt: 654 1156 
e-post:             annely.sumre@sauevald.ee 
küljendus: anne-ly sumre
trükk:             Printall

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

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

SAUE LOOMAKLIINIK
Sooja 1, Saue tel. 600 3382

Lemmikloomade vaktsineerimine, 
ravi, päevakirurgia.

UUDIS! Nüüd müügil ka JOSERA 
koera ja kassi toit soodsa hinnaga.

Hill’s ja Royal Canine 
lemmikloomatoit.

Avatud E-R 15.00-19.00, 
L 10.00-13.00

www.sauekliinik.ee 

NB! Kolmapäeviti pensionäridele 
visiit ainult 5.- € (tavahind 11.- €)

Vältimaks asjatut ootamist, palume 
võimalusel aeg ette registreerida!

 

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 

   Puksiirteenus 24h 
  Autode kokkuost 
  tel 50 52 618 

Asume Paldiski mnt 18. kilomeetril  
Saue vallas Kiia külas 

AVATUD E-R 9-17 L 9-14 

KÜTTEPUUD
PUITBRIKETT

PELLETID

Kohalevedu üle Eesti
www.polarheat.ee 564 99499

PLEKK-KATUS pakub:
Katuseplekk

Sileplekk
Lisaplekid

Müük ja paigaldus. Väga hea hind
Tel 506 5659; 656 5782

Kadaka tee 4, Tallinn, www.plekiladu.ee

Anda soodsalt rendile endised 
loomakasvatushooned Ääsmäel

 üldpinnaga 2700 m2 
hea asukohaga, 

sobilikud puidutööks või laopinnaks

info 509 0338

Fekaalivedu

Tel: 519 16171
 

Ohtlike puude turvaline 
langetamine

Kruntide puhastamine
Puujäätmete äraved 

Raietööd

Tel. 52 50 893, 56 260 344

*Autode remont, 
keevitus ja värvimine

* Õlivahetus
* Tehniline ülevaatus
* Transportteenus,

*Fekaali vedu   
* Autoparkla

   
AS Sagro automajand

Vae 3, Laagri, Harju maakond
Tel. 679 6858  

  GSM 515 8242
e-post: raul@sagro.ee 

Uus autoteenindus Sauel

Diagnostika
Elektritööd

Signalisatsiooni paigaldus
Ettevalmistus ülevaatuseks

Rehvitööd ja muud remonditööd

Parimad hinnad ja 
professionaalseim teenindus!

Pärnasalu 21, Saue
Tel: 6 709 626, 53 094 933

www.s-autohooldus.ee

OST    MÜÜK   ÜÜR

HINDAMINE INVESTEERIMINE

Vaata parimaid pakkumisi:  www.1partner.ee

MEIE LEIAME
OSTJA!

Kaili Tamm
56 268 258
66 84 700

Olmer Õigus
56 560 460
66 84 700

Vean tasuta ära 
vanametalli

Tel: 583 28857

RAAMATUPIDAMINE

Lihtsast kandest 
bilansini

Ka väikestele 
firmadele

Rmp.antwort@gmail.com
Tel. 513 5164  

Pille Kask

Ohtlike puude 
langetamine ja 

kändude freesimine 

534 74029 

MÜÜA 
SÕELUTUD MULDA

koos kohaletoomisega
504 7618 

OÜ EKSPRESS RAAMATUPIDAMINE
Raamatupidamisteenused

Maksukonsultatsioonid
Firmade asutamine

Äriplaanide koostamine

Tel: 514 9039
e-post: info@ekspressraamatupidamine.ee

Kontorite- ja korterite hoolduskoristus
Põrandate keemiline pesu, 

vahatamine ja hilisem hooldus 
(PVC, linoleum, kivi, puit, parkett)
Pehme mööbli keemiline puhastus

Auto, liini- ja väikebusside ning  
rongide salongi keemiline puhastus

Ehitus- ja kolimisjärgne suurpuhastus
Akende ja klaasfasaadide pesu

Vaipkatete keemiline märgpesu

Kontakt: Andrus 508 3281
semilord@semilord.ee

www.semilord.ee

OÜ Sinitiivik
 

 Teostame koduvaipade 
(ka kaltsuvaipade) ja 

pehmemööbli puhastust.
 Tasuta transport uksest ukseni.

  Info telefonil 55 917 562
 

Otsime oma kollektiivi  

KOKKA &     

TEENINDAJAT  

  

6 105 320       

katri@dzingel.ee  


