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Lasteaiakohtade tagamise
teeb keeruliseks
vajaduste suur
kõikumine
Käesoleval ja järgmisel
aastal läheb lasteaeda
rekordarv lapsi, edasi on
näha sündide järsku langust.
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TEED JA TÄNAVAD

Megasuurena planeeritud TOPi maanteeprojekt
sai tagasihoidlikumad mõõtmed, ehitus
algab tõenäoliselt juba tuleval aastal
Esimene ehitushange 2012. aasta kevadel kukkus läbi. Pakkumised ületasid planeeritut mitmete miljonite eurodega. Uuest projektist on välja
visatud üle Pärnu maantee kõrguva tõstetud ringi kujulise viadukti idee ja
lepitud oluliselt kokkuhoidlikuma tavapärase viadukti lahendusega. Uus
hange kuulutatakse kavakohaselt välja kohe uue aasta algsuses.
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opi maanteeprojekti all
peetakse silmas liiklussõlme, mis ületab Pärnu
maantee Maksimarketi kaupluse
ja Salzburgi hotelli vahelt ning
mis ühel poolt ühendab Laagri
Harkuga (nö Laagri ümbersõit),
teiselt poolt Tallinna ringtee Juuliku-Tabasalu sõlmega. Selle tulemusena peaks vähenema Laagri
siseste tänavate liikluskoormus,
raskeveotransport, mis täna Pärnu
maanteelt Veskitammi tänavale (ja
vastupidi) kulgeb, suunatakse alevisüdamest mööda. Mugavamad
logistilised võimalused saavad ka
teiselt poolt pealinna Tallinna
ringteele liiklejaid, linnast läbisõi-

du vajadus jääb vahelt ära. „Uus
liiklussõlm suurendab oluliselt
Pärnu maantee liiklusohutust tänu
projekti käigus rajatavale jalakäijate tunnelile, mis võimaldab maanteed ületamata Laagrist Jälgimäe
poole saada ja piirkonda lisanduvatele jalg- ja jalgrattateedele,“ ütles
Allan Kasesalu Maanteeameti avalike suhete osakonnast.
Pretsedenditu avaliku ja erasektori koostöö
Tegemist on Eesti mõistes ühe
suurima PPP projektiga (public
private partnership). Ühelt poolt
Topi sõlme defineeritud riikliku
tähtsusega liiklussõlmena, teiselt
poolt paistavad suurprojekti tagant välja ka eraettevõtja ärihuvid.
Nimelt paikneb napilt mõnedsajad
meetrid kavandatavast teelahendusest eemal Chester Universali

arendusala, millele juurdesõidu
loomine oli Saue valla poolt seatud eeltingimus detailplaneeringu
kehtestamiseks. Chesteri enamusosalus kuulub Trigon Capitali
nõukogu liikmetele, mida omakorda juhib laia diapasooniga ärimees Joakim Helenius.
Maanteeamet riigi esindajana
on sõlminud äriühinguga lepingu,
mille järgi viimane rahastab projekteerimist ja osaliselt ka ehitust
ning Maanteeametil on projekteerimisfaasis vaid kooskõlastaja roll.
„Eeldatav Chesteri koguinvesteering Topi sõlme rajamiseks on ca 2
miljonit eurot, mis sisaldab Pärnu
maantee Topi piirkonna eelprojekti ja ehitusprojektide rahastamist
ning ka osalist ehitusfinantseerimist,“ kinnitab Gunnar Sanderkoff Trigon Capitalist erapartneri
panust.

Selline PPP koostöö on üsna
haruldane, kuid ristmikulahenduse realiseerumine on Chesteri
jaoks ka elulise tähtsusega. Samas
on ka vallal huvi selle liiklussõlme
lõpliku valmimise osas, kuna piirkonna edasise arengu ja planeerimise eelduseks on liikluse ärajuhtimine aleviku keskelt ja rajatava
ringsõidu ühendus Instituudi teega annab selleks võimaluse.
„Kui rääkida suurtest teeobjektidest, siis on antud koostöö küll
pretsedent, kuid tänu erasektori
üsna tagasihoidlikule panusele
(Chesteri osa eeldatavast kogu
projekti maksumusest on 7% +
projekteerimise kulud), ma seda
suurejooneliseks ei tituleeriks,“
hindab Kasesalu Maanteeametist.

JÄTKUB LK 5

Uus aasta toob
muudatusi
koolitransporti
kasutavatele
õpilastele
Saue valla koolibussiliine kasutavatel õpilastel
tuleb tasuta sõiduõiguse saamiseks soetada
e-süsteemil
põhinev
Ühiskaart.

LK 3

Köögikupjal
ei õnnestunud kohalikku
pubi päästa
Laagris Veskitammi 3 asuval puhvetipinnal pole äri
aastate jooksul õitsema
saadud. Mitmed on üritanud. Viimased tegijad
proovisid uut hingamist
leida suisa telesaate Köögikubjas abil, kuid tänaseks on aknad taas pimedad ja ametlikul tasandil
käimas pankrotimenetlus.
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Volikogus novembris
• Saue valla üldplaneeringu kehtestamine
• Saue Vallavolikogu aseesimehe valimine, teiseks
aseesimeheks valiti Rein Riga
• Majandus- ja arengukomisjoni aseesimehe valimine,
aseesimeheks valiti Rein Riga
• Vallavalitsuse liikmeks kinnitati Allan Pohlak
• Saue valla 2013. aasta eelarve vastuvõtmine II lugemine
• Saue valla Noortekeskuse asutamine
• Saue valla Noortekeskuse põhimäärus
• Saue valla Kultuurikeskuse põhimäärus
• Maamaksu määr ja maamaksu vabastuse andmine
Saue vallas
• Vallavara võõrandamine avaliku kirjaliku enampakkumise korras
• Saue valla kaevetööde eeskiri
• Erateede avalikuks kasutamiseks määramine, kohalike teede nimekirja võtmine ja Riikliku teeregistri
andmete täiendamine
• Saue valla teede kohalike teede nimekirja võtmine
ning Riikliku teeregistri andmete täiendamine
• Vee-ettevõtja kinnitamine Valingu külas

Et lumetõrjumine sujuks ja
talv liigset tuska ei tooks…
Saue Vallavalitsus korraldas uue rahvusvahelise riigihanke
lumetõrje töödele perioodiks 2012-2016. Hanke juurde
registreeris 6 ettevõtet ja huvi tundis ka üks India teehooldus ettevõte Euclid Infotech.
Kahjuks või õnneks jäi rahvusvaheline konkurents siiski
olemata ja pakkumised esitasid OÜ RIAB Teedeehitus ja
OÜ Kalsep. Edukaks pakkujaks kuulutati OÜ Kalsep. Kuna
ettevõttel on ka eelnev kogemus Saue valla teede lumetõrjetöödel, siis ei tohiks suuri tõrkeid tekkida. Ettevõtte
ametlikuks valvetelefoniks jääb lepinguperioodil 5 135
136 ja meiliaadressiks info@kalsep.ee.
Mis siis ikkagi muutub?
Lepingu järgi toimub tööarvestus hooldatud kilomeetrite
põhiselt. Määratud on kindlad lepingu objektid ja nende
pikkused. See välistab olukorra, kus kodanik saab peatada traktoristi kinni ja lasta lükata nurgataguseid lisakohti,
kuna sel juhul teeks töövõtja seda tööd lihtsalt tasuta.
Kuna sel aastal on esmakordselt rakendunud erateedel talvise talihoolduse tasuta tegemise kord, võib selle
rakendumine esimeste lumesadudega tekitada segadust. Talude omanikud, kelle juurde on eelnevalt teed
puhastatud, kuid kelle avaldust pole valla poolt rahuldatud, lumetõrjeteenust ei saa! Põhilised eeldused lumetõrjeteenuse saamiseks on: ametlik elanikustaatus Saue
vallas, kaugus avaliku teeni vähemalt 50 meetrit, sissesõidutee ei ole suletud tõkkepuu või väravaga, kui saadetud
on valla kiri, et võsa või teega piirnevad takistused tuleb
taotlejal eemaldada, siis tuleb taotlejal ka seda teenuse
saamiseks täita!
Taluomanikul võib tekkida küsimus, et kui siiani on
traktor tulnud, siis miks peab nüüd hakkama võsa ja kive
tee äärest eemaldama? Võsa on olnud tegelikult kogu
aeg probleemiks. Traktor on kuni 3,5 meetrit kõrge ning
koos küljelt väljaulatuvate peeglitega ning ta võib hoolduse käigus puuokstega oma tehnikat olulisel määral
vigastada. Seepärast tegeleme kõigi taotlejate teeäärse
võsa ja muude takistuste likvideerimise kontrolliga. Kui
taotleja keeldub takistusi likvideerimast, võib töövõtja ja
ka vald teenuse osutamise katkestada. Nii määrus ise, kui
ka avalduse vorm on kättesaadavad Saue valla kodulehelt
http://www.sauevald.ee/keskkond. Lisainfo saamiseks
võib pöörduda valla kommunaalspetsialist Indrek Brandmeisteri poole telefonil 534 07008 või indrek.brandmeister@sauevald.ee.
Indrek Brandmeister, kommunaalspetsialist

SAUE VALLALEHT KODUVALD

Toimetus:

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

Reklaamisoov esitada e-posti
aadressil reklaam@sauevald.ee
Kohaliku ettevõtluse toetamise eesmärgil on Saue
valda registreeritud ettevõtjatele reklaami esitamine
vallalehes ca 50% soodsam
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Lasteaiakohtade tag
keeruliseks vajadust
Käesoleval ja järgmisel aastal läheb
lasteaeda rekordarv lapsi, edasi on näha
sündide järsku langust.
ANDRES
LAISK
vallavanem

L

asteaiakohtade suur puudujääk
Tallinna lähivaldades ei ole mingi saladus. Järjekorrad erinevates omavalitsustes on sarnaselt pikad ja
kohtade puudujääki mõõdetakse kohati mitmetes sadades. Sama probleem
kummitab ka Saue valda. Kuigi avasime
käesoleval aastal värskelt uue lasteaia,
kus lisandus vallale 100 kohta, ootab
järgmisel aastal lasteaiakohta Laagri
piirkonnas siiski ligi 100 last enam, kui
saame kohti pakkuda. Sellele järgneval aastal jääb registriandmete kohaselt
puudu ca 55 kohta. Edasistel aastatel
saab hetkeandmete alusel öelda, et
3-aastastele ja vanematele lastele koht
sisuliselt olemas. Jätkuvalt ja pikemaajaliselt ei ole tagatud lasteaiakoht sõimeealistele lastele.
Lasteaiakohtade tagamiseks vajalike investeeringute tegemise teeb lisaks
vajalike rahaliste vahendite leidmisele
keeruliseks nõudluse suur kõikumine
ajas. Olemasolevate lasteaedade täitmisele seab seadus väga konkreetsed
piirangud, nii ei ole võimalik lühiajaliselt lasteaedade täituvust suurendada.
Puht matemaatiliselt võib öelda, et koos
sõimeealiste lastega on piirkonnas veel
nõudlust ühe kuuerühmalise lasteaia
jagu, samas on sõimeealiste laste poolt
lasteaiakohtade kasutamine väga raskesti prognoositav ja suur osa lastest käib
hoius osalise ajaga või eelistab lapsevanem üldse lapsega pikemalt kodus olla.
Mida on vallas tehtud puuduse leevendamiseks?
Hetkel on vallas kohapuuduse leevendamiseks kehtestatud kahte liiki toetused.
Koduse lapse toetust saab taotleda lapsega kodus olev lapsevanem alates lapse
1,5 aastaseks saamisest summas 128
eurot eeldusel, et laps ja lapse vanemad
on valla elanikuks registreeritud. Eralasteaia ja –lastehoiutoetust saab taotleda lapsevanem, kelle laps käib nimetatud hoiuasutuses summas 211 eurot,
siin on eelduseks, et lapsevanemad on
olnud valla elanikud toetuse taotlemisele eelneva aasta 31. detsembri seisuga.
Viimane toetus ei kompenseeri küll eralastehoiu asutuse kulutasu täies mahus,
aga arvestades võimalusega paigutada
laps hoidu ka osaajaga, on sellest suurele
osale teenuse vajajatest siiski oluline abi.
Informatsiooni vallaga lepingu sõlminud lastehoidudest leiab kodulehelt
www.sauevald.ee/haridus_kultuur/
lasteaiad/lastehoid, samuti täpsema informatsiooni toetuste taotlemise kohta.

Edasised plaanid
Täiendav vajadus on hetkel ca 120 lasteaiakoha järele. Oleme aktiivselt otsimas
võimalusi nõudluse kiireks rahuldamiseks, kuivõrd probleem on kõige suurem
just käesoleval, järgmisel ja ülejärgmisel
aastal. Valla eelarvelised võimalused ega
ka aeg ei võimalda koheselt asuda uue
täismahus lasteaia ehitamisele, sest värskelt valminud Nõlvaku Lasteaia kõrval
oleme planeerinud olulise investeeringu
(summas 1 203 196 eurot) Laagri Kooli laiendamiseks, et oleks võimalik neljanda paralleeli jätkuv avamine. Antud
investeering tuleb teha omavahenditest,
sest vaba laenureservi valla hetkel piisavalt ei ole. Valla laenukoormus vastab
seadusega ette nähtud piirmäärale ja on
peamiselt seotud Laagri Kooli ja Veskitammi Lasteaia ehitamiseks võetud
laenuga kokku jääksummas 5 418 185
eurot. Kooli laiendamise teise etapiga
on kavas alustada järgmisel aastal.
Eeltoodut arvestades töötame hetkel
kahe peamise võimaluse kallal. Vald on
taotlenud Põllumajandusministeeriumilt enda omandisse nende poolt restruktureerimise tulemusena eeldatavalt
LAPSE
SÜNNIAASTA

LAPSI
NIMEKIRJAS

seni veel erinevatel põhjustel jõutud.
Ükski eeltoodud tööversioonidest ei
võimalda hetkel kindlalt väita, et oleme
valmis pakkuma 2013. aasta sügisest
täiendavaid lasteaia-hoiu kohti ning sellisel juhul jäävad vanematele toeks eelnimetatud toetuste võimalused, mille
tingimustega palume kindlasti valla kodulehel tutvuda.
Koolikohtadest
Järgnevatel aastatel, kuni aastani 2016,
kasvab mõnevõrra nõudlus ka koolikohtade järele. Loogiliselt jõuavad täna lasteaeda minevad lapsed kooli nelja aasta
pärast ja nii on koolikohtade nõudluse
tippu oodata aastatel 2015–2016. Käesoleva aastaga võrreldes näeme mõningat
kasvu juba järgmisel aastal, mil arvestuse kohaselt jõuab kooliikka 160 last.
Peale nelja paralleeli avamist on Laagri
Koolis olemas ühes aastakäigus koolikohad 96 lapsele, ca 20 last läheb kooli
Ääsmäele ning ca 12 last Saue Gümnaasiumisse. Jätkuvalt loodame teha
koostööd Tallinna linnaga, kus Pääsküla Gümnaasium on olnud iga-aastaselt
valmis vastu võtma kuni kahe klassi jagu
Saue valla lapsi. Pääsküla Gümnaasium
on lülitatud ka linna investeeringute
kavasse, nii et lähiaastatel (ilmselt küll
mitte veel 2013. aastal) on loota kooli
renoveerimist. Igaaastane praktika näiKOHTI (CA)
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vabaks jääva hoone aadressil Tuleviku
3. Oleme saanud sellele ka esialgse positiivse vastuse, kuid hetkel on ebaselge,
millisel ajahetkel saaks hoone üle andmine toimuda. Järgmise aasta eelarves
on ette nähtud vahendid selle hoone
ülemise korruse rekonstrueerimiseks
lastehoiuks, mis võimaldaks saada juurde kuni 100 lastehoiu (mitte lasteaia)
kohta. See lahendus ootab hetkel aga
ministeeriumi lõplikku seisukohta.
Samuti näeme ühe võimalusena alustada Laagri Kooli juurdeehituse teise
etapiga eelarvestrateegias planeeritust
aasta võrra varem. Võttes juurdeehituse
ühe korruse ajutiselt (4–6 aastaks) kasutusele lastehoiuna, saaksime piirkonnas
lisaks juurde ca 50 – 60 lastehoiukohta.
See lahendus vajab täiendavat analüüsi
ja projekteerimist ning on võimalik eelarvetulude oodatust parema laekumise
korral.
Lisaks oleme aktiivselt pidanud läbirääkimisi erasektoriga, et leida võimalus
ühe lasteaia ehitamiseks nn PPP mudelis
(era- ja avaliku sektori koostöös). Konkreetse kokkuleppe sõlmimiseni pole

tab ka, et ligikaudu 20 last soovivad
oma kooliteed alustada mõnes erakoolis
või Tallinna nn eliitkoolis. Eeltoodut
kokku võttes tuleb mainida, et ligikaudu 15 – 25 last, kes esimese eelistusena
soovivad saada kohta Laagri Koolis, ei
pruugi seda saada. Kohtade jaotamine
toimub vastavalt kooli vastuvõtueeskirjadele (www.laagrik.edu.ee/?page_
id=124), mille kohaselt saavad koolis
koha lapsed, kelle mõlemad vanemad on
eelseisva aastavahetuse seisuga valla elanikud. Nende hulgast on eelistatud lapsed, kelle õde või vend juba õpib koolis
mitte vanemas kui 8. klassis ning edasi
saab kohtade jaotumisel määravaks see,
millise õpilaskandidaadi lapsevanem on
olnud kauem valla elanik.
Kõikidele kooliealistele lastele on valla
poolt koolikoht tagatud ning valla poolt
pakutud koolikoha puhul on vajadusel
tagatud ka õpilastransport koolibussiga.
Kokkuvõtteks
Eelseisev aasta on jätkuvalt problemaatiline lasteaiakohtade pakkumise võimaluste osas, millele järgnevalt hakkab
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Kaevetööde
luba on vaja
võtta ainult
avalikul maal
kaevamiseks

gamise teeb
te suur kõikumine
nõudlus kohtade järele järsult langema. Vald püüab omalt poolt siiski ka lühiajaliselt otsida võimalusi
nõudlusele vastu tulemiseks. Tuleb
siiski arvestada, et ligikaudu 100
last ei pruugi valla lasteaias järgneval aastal kohta saada.
Koolikohad on kõigile kooliealistele lastele tagatud, kuid tingimata
ei pruugi kõik valla lapsed mahtuda Laagri Kooli. Selles osas saabub
täpsem selgus kohe uue aasta alguses, kui asutakse koostama Laagri
Kooli vastuvõtunimekirjasid.
Nii kooli- ja lasteaiakohtade kui
toetuste saamiseks peab arvestama,
et nii laps kui lapsevanemad peavad
olema valla elanikud, toetuste ja
koolikoha soovi korral soovitavalt
eelseisva aastavahetuse seisuga. Samas tuleb rõhutada, et valda viimasel hetkel sisse registreerimine ei
pruugi tagada kohta Laagri Koolis,
vaid vald võib pakkuda sellele alternatiivi.

Lapsed, kes lähevad
sel ja järgmisel aastal
registriandmete põhjal
lasteaeda.

Laste arv sünniaastate alusel seisuga 01.01.2011.

Uus aasta toob muudatusi
koolitransporti kasutavatele õpilastele
21. septembrist hakkas Harjumaa ühistranspordis (nii maakonnaliinid kui
Tallinna linna ühistransport) tööle uus piletimüügisüsteem – seniseid
paberkuukaarte hakkas asendama e-süsteemil põhinev Ühiskaart
(kaardi värvi tõttu edaspidi „roheline kaart“).

Ü

hiskaartidega seonduv teema oli pikemalt käsitletud
septembrikuu vallalahes,
nüüd vajalik info õpilastranspordi
kasutajatele.
Saue valla koolibussiliinide õpilastel tuleb 1. jaanuariks 2013. aastaks soetada roheline kaart.
Saue valla koolibussiliine (S1, S2,
S3, S4, S5, S6; Ä1; Ä2; Ä3; Ä4) kasutavatel õpilastel tuleb tasuta sõiduõiguse saamiseks soetada roheline kaart. Roheline kaart maksab 2
eurot ja seda saab soetada näiteks
postkontoritest
(müügipunktide
nimekiri www.pilet.ee). Ostetud
roheline kaart tuleb kindlasti isikustada, st kaart siduda konkreetse
kasutajaga. Kaardi saab isikustada
kas internetis www.pilet.ee (tasuta)
või müügipunktis (maksab 1 euro).
Koolibussiliini kasutavate õpilaste andmed kannab koolides olevate
nimekirjade põhjal registrisse Saue

Vallavalitsus ning õpilane või lapsevanem selleks midagi tegema ei pea.
Need õpilased, kes ei ole Saue
valla elanikud, peavad koolibussiliini kasutamise eest maksma (ostma pileti) tavalises korras teiste
ühistranspordi tavakasutajatega või
pöörduma soodustuse saamiseks
oma kodukoha kohaliku omavalitsuse poole.
Sellisel kujul rohelise kaardiga saab õpilane tasuta sõita vaid
Saue valla koolibussiliinil või alates
01.01.2013 ka Tallinna linna ühistranspordis. Teistel avalike maakonnaliinidel, kaugliinidel elektrirongis tuleb sõidu eest tasuda üldises
korras või taotleda sõidusoodustust.
Sõidusoodustuste
taotlemise
kord elektrirongis, maakonna- või
kaugbussiliinidel ei muutu
Saue valla õpilasel, kelle vähemalt ühe vanema elukohaks on
Eesti Rahvastikuregistri andmetel
registreeritud Saue vald, on tasuta
sõidu õigus kooli ning koolist koju
maakonna või kaugbussiliinidel või
elektriraudteel. Bussiliinil või elektriraudteel on tasuta sõidu õigus, kui
õpilasel ei ole võimalik kooli või

koolist koju sõita õpilasveoliinidel.
Elektriraudteed või kaugbussiliine kasutavate õpilaste jaoks mitte
midagi ei muutu. Bussiliinide ühistranspordikaardi või elektriraudtee
sõidukaardi taotlemiseks esitab lapsevanem avalduse, lapse õpilaspileti
või koolitõendi 1. jaanuariks ja 1.
septembriks Saue Vallavalitsuse sotsiaalosakonda.
Maakonnaliine kasutavad õpilased peavad soetama endale rohelise
kaardi ja selle isikustama. Soodustus kantakse edaspidi automaatselt
kaardile.
Tallinna linnatranspordi kasutamiseks ei pea alates 01.01.2013
enam toetust taotlema
Kolme- ja enamalapselisse peresse
kuuluvale Saue valla õpilasele kompenseeriti Tallinna linnatranspordi
kasutamine kooli ja koolist koju sõiduks summas 64 eurot aastas, mis
maksti välja kaks korda aastas (oktoobris ja veebruaris) kahes võrdses
osas. Kuna alates 1. jaanuarist 2013
on Tallinna ühistranspordis (sh liinid 20A, 25, 18, 27) kõigi õpilaste
sõit tasuta, siis ei pea selleks enam

Saue Vallavolikogu
võttis novembrikuisel
istungil vastu uue
kaevetööde eeskirja.
Alljärgnevalt mõne
sõnaga, mida eeskiri
reguleerib ja mis võrreldes senikehtinud
eeskirjaga muutus.
Aeg ajalt helistatakse vallamajja
ja küsitakse, kas oma koduhoovis
kaevates, kas siis kanalisatsioonitoru pannes või õunapuud istutades, on kaevluba vajalik või
mitte. Vastus on siinkohal EI, oma
hoovis kaevates ei ole kaeveluba
tarvis. Oma hoovi vee- või kanalisatsioonitoru pannes on vaja võtta vallalt kirjalik nõusolek tehnosüsteemide muutmiseks (sellest
kirjutati pikemalt septembrikuises vallalehes, infot leiate ka valla kodulehelt), puu istutamiseks
pole mingit luba vaja. Kaevetöö
luba on vaja võtta üksnes siis kui
tehakse kaevetöid avalikult kasutataval teel (teemaal) või valla
avalikul haljasalal.

ÜHISTRANSPORT

MIKK
LÕHMUS
abivallavanem
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täiendavat toetust taotlema.
Lisaküsimuste esitamiseks võib
pöörduda sotsiaalosakonda
Soodustustega seotud küsimustega
(nt soodustuse taotlemise kord vms)
võib pöörduda Saue Vallavalitsuse
sotsiaalosakonda telefonil 65411
44 või 6541155 (valla üldnumber
65411 30), e-post sirli.sostar@sauevald.ee või info@sauevald.ee.
Koolibussiliinide
sõiduõigus
kantakse ostetud rohelisele kaardile automaatselt, kui sõiduõigusega
tekib probleeme, siis võib pöörduda
valla haridusnõuniku Birgit Tammjõe-Tulp’i poole telefonil 654 1154
(valla üldnumber 654 1130) e-post
birgit@sauevald.ee või info@sauevald.ee.
Ühistranspordiga seotud üldküsimuste korral (marsruudid, liiklusgraafikud, peatused) võib pöörduda
valla arendus- ja keskkonnaosakonda arendusspetsialist Kati Oolo või
abivallavanem Mikk Lõhmuse poole telefonil 654 1153 (valla üldnumber 654 1130), e-post kati.oolo@
sauevald.ee, mikk.lohmus@sauevald.ee või info@sauevald.ee.

Mida kaevetöö eeskiri reguleerib?
Kaevetöö eeskirja põhisisuks
on sätestada nõuded kaevetöö
ohutule läbiviimisele, kaevetööde aegsele heakorra tagamisele ning kaevetööde järgsetele
taastamistöödele.
Võrreldes
senikehtiva eeskirjaga ei tehtud
põhjapanevaid muudatusi, vaid
kehtivaid regulatsioone muudeti selgemaks ja arusaadavamaks (näiteks täpsustati talvise
libedustõrje nõudeid kaevetöö
piirkonnas, taastamistööde nõudeid, kaevikust liigvee väljapumpamise korda ning lisati võimalus
esitada kaevetöö luba ka elektroonselt.
Kust saada lisainfot?
Kaevetöö loa saamiseks tuleb
pöörduda valla võrkude ja järelevalve spetsialisti Arvo Brandmeistri poole (telefon 654 1148,
E-post arvo@sauevald.ee). Blanketid ja eeskiri on leitav ka valla
koduleheküljel
Mikk Lõhmus, abivallavanem
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SAUE VALLALEHES KODUVALD AVALDATUD PLANEERINGUTEATED EI OMA JURIIDILIST JÕUDU (VASTAVALT PLANEERIMISSEADUSELE) JA ON INFORMATIIVSE
ISELOOMUGA. AMETLIKUD PLANEERIMISTEATED ILMUVAD EESTI PÄEVALEHES NING SAUE VALLA VEEBILEHEL.
SAUE VALLA TERRITOORIUMIL NOVEMBRIS 2012 ON KEHTESTATUD JÄRGMINE DETAILPLANEERING:
Saue Vallavalitsus kehtestas 6.11.2012 korraldusega nr 798 Alliku külas Puusepa (katastritunnusega 72701:002:0065, suurusega 1,023 ha,
sihtotstarve elamumaa 100%) kinnistu ja lähiala
detailplaneeringu, eesmärgiga kinnistu kruntimine kaheks elamumaa sihtotstarbega kinnistuks, millest üks kinnistu hakkab koosnema
kahest katastriüksusest - suurem (suurusega 3
178 m²) moodustatakse olemasoleva üksikelamu juurde ning väiksem (suurusega 1 882 m²)
jääb kinnistu lahustükiks, millele ehitusõigust
ei määrata. Teisele elamumaa sihtotstarbega
kinnistule (suurusega 5 173 m²) määratakse ehitusõigus uue üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Planeeringuga lahendatakse juurdepääsud
kinnistutele, tehnovarustus ning määratletakse

keskkonnakaitselised abinõud. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks
taotletav maa-ala hajaasustusalal, millele ei ole
määratud juhtotstarvet. Planeerimisel on lähtutud üldplaneeringuga kehtestatud hajaasustusele vastavatest planeerimispõhimõtetest ja
nõudest, kus minimaalseks elamumaa sihtotstarbega katastriüksuse suuruseks võib olla 5 000
m². Puusepa kinnistu asukoha, kuju, olemasolevate hoonete asukoha ja uute planeeritavate
hoonete asukoha valiku puhul ei ole võimalik
moodustada kahte kompaktset üksikelamukrunti. Lahustükkide planeerimine on tingitud ka asjaolust, et üle kinnistu kulgevad olemasolevad
kuivenduskraavid. Üldplaneeringust tulenevate
nõuete tagamiseks on vajalik planeerida kaks

lahustükki, mis moodustavad kokku elamumaa
sihtotstarbega kinnistu suurusega 5 060 m². Osa
planeeritavast maa-alast paikneb kinnismälestise
kaitsevööndis, kuhu kavandatakse rajada üksikelamu koos abihoonetega (arheoloogiamälestis,
asulakoht reg nr 18938). Seetõttu oli enne detailplaneeringu koostamisele asumist vajalik taodelda Muinsuskaitseametist vastavad eritingimused
ning viia läbi arheoloogiline eeluuring. Planeeringualal viidi läbi Muinasprojekt OÜ poolt arheoloogilised eeluuringud (töö nr 16.11.2011)
ning uuringute aruande kohaselt arheoloogilist
kultuurkihti hoonestuse alla mineval maa-alal ei
tuvastatud. Muinsuskaitseamet on andnud planeeringule oma kooskõlastuse ühe üksikelamu
ja abihoonete rajamiseks. Puusepa kinnistu asub

maaparandussüsteemi alal ning Põllumajandusameti Harju Keskus on detailplaneeringu üle
vaadanud ning lahendusele oma kooskõlastuse
andnud.
Saue valla territooriumil novembris 2012 ei algatatud detailplaneeringuid.
Detailplaneeringute algatamise, vastuvõtmise
ja kehtestamise korralduste ja otsustega on
võimalik tutvuda ka elektrooniliselt Saue valla
veebilehel: http://www.sauevald.ee/ehitus_planeerimine.
Lähemat informatsiooni saab planeeringute
spetsialistilt Maili Metsaotsalt 654 1157, maili.
metsaots@sauevald.ee.

JUHTIMINE

Uus üldplaneering kehtestatud
Saue Vallavolikogu kehtestas novembrikuu volikogus
Saue valla uue üldplaneeringu. Eesmärgiks oli uuendada 2005. aastal kehtestatud üldplaneeringut, kusjuures
polnud kavas muuta selle põhilahendust. Peamiselt oli
vajadus muuta selgemaks ja arusaadavamaks planeeringu seletuskirja.
KALLE PUNGAS
ehitus-;
planeerimisja maaosakonna
juhataja

Ü

ldplaneeringu kaardile on
sisse viidud vahepealsel
ajal kehtestatud õigusaktidega (sh riiklikud otsustused, valla
arengukava muudatused jm) ning
koostatud planeeringutega (sh maakonna teemaplaneeringud, naaberomavalitsuste
üldplaneeringud,
Saue valla üldplaneeringut muutvad detailplaneeringud) ette nähtud maakasutuse ja ehitusõiguse,
loodus- ja muinsuskaitsealuste objektide, mitut omavalitsust läbivate
joonobjektide jms üldplaneeringu
kaardil kajastatud info uuendused
või täpsustused. Üldplaneeringu seletuskirjas sätestatud maakasutuse
muutmise ning ehitusõiguse and-

mise reeglid on muudetud selgemaks ja konkreetsemaks, seletuskiri
on üles ehitatud planeerimisseaduse
kohase struktuuri alusel.
Saue Vallavalitsus kaasas üldplaneeringu koostamisse erinevaid
huvigruppe, samuti naaberomavalitsusi, riigiasutusi ning suuri
infrastruktuuriettevõtteid, küsides
neilt planeeringu koostamisel ettepanekuid. Üldplaneeringu avalikul
väljapanekul ning Laagris, Ääsmäel
ja Vanamõisas toimunud avalikel
aruteludel esitati planeeringule mitmeid ettepanekuid ja vastuväiteid,
osaliselt on nendega arvestatud
ning planeeringulahendust täpsustatud. Arvestamata jäetud vastuväidete osas teostas Harju maavanem
järelevalvemenetluse ning selle tulemusena andis planeeringu kehtestamiseks heakskiidu. Üldplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne oli Keskkonnaameti

JÄÄTMEVEOST VABASTATUD
PEAVAD ESITAMA KIRJALIKU
KINNITUSE
Jäätmeseaduse § 69 lg 5 kohaselt tuleb korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud jäätmevaldajal
esitada iga-aastaselt hiljemalt järgmise aasta 20.
jaanuariks Saue Vallavalitsusele kirjalik kinnitus,
et kinnistul ei ole eelmise aasta kestel elatud
või kinnistut ei ole kasutatud. See hõlmab ka
suvilate perioodilist vabastamist talveperioodil.
Palume isikutel, kes on Saue Vallavalitsuse poolt
loetud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks
ja ei ole nimetatud kinnistul aasta kestel elatud
või kinnistut kasutatud, esitada Saue Vallavalitsusele hiljemalt 20. jaanuariks 2013. aastaks
sellekohane kirjalik kinnitus. Kirjaliku kinnituse
vorm on kättesaadaval Saue valla koduleheküljel www.sauevald.ee.
Jäätmevaldajad, kes ei esita nimetatud tähtajaks kinnitust, loetakse alates 21. jaanuarist
2013. korraldatud jäätmeveoga automaatselt
liitunuks.

poolt juba varem heaks kiidetud.
Üldplaneeringu materjalid on kättesaadavad valla veebilehel http://
www.sauevald.ee/ehitus_planeerimine/yldplaneering/yp_uuendamine.
Uus üldplaneering jõustub uue
aasta 1. jaanuarist ning vastavalt planeerimisseadusele muutub sellest
hetkest kehtetuks Saue Vallavolikogu poolt 2005. aastal kehtestatud
Saue valla eelmine üldplaneering.
Üldplaneering on koostatud arvestusega, et pärast kehtestamist
on seda võimalik kasutada nii paberkandjal kui eelkõige digikujul.
Saue vald osaleb Siseministeeriumi
pilootprojektis, mille tulemusel
2012. aasta lõpuks valmib kohaliku
omavalitsuse ruumilise planeerimise infosüsteem, mis muuhulgas võimaldab kõigile huvilistele internetipõhise juurdepääsu planeeringutele
(sh üldplaneeringule).

HARKU VALLAVALITSUS TEATAB

TEADE MOBIILISIDEMASTI
KAVANDAMISEST SAUE
VALLA PIIRI LÄHEDALE
13. detsembril 2012 kell 16.00 toimub Harku
Vallavalitsuses (Ranna tee 1, Tabasalu) Harku
alevikus Keila metskond maatükk nr 14
maaüksuse osa detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamise
avalik arutelu.
Detailplaneeringu eskiislahendusega on
võimalik tutvuda tööpäevadel Harku Vallavalitsuses (Ranna tee 1, Tabasalu), samaaegselt
on detailplaneeringu materjalid välja pandud
Harku valla kodulehel (www.harku.ee).

TEED JA TÄNAVAD

Saue linn ja vald astusid
lõpuks ühendusse ka kergteel
Kuigi linna ja valda ühendav Laagri-Padula-Saue kergliiklustee valmis
juba suvel, jäi esialgu rajamata
raudtee ületuskoht, sest kooskõlastuste saamine ületuskoha täpsele
tehnilisele lahendusele Eesti Raudteelt jäi venima. Nüüd on ületuskoht
valmis.
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metlikult ja lepingujärgselt
valmis kergtee juba juunis,
aga raudtee ületuskohal
tekkis tehniline probleem seoses
sellega, et raudtee kaks rööpapaari
olid erinevatel kõrgustel ja seetõttu
vaieldi Eesti Raudteega tehniliste
lahenduste üle pikalt. Valla kommunaalspetsialisti Indrek Brandmeisteri sõnul võttis ohutu ülekäigu lahenduste leidmine oodatust
rohkem aega. „Nüüd on ülekäik
valmis ja kergtee kasutajate jaoks
turvaline, kuigi 2013. aasta augustis ja septembris, mil toimuvad
suuremahulised raudtee rekonstrueerimistööd tehakse ka raudtee
ületuskoha ümberehitustöid“, hoiatab Brandmeister.
Lisaks kergteele, mis ühendab
Laagrit Saue linna rongiootepaviljoni ja Maxima kauplusega, on

valminud ka teine kergtee ehituse
etapp. Saue jaama juurest jätkub
kergtee uuesti valla poolel mööda
Suurevälja teed ja Tutermaa-Vanamõisa teed ning lõpeb Vanamõisa
Vabaõhukeskuse juures.
Indrek Brandmeister loeb kergtee ehituskvaliteeti üldjoontes
heaks. „Sellisel pikal objektil võib
ilmneda muidugi ka puudusi, aga
kuna vallal on 5-aastane võimalike
ehitusvigade kõrvaldamise garantii,
siis juba 2013. aasta mais toimub
esimene vaatlus, kus hinnatakse
võimalikke ehituskvaliteedi vigu,
ning kui neid leitakse, siis saab nende likvideerimist garantiikorras
ehitajalt nõuda,“ selgitab kommunaalspetsialist. Kergteede ehituste
2 ehitusetappi valmisid tänu Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse
kaasabil Euroopa Regionaalarengu
Fondi kaudu 85% ulatuses rahastuse saanud projekti „Harjumaa kergliiklusteede võrgustiku rajamine“.
Kahe objekti ehituslik kogumaksumus oli 932 325,96 eurot.
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Megasuurena planeeritud TOPi maanteeprojekt sai
tagasihoidlikumad mõõtmed ja Maanteeamet loodab
ehitusega algust teha juba tuleval aastal (algus lk 1)
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Hiiglasuur kaubandusmeka- või
siis mitte?
Kui varasemalt on meediast läbi käinud, et Chester kavandab sellele ligi
62 hektarilisele maa-alale jaekaubandusparki Tallinn Gate, siis täna
on investorite hoiak pigem üldsõnaline: „Plaanis on rajada erineva
funktsiooniga hooneid, sealhulgas
tootmise, lao- ning kaubanduspindasid. Täpsem arendusplaan pannakse paika siis, kui Topi sõlme ehitustööd on alanud. Täna puuduvad
konkreetsed ehitusplaanid, Chesteril ei ole ajalist kohustust hoonete
ehitusega seoses,“ jätab Sanderkoff
otsad lahti.
Luhtunud hange
Topi eritasandilise ristmiku projekteerimist alustati juba 2005. aastal,
esimese ehitushankeni jõuti 2012.
aasta kevadel, mis aga ei realiseerunud, sest tellija ettenähtud piirsumma 9,6 miljonit eurot tõstsid pakkumised ligi kahekordseks. Hange
loeti läbikukkunuks. „Asjaolu, et
esimene hange luhtus on pigem
seotud väga kiire hinnatõusuga ehitusturul ega ole otseselt kummagi
koostööpartneri süü,“ leiab Gunnar Sanderkoff Trigon Capitalist.
Kasesalu Maanteeametist nimetab
lakooniliselt hanke ebaõnnestumise
põhjuseks „valearvestusi“.
Ka juba esimese variandi projekteerinud K-Projekt sai ülesande kohendada lahendus oluliselt
kompaktsemaks ning viia ehituskulud madalamaks. „Muudetud
on väga oluliselt T4 ja Juuliku-Tabasalu sõlme kuju – enne oli tegemist eritasandilise ristmikuga,
kus ringristmik asus nö õhus, siis
nüüd on tegemist oluliselt lihtsama
ristmikuga – üks viadukt üle põhimaantee. Samuti on vähendatud
raudteeviadukti ava laiust,“ kirjeldas
Maanteeameti esindaja Allan Kasesalu uue lahenduse peamiseid muudatusi. Finantseeringukohustus uue
projektilahenduse osas on lepingujärgselt Chesteril.
Uus katse aasta alguses
Uue hanke kavatseb Maanteeamet
välja kuulutada mitmes jaos, vastavalt projektide valmimisele. Eeldatavasti kuulutatakse esimene hange
välja 2013. aasta alguses ning ehitustöödeni peaks jõutama samal
kevadel. Tegemist on kolme erineva
ehitusetapiga ning neid ka ehitatakse erinevatel aegadel. „Põhjuseks
on projektide erinev valmimise aeg.
Hanke plaan täpsustatakse pärast
projektdokumentatsiooni kõigi osade kontrolli ja veendumust eelarve
korrektsuses,“ selgitas Kasesalu.

Eeldatavasti läheb esimesena
töösse Tallinn-Pärnu-Ikla maantee
14,3 kilomeetrile kavandatud jalakäijate tunnel (Rimi ja Maksimarketi vahele)
Teisena läheb eeldatavalt töösse Topi ristmiku ja Juuliku-Tabasalu ühendustee 0,7-kilomeetrine
lõik (km 3,3-4,0, kahe ringteega
mõlemal pool maanteed ning neid
ühendava viaduktiga ning ringteede ühendused ühel poolt Saku valla
Juuliku-Tabasalu teega, teiselt poolt
ühendus
Alliku–Laagri–Hüüru
maanteega Koidu küla lähistel)
Viimasena Alliku-Laagri-Hüüru kõrvalmaantee ja Instituudi tee
ühendus, mille puhul on 20132014 plaanis maade omandamine.
Viimase ehitus peaks jääma 2015.
aastasse.
Valla sisendid suurprojekti
Kuigi otseselt puudub maa-; ehituse- ja planeeringuosakonna juhataja
Kalle Pungase sõnul riigil kohustus kooskõlastada TOPi ristmikku
puudutavat tee-ehitusprojekti Saue
vallaga, siis oli vallal siiski võimalus olla osaline menetlusprotsessis.
Peamine sisend, mis omavalitsuse
poolt anti, oli tungiv soov lülitada
projekti koosseisu ka Alliku-Laagri-Hüüru maantee ja Instituudi tee
ühenduslõik. „Vastasel korral jääb
transiitliiklus siiski alevi sisetänavate kanda ja sellisel moel ei hakka
terviklik liikluslahendus toimima,“
nentis Pungas. Lisaks pidas vald
oluliseks oluliseks jalakäijate tunneli ehitamist Pärnu maanteele ning
on ise valmis rajama kergliiklustee
tunnelist Tallinna linna piirini.

TEADE
Tehnilise projekti „Tallinn-Pärnu-Ikla maantee ja planeeritava Juuliku-Tabasalu ühendustee vaheline Topi liiklussõlm
ning Juuliku-Tabasalu ühendustee km 3,3 – 7,0“ tutvustus
toimub:
12. detsembril 2012 algusega
kell 18.00 Saue valla Kultuurikeskuse saalis aadressil Veskitammi 8, Laagri, Harjumaa.
Alates 03.12.2012 on projektiga võimalik tutvuda AS
K-Projekt koduleheküljel
www.kprojekt.ee

Koidu küla poole suunduva teeotsa juures olev kõverik ei ole tahtlikult
projekteeritud, vaid see on sunnitud, n-ö formaalne lahendus, kuna
maaomaniku pärijad on välismaal
ja pärandi vormistamine ning maa
võõrandamisprotsess võtab aega.
Maanteeameti tegelik soov on tee
ikka otse ehitada ja nii see loodetavasti ka läheb.
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UUS TÖÖTAJA
Haridusnõunik Birgit
Tammjõe-Tulp
Uuest aastast alustan
täiskohaga
Saue valla
haridusnõuniku ülesannete täitmist,
seni panustan
veerandkoormuselise tööajaga.
Olen sündinud ja elanud Tallinnas. Kooliteed alustasin Tallinna
37. Keskkoolis, keskkooli lõputunnistuse sain omaaegsest maailma suurimast
eesti keelsest koolist, Tallinna 13. Keskkoolist. Hariduselt
olen klassiõpetaja, mõned aastad tagasi sain magistrikraadi hariduse juhtimise alal. Minu esimene töökoht
oli Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis, kust
suundusin 2005.aasta sügisel Püünsi Kooli juhtima. 7,5
aastat koolijuhi ametis on andnud teadmise koolis toimuvast, samuti sellest, mis toimub hariduses laiemalt.
Uues ametis püüangi oma teadmisi ja kogemusi Saue
valla laste heaks rakendada.

Laagri piirile kerkib
Selveri kauplus
Pääsküla Koduselver avatakse 6.
detsembril endise Evelekti kaupluse
ruumides aadressil Pärnu maantee
536b.

Tegu on Selveri esimese kodupoega, mis on seni vaid
super- ja hüpermarketite turul tegutsenud ettevõtte
jaoks uus kontseptsioon. „Kodupoe eesmärgiks on säästa kliendi aega ning pakkuda esmavajadustele vastavat
toidu- ja tarbekaupade valikut, kusjuures põhirõhk on
värskel toidukaubal,“ kirjeldas avalike suhete juht Annika Vilu. Kauplus avatakse juba hommikuti kell 7, et tööleruttajad saaksid kaasa haarata ahjusoojad saiakesed
ning kuuma kohvi.
Kaupluses on 825 ruutmeetrit pinda, sellest 577 ruutmeetrit võtab enda alla müügisaal. Uues kaupluses saab
tööd 20 inimest, neist enamik on juba tööl, kuid paar
kohta ootavad veel tegusaid ja teenindusvalmis inimesi. Lisaks Selveri kodupoele leiavad keskuses koha ka
apteek, lillepood ning mitmed teised teenusepakkujad.
Laagris ja aleviku ümbruses tegutseb nüüd juba neli suu-

27 autobussiliini marsruut
muutub Laagri elanike
jaoks mugavamaks

Müüki läheb kolm valla
omanduses olevat kinnisasja
Novembrikuu volikogu otsustas panna enampakkumisega müüki kolm valla omanduses olevat kinnisasja – korteri Ääsmäel ja
kaks kinnistut Maidlas.
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äsmäel Kasesalu 18-1 korter oli
kuni 2008. aastani kasutuses
perearstipunktina. Sest peale on
korter seisnud tühjana ja vallal ei ole sellele pinnale kasutusotstarvet. Tegemist
on 79,3 m2 korteriga, mis on suhteliselt
heas seisukorras, kuid vajab kindlasti
sanitaarremonti. Korteri alghinnaks on
22 270 eurot.
Võõrandamisele läheb ka Saue vallale kuuluv hoonestatud kinnistu Maidla
töökoda asukohaga Maidla külas, kus
asub hetkel amortiseerunud töökojahoone. Mõned aastad tagasi anti maja
üürile MTÜle Hubertuse Jahiselts, kuid
ühing taotles sel sügisel rendilepingu
lõpetamist, kuna ei realiseerunud plaan
taotleda PRIAlt toetust hoone rekonstrueerimiseks ja muud võimalust hoone
kordategemiseks ühingul ei ole. 288 m2
hoone võiks kasutust leida tootmis- või
laopinnana.
Lisaks on Saue valla omanduses Maidla külas hoonestatud jõeäärne kinnistu
Haraka tee 3 vesiveski, mis on pikemat
aega seisnud kasutuseta ja mis suunati
samuti volikogu poolt müüki. 510 m2
hoone võiks kasutust leida tootmis- või
laopinnana.
Mõlemad Maidla kinnistud on toot-

mismaa sihtotstarbega ja avalikku otstarvet ei oma.
Enampakkumine viiakse läbi uue

aasta esimese kvartali jooksul, lisainfo
haldusjuhilt Villy Sudemäelt villy.sudemae@sauevald.ee või 654 1150.

MEELDETULETUS

Kirje elanikeregistris tagab õiguse
kohalikele teenustele ja toetustele
Saue vallas on hinnanguliselt 30% elanikke, kelle alaline elukoht on küll vallas, kuid tegelikult ollakse arvel mõnes teises
omavalitsuses.
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Alates 1. detsembrist muutus 27 autobussiliini marsruut ja sõiduplaan.

R

Liini algus- ja lõpp-punktiks ei ole enam Laagris kultuurikeskuse esine bussipeatus, vaid buss sõidab edasi
mööda Sae tänavat ja Möldre teed Veskimöldresse, kus
pöörab ringi Möldre teel Laaniku bussipeatuse juures
ning sõidab Laagri poole tagasi.
Muudatustega avarduvad eeskätt Veskimöldre piirkonna elanike sõiduvõimalused, kes saavad senisest oluliselt tihedamini Laagri keskusesse ja teistesse 27 liini
poolt teenindatavasse sihtkohtadesse. Samuti tiheneb
antud liini sõidugraafik, seega liini pikenemine Laagri
elanike liikumisvõimalusi ei halvenda.
Liini uus sõidugraafik on kättesaadav aadressil
soiduplaan.tallinn.ee, samuti autobussipeatuste infotahvlitel.

Oluline kuupäev - 31. detsember
On tähtis teada, et nii mõnegi 2013. aastal taotletava toetuse saamise õigus sõltub 2012. aasta viimase päeva elanikeregistri andmetest. Esmakordselt kooli
mineva lapse toetust, eralasteaiatoetust
makstakse tingimusel, et taotlemisele
eelneva aasta 31. detsembri seisuga on
lapsevanemad ametlikult registreeritud
Saue valla kodanikeks.
Elanikuks olemine on paljudel juh-

ahvastikuregistri seadus kohustab inimest hoolitsema enda ja
laste elukoha aadressi õigsuse
eest ja nii on paljude toetuste ja teenuste
saamise eeldus ka Saue vallas seotud elanikeregistri kirjega.

tudel ka teenuste saamise eelduseks –
näiteks teostatakse hajaasustuses teede
hooldust vaid piirkondades, kus elavad
ametlikud vallakodanikud. Eelduste
täitmine ei taga siiski alati teenuse saamist täpselt soovitud viisil. Näiteks lasteaia- ja koolikohtade jaotamisel, kui
soovijaid konkreetsesse õppeasutusse
on rohkem kui kohti, pakub vald omalt
poolt välja alternatiivi.

Miks elukoha registreerimine on
üldse oluline?
Saue valda registreeritud elanike tulumaksust sõltub kogu omavalitsuse
eelarve suurus, see moodustab ca 80%
kogu valla rahakotist. 2013. aastal laekuvate maksete aluseks on 31. detsembri 2012 elanikeregistri andmed. Seega - sissekirjutus loob vallakodanikule
eelduse konkreetse teenuste ja toetuste
saamiseks, aga suures pildis sõltuvad sellest omavalitsuse kui terviku toimimine
ja arenguperspektiivid. Seetõttu on oluline, et inimene registreeriks end ametlikult kohta, kus ta tegelikult elab.

Elukohateate võib täita vallamajas
kohapeal, avalduse võib välja printida (saadaval ka valla kodulehel www.
sauevald.ee) ja saata postiga vallamajja,
avaldust on võimalik teha ka e-teenuste
vahendusel aadressil www.eesti.ee.
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SAUE VALLALEHT

NR 11
DETSEMBER 2012

7

PERSOON

Helisüntees sajandite tagusest õukonnamuusikast ja tänapäeva suurlinna suminatest
Saale Fischeri elust põimuvad läbi erinevad ajastud, kultuurivormid ja riigid. Sündinud on ta Tallinnas, armastab sakslast, jumaldab 17. sajandi Prantsuse klavessiinimuusikat, kirtsutab nina
Egiptuse päikeselõõsa peale. Täna resideerub ta Vanamõisas, aga misiganes retki elul talle veel
varuks on, võtab Saale asja eestlasliku rahuga – tuleb, mis tuleb.
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õhjamaiselt blond, aga lõunamaiselt positiivne. Olemuselt malbekene, aga anna
talle kätte teema, mis teda põletab,
siis sigineb hääletooni kirg ja silmavaatesse sügavus. Suudab justkui
siniverelisena samastuda nii sajanditetaguse kuningliku õukonnamuusikaga, kuid säilitada mõistuse valge
naisena Egiptimaa kaootilises kultuurikaoses. On balansseerinud väliselt kõigutamatu rahuga eri riikide
ja eri rollide vahel, olles samal ajal
ema kolmele, muusik ja interpreet,
abikaasa ja õpetaja, liikudes trajektooril Eesti-Saksamaa-Egiptus.
Esimene teadmine Saalest jõudis
minuni siis, kui Laagri kultuurimaja juhataja Ingrid mind kättpidi
kultra saalinurka vedas ning ilmse
õhinaga seal seisvat rohelist pilli
näitas. „Meil on klavessiin!“, õhkas
Ingrid. Muusikakauge inimesena
ei osanud esiti midagi öelda. No
seisab klaver, aga miks niimoodi
erutuda? Mispeale järgnes lühike
sissejuhatav loeng, millest selgus,
et klavessiini ja klaveri vahel seisab
mitusada aastat ja totaalselt erinev
mängutehnika ning et selle rohelise eksemplari olla majja toonud
üks kohalik naine, kelle mees on
sakslane ja kes tuli just Egiptusest
ja et nüüd hakatakse kultuurimajas
kõrgelennulist muusikalist laengut
pakkuma. „Ingrid stopp – kutsu see
inimene parem siia!“
Klaveri vanaisa
16.-18. sajandil laialt käibel olnud
klavessiini nimetab Saale klaveri
vanaisaks. Tänapäeval on kasutusel
vanade pillide koopiad. See barokiaja muusikainstrument seostubki
peamiselt vanamuusikaga, mis vahepeal unustuse hõlma vajununa
20. sajandi seitsmekümnendatel
jälle püünele tõsteti. „Vahepeal oli
klavessiin jah käibelt üsna maas. Eks
selle tingis muusikaajaloo areng,
klaver tõrjus välja,“ ütleb Saale.
Vahe olla neil kahel pillil aga üsna
selge. Nimelt seisab erinevus mehaanikas –klavessiini tiivakujulises
kõlakorpuses tekitab heli klahvi
allavajutamisel keeli tõmbav mehhanism (pigem nagu kitarrimäng),
klaveril vormivad heli haamrikesed,
mis klahvide allavajutamisel löövad
vastu keeli.
Eelmisel sajandil taasavastatud
klavessiini leidub ka koduses Eestis.
Nii tähistas näiteks kuulsaim kohalik vanamuusikaansambel Hortus
Muusikus äsja oma 40. sünnipäeva. „Avastati, et Bachi saab män-

gida sellel pillil, millele helilooja
oma teosed kirjutas. (Taas)avastati
raamatukogudes materjale, kõrgkoolidesse imbusid sisse vastavad
erialad,“ selgitab Saale huvi kasvu.
Saalegi omandas bakalaureuse
kraadi klavessiini erialal Eesti Muusikaakadeemias. „Lapsena õppisin
klaverit, aga mulle kohe üldse ei
istunud. Kui mu õpetaja lasi omale
klavessiini ehitada, siis proovisin ka.
Hoopis teine emotsioon oli. Alateadlikult vist sobis mulle klavessiini
repertuaar paremini ja ka tehnika –
klaverimäng on raskem, kogu keha
jõudu on vaja, klavessiin on õrnem,
tehnika tuleb pigem sõrmedest,“
püüab Saale erisusi kirjeldada.
Ega klavessiinidki kõik ühtemoodi ole. Eristatakse prantsuse
pilli – suur, sume ja magusa kõlaga,
Itaalia omad on väiksed ja krapsakad, sakslaste kahe nimetatu vahepealne.
Eesti muusikamaastikul klavessiine ja professionaalseid mängijaid siiski väga palju ei ole – vast
kümmekond, pakub Saale. Tema
ise sealhulgas. Samas on need vanamuusika pilli käsitseda oskajad
aktiivsed, meil toimuvad festivalid,
eriala saab õppida kõrgemal tasemel
ja ka huviharrastusena on klavessiin poolehoidjaid võitmas. „Samas
– teiste ajalooliste barokkpillide
õpetus kõrgemal tasemel ei tule
järele ja see tekitab olukorra, kus
ansamblipartnereid on raske leida.
Mina pean end professionaalseks
muusikuks, ära elada saab ju sel erialal kas õpetajana või ansamblites
mängides,“ on Saale pisut nukker
väljundite vähesuse pärast.
Muusika kaudu armastuseni
Saale jumaldab klavessiinimuusikat ja oma tõelise armastuse leidis
ta samuti kaudselt selle pilliga seoses. Nimelt õppis tema sakslasest
abikaasa Christian samuti Eesti
Muusikaakadeemias. Üks, tõsi küll
sisustas oma aja peamiselt neljandal
korruse pilliklassis ja teine keldrikorruse stuudios (abikaasa tudeeris
elektriakustilist kompositsiooni),
siis saatus sõlmis noorte teed sellest hoolimata kokku. Ja järgmiseks peatuspunktiks sai ühine kodu
Saksamaal. Selline pisike idülliline
linnake, kus viisakalt naabreid teretatakse, igal aknal troonib orhideepott ning kõik on saksalikult kena ja
akuraat. Saale alustas magistriõpinguid, tõi ilmale teise kena printsessi
lisaks 3,5 aastasele tütrele ega aimanudki, et tulevikus terendab pea
ees sukeldumine koraanikultuuri ja
Kairo kõrbekliimasse.
Pea ees tundmatusse
Kui enamik eestimaalasi võtaks

Saale ja koos oma suhteliselt rariteetse pilliga – klavessiiniga kultuurikeskuses. Kes tahaks sellelt barokselt instrumendilt oma käega helisid välja võluda,
neid on Saale valmis sel teel juhendama.

detsembrikaamoses
võimalusel
vaba nädala ja põrutaks viie lennutunni kaugusel olevale Egiptimaale
ilma liigseid küsimusi küsimata, siis
Saale adus kahe Kairos elatud aasta
jooksul, et päikeseusku temas siiski
liiga palju ei ole. Ta ütleb, et jah,
kui saaks liikumatult lebada konditsioneeritud korteris, nagu enamus
Kairo naisi tegid, siis ei olekski asi
hull. Aga kui tegemist on tegusa
naisega, kelle päevad täidavad töö,
logistika lastega, lisaks traditsiooniline ahel- pood-kodu-köök, kõige
selle juures laup pidevalt leemendamas, siis võivad tõesti eestimaised
talvised miinuskraadid ahvatlevana
tunduma hakata. „Paar pilvist ja
vihmakübemega päeva aasta jooksul tekitasid eufoorilise seisundi nii
lastes kui ka minus endas,“ meenutab Saale. Aga seda kõike Saale veel
ei teadnud, kui tema abikaasa ühel
kenal päeval teatas, et nüüd on asjalood sellised, et minnakse Kairosse
elama, härral nimelt õnnestus kinni
panna konkurss sealse ülikooli õppejõu kohale. Natuke kõhe nagu
oli, kuid põnev ikka siiski ka.
„No eks see oli ikka paras kultuurišhokk küll“. Saale kirjeldab
kaost liikluses, kus mingeid reegleid ei näi olevat, ühistransporti,
mida praktiliselt polegi, totaalseid
ummikuid, millest tingitult algavad
koolipäevad kell 7.15 hommikul,
hiljem lihtsalt ei jõuaks pooled lapsed lihtsalt tundi. Moššeedes kell
5 hommikul algav teenistus koos
valjuhäälse palvelekutsega. Kui isegi
jaksaks keskpäevapäikese alla jalutama minna ja pargis laste mänguväljakuil aega veeta, siis see on võimatu. Kontseptsioon jalutamine on
sealmaal võõras ja (viisakaid) parke
lihtsalt ei olegi. Vaesus ja tänavatel
hulkuvad kõhetud koerad.

Ailavjuu ja velkam-velkam
Ka egiptlaste ülevoolav suhtumine
heleda nahavärviga võõramaalasesse muutub kahe aasta jooksul tüütavaks ja tekitab frustratsiooni. „No
alguses on naljakas, aga kõik need
lakkamatud ailavjuud ja vellkomi
hõiked, vilekoor möödasõitvast
tööliste bussist, nutta röökiv laps,
kui supermarketi müüja on ostukärust sinu lapse põsed oma käte
vahele on haaranud ja suudlema
tikkunud. See kõik nii väsitas, mingeid pidurdusprotsesse egiptlastel
küll ei eksisteeri,“ meenutab Saale
vaoshoitud põhjamaalase natuurile
ebaloomulikku suhtlusviisi.
„Ja olles õhtumaade muusikakultuuri inimene, oli minu jaoks
väljundivaene ka araabia muusikaruum. Kairos oli küll sümfooniaorkester, aga barokkmuusikat
loomulikult mitte. Aga minu erialaklavessiini puhul, kui ikka mängida
ei saa, on vorm läinud,“ oli Saali esiti nördinud.
Õnnelikud leiud
Ometi õnnestus tal sellest 20 miljoni elanikuga linnast leida klavessiin üles. Nimelt sattus Saale tütre
sõbra sünnipäeval suhtlema saksa
evangeelse koguduse õpetajapaariga ja nagu muuseas sai küsitud,
et ega nood tea, kas kusagil linnas
seda pilli leidu. Ja ootamatult tuli
vastus, et jah, kiriku nurgas seisvat
üks säherduse nimega riist, millega
keegi midagi peale ei oska hakata.
Juba järgmisel päeval lükkas Saale
klavessiinilt tolmu pealt ja putitas
vanunud riista helikorda. Kõige
tipuks teadis üks saksa sõber ka
Kairos resideerivat barokkviiuldajat ning ootamatult oli Saale saanud omale pilli ja muusikapartneri.
Koos korraldati kirikus kontsert,

mis sai vastukaja suisa Kairo inglise
keelses meedias.
Täieliku anomaaliana õnnestus
Saalel sest miljonilinnast leida üles
kaasmaalased. Naine sõbrunes kahe
teise eesti perega ja ütleb, et nii aktiivset seltsielu pole tema elus enne
ega pärast olnud. Koos Eesti saadiku perega käivitati ka eesti laste
lauluring, sest selgus, et kaasmaalasi
leidus Kairos ja lähistel veelgi. Peamiselt armastuse pärast Kairosse
kolinud eestlannasid, kes heameelega oma võsukesi emakeelega harjutamas käsid. Saale nendib, et mingil
müstilisel moel kohanevad lapsed
uute keskkondadega kiiremini. Temagi Greta ja Karoliina alustasid
lasteaia- ja kooliteed, kahe aastaga
hakkasid isegi araabiat tönkama.
Saale ise leidis rakendust sessamas
saksa kirikus organistina ja haris
muusikaliselt lapsi ka ühes eralasteaias.
Ja kuigi tema kaks aastat selles
vastuolulises ja suures linnas olid
teinekord üsna keerulised – elada
võõral võõra usuga maal, olemata
moslem, oskamata keelt, tundmata linna ja olusid - et see kogemus
on väärt läbielamist. Nagu kuidagi
laiem pilk on elule tekkinud. „Kui
oled
näinud ikka niipalju vaesust ja
LISAINFO
lootusetust, kui 60% inimestest on
kirjaoskamatud, siis tundub kentsakas näiteks mõne eurooplase nurin
restoranis, et lihatükk on üleküpsetatud,“ usub Saale võõras riigis elamise kainestavat mõju ja leplikuma
suhte tekkimisse maailmaga.
Ringiga tagasi
Kuna perre hakkas sündima kolmas
laps ja abikaasa tööleping lõppes,
koliti tagasi Saksamaale. Mõne aja
möödudes hakkas Saale abikaasa
rihtima Eesti Muusikaakadeemias
doktorikraadi ja tänaseks on Fischerid end sisse seadnud hoopis
Vanamõisas. Vähemalt neli aastat,
niikaua kestab doktorantuur, ollakse paiksed Eestis. „Elame hetkes,
eks siis hiljem vaatame, mis saab,“
kommenteerib Saale üsna muretult.
Naine lasi Saksamaalt Eestisse toimetada ka oma klavessiini ja on selle sättinud nüüd kultuurikeskusesse
Laagris. Käib kultras ise pilli harjutamas, aga tahab pakkuda ka klavessiini õpet. Üks huviline tal juba
on, aga neid võiks Saale arvates olla
palju rohkem, seda enam, et ega
Tallinnas ja ümbruses huvihariduse
korras seda pilli vist mujal puutuda
ei saagi. Jõuluaegu saab toimuma
vanamuusika kontsert, kus Saale ise
ka üles astub.
Maailmakodanik on naasnud
koju ja tahab tegutseda. Vahelduseks koduses kliimas ja omases rütmis.
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Juba kevadel toimunud saatepäevadel ei paistnud asjaosalised üleliia optimistlikud, kuid lootust siiski oli.
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Köögikupjal ei õnnestunud
kohalikku pubi päästa
Laagris Veskitammi 3 asuval puhvetipinnal pole äri aastate jooksul õitsema
saadud. Mitmed on üritanud, viimased tegijad proovisid uut hingamist leida
suisa telesaate Köögikubjas abil, kuid tänaseks on aknad taas pimedad ja
ametlikul tasandil on käimas pankrotimenetlus.
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iimased omanikud, kolm
ettevõtlikku
noorsandi,
asutasid end kohalikku
toiduärisse aastapäevad tagasi. Oli
optimismi, et küll hakkab minema,
vaja vaid vanast kuvandist lahti saada. „Selle ajaga suutsime palju teha
ja head mainet kujundada. Esimestel kuudel oli mure probleemsete käitumistega klientidega, kuid
suutsime seda muuta. Tülinorijad
meil enam ei käinud, aga korralik
klient ei tahtnud vana maine tõttu
tulla. Oli raske, kuid suutsime piiratud vahenditega veel edasi toimetada,“ kirjeldab Tarmo Kahem, üks
omanikest.
Appi tuleb köögikubjas
Ühel hetkel otsustasid mehed nõu
ja abi küsida telesaatest Köögikubjas. Saatejuht, kohati üsna sapise
ütlemisega Juha Rantanen meenutab, et kohe esimesel külastusel oli
näha, et asjad pole korras. „Mitte
ainult poiste loodud äri. Ka maja
ise ja asukoht. Meeskond oli olematu, kolmest omanikust oli kohal
vaid üks ja praktiliselt 24 tundi kohal ning omadega täiesti läbi põlenud,“ kirjeldab Rantanen. Kolme
saatepäeva jooksul tuuniti siseku-

jundust, mõeldi välja uus nimiLaagri pubist sai Huberti juures,
pandi paika uus menüü ja putitati
klienditeenindust.
Peremehed ise möönavad, et uus
algus oli paljutõotav, peale saadet
hakanud käima pered ja tagasiside
olla olnud väga hea. Juha Rantanen
seda optimismi kuigivõrd ei jaga:
„Oli näha, et kahjuks on asjast huvitunud vaid see „läbipõlenud“ liige. Vaatasin kohe, et need mehed
niimoodi sellest kohast edukat äri
ei tee. Kahjuks läks nii, nagu arvasin. Pubi Huberti Juures ei hakanudki tööle!“ on köögikubjas
resoluutne.
Pubi sulges ootamatult uksed
paar kuud peale saadet. „Peategelase soovitusel sai suveks pubi suletud ja tegelesime vaid söögi tootmisega väljapoole,“ ütleb Kahem.
Köögikubjas ütleb, et temaga võeti
suve alguses ühendust, et tule veel
appi. „Omanikest oli alles seesama
mees, ainult veel rohkem väsinud.
Saatsin ta puhkusele ja sain kokku
majaomanikuga, sest firmal oli kõvasti rendivõlgu tekkinud. Leppisime kokku, et maksame võla ära ja
hoiame suvel kinni. Siis selgus, et
maja on kohutavas korras. Terve katus on kaput. Rent oli küll soodne,
aga pikemas perspektiivis tulnuks
mõned strateegilised asjad korda
teha. Saatsin majaomanikule oma
küsimustega kirja, aga vastuseid ei

saanud,“ meenutab Rantanen.
Soolas saja tuhande eurone investeering
Köögikubjase sõnul võttis ta ühendust tuttavate kogenud iiri pubipidajatega, kes olid teemast huvitatud. Oli plaan teha koos korralik
iiriteemaline pererestoran. „Olime
valmis investeerima uue katuse
paigaldamisesse ja torustiku vahetamisesse. Olime valmis investeerima terve teise korruse uutesse
akendesse. Olime valmis investeerima küttesüsteemi uuendamisesse. Tahtsime ainult teada, kuidas
majaomanik need investeeringud
oleks kompenseerinud. Kokku oli
küsimuse all peaaegu 100 000 eurot, et saada restoran korralikku
konditsiooni,“ kirjeldab Rantanen
suuri plaane. Paraku ei saadud majaomanikuga kokkuleppele. „Vaid
paar SMSi teel ähvardust ja sobimatuid sõnu, mida ei kannata lehes
trükkidagi,“ resümeerib Rantanen.
Kahem tunnistab, et kõik suured
ootused olid köögikupja peal. „Sügisel olime aga silmitsi tõsiasjaga, et
soovitused ja lubadused Juha poolt
jäid vaid lubadusteks. Kahjuks
ei oska täpsemalt Juha käitumist
kommenteerida, kuid tema kontaktid meiega jäid aina harvemaks
kuni ta lõpuks meiega enam ühendust ei võtnud ja kadus. Kuna investorite-koostööpartnerite ja meie

vaheliseks lüliks oli just Juha, jäid
lubadused ja koostöö pakkumised
õhku, mistõttu lagunes kogu tegevuskava. Selline olukord viis pubi
seisu, kus meil endal enam välja
tulla ei õnnestunud,“ võtab Kahem
saaga kokku.
Eri rahvaste kommnikatsioonitõrked
Üks pool ei vasta kirjadele, teine
kaob lihtsalt silmapiirilt, kokkuleppeid ei teki ja räägitakse üksteisest
mööda - nii võib vist selgitada selle
kokkukukkunud restoraniäri tagamaid.
„Meie gastronoomilised oskused ja tahtmine teha oleks kindlasti
toonud ka kohalikule elule lisaväärtust. Aga ilmselt eri rahvaste
omavaheline arusaamatus (eestlastest pubipidajad, soomlasest köögikubjas ja aasialasest majaomanik),
kultuuride erinevus ja vale infoliikumine said saatuslikuks, miks ei
realiseerunud plaan mõnusast söögikohast Laagris. Koht on ilus ja
on väärt paremat, kui seal viimased
aastad on olnud! Kahju…,“ nendib
Juha Rantanen.
*Toimetus proovis ühendust võtta ka majaomanikuga, et küsida
kommentaari ja rääkida tulevikuplaanidest, aga kahjuks jäid kontaktivõtud enne lehe trükkiminekut
tulemuseta.

Aprilli lõpus Keskväljakule istutatud tulevane jõulupuu on tänu
vihmasele suvele hästi juurdunud
ja pisut pikemakski kasvanud,
kuid sellel aastal teda kaunistama
ei hakata.
„Laseme tal rahus veelgi kasvada
ja kohaneda,“ ütles linnaaednik
Inge Angerjas. „Ehkki südames
on valus, kui tuleb elujõus puu
maha saagida, püstitame tänavugi kultuurikeskuse ette metsast
toodud kuuse. Tänavune jõulupuu tuuakse Saue vallast Tuula
külast ja see jäi meile silma juba
paar aastat tagasi. Tegemist on
hariliku kuusega, mis kasvab Reinu talu lambakoplis metsa servas.
Kuusk on mõnevõrra lühem kui
eelmistel aastatel ja pole ka nii lai,
kuid ehk seisab ta see-eest kindlamalt linna tuulekoridoris.“
Kuuse omanik Rein Teesalu ütles
Keila Lehele, et kahju tal kuusest
loobuda ei ole. „Meil on lambakopli servas suuri kuuski veel ja
keegi neid sinna istutanud ei ole.
Mis saab mul selle vastu olla, kui
üks neist Keila elanikele rõõmu
toob.“
Keila Leht 9. november 2012

Kiisa elektrijaamast
saab Eesti energiavarustuskindluse
nurgakivi
Saku valda Kirdalu külla kerkib
AS-i Elering poolt rajatav Eesti
esimene avariireservelektrijaam,
mis avariiolukordade puhul tagab
riigi elektrisüsteemi varustuskindluse. Kui 13. juunil tähistati
pidulikult elektrijaama esimese
mootorihoone sarikapidu, siis
nüüdseks on hooned valmis ja
paljud seadmed kohal. Suurehituse esimeses plokis on ehitaja Wärtsilä Finland Oy jõudnud
mootorite ja generaatorite komplektide paigaldamise ning seadmete installatsiooniga lõppjärku,
ees seisab häälestamine. Uue
aasta algusesse jääb jaama katsetamine. Kahest täiesti iseseisvast
energiaplokist koosneva Kiisa
avariireservelektrijaama võimsus
on 250 MW. Esimene plokk 110
MW ulatuses valmib märtsis 2013,
teine plokk võimsusega 140 MW
aga septembris 2014.
Jaam on täisautomaatne, mistõttu ei tööta selles alaliselt mitte ühtegi inimest. Tegemist on
vaid avariiolukordades käivitatava
elektrijaamaga, mis võimaldab
katta ootamatu võimsuse puudujäägi riigi elektrisüsteemis kõigest
10 minuti jooksul. Plaani järgi suudab Kiisa jaam koos merekaablitega EstLink 1 ja 2 süsteemi rikete
korral katta aga kogu Eestis vajamineva võimsuse. Investeeringu
kogumaht on ligikaudu 135 miljonit eurot - tõenäoliselt seni suurim
Saku vallas.
Saku Sõnumid 9. november 2012
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Ääsmäe uus sümboolika sai
inspiratsiooni ä täppidest
Ääsmäel 14. novembril toimunud külakoosolekul, kus osales 70
inimest, valiti muuhulgas külale sümbolid ja uus külakogu.
AHTO OJA
Ääsmäe külavanem

Saue vald Laagri ja Koidu küla piirile on pätid sokutanud prügihunniku.
Kurb, et ka selliseid tegelasi meil vallas
elab.
Kadri Barr Koru tänaval lagunenud lautade
juurde on juba paar korda toodud “värsket”
prügi. Paar päeva tagasi oli toojaks musta
värvi pisemat sorti auto koos oma “lahke”
omanikuga
Urmas Kohver No täielik sigadus ju, kuigi
see sea solvamine.

Andres Laisk Oleks mul kunagi juhust sellise
inimesega kokku saada, ma tahaks küll aru
saada, mismoodi nende mõtlemine töötab.
Paraku nad teevad oma töid enamasti ikka
nii, et keegi ei näe, seega teavad, et tegelikult nii ei tehta.
Aga ikka teevad.

AVE KRUUS
MTÜ Ääsmäe
Külakogu juhataja

E

t kaugema kandi inimestele
Ääsmäed paremini tutvustada
saime 2011. sügisvoorus Kohaliku Omaalgatuse programmi raames
rahastuse projektile „Ääsmäe sümbolites“, mille eest saame välja kujundada küla sümboolika (logo, lipu, vapi),
valmistame küla tutvustavad voldikud
projektijuht Tiina Tint’i juhtimisel.
Külakoosolekul sümbolite valimisel
läks rebimiseks kahe variandi vahel,
mis kogusid 16 häält ja koosoleku lõppedes tehti kiire “massivalimine”, ehk
kumma sümboli ümber kogunes enam
inimesi, see järelikult ka meeldis enim
ja sai ka valitud. Nüüd kujundab kunst-

nik kavandid kõikidele heraldika reeglitele vastavaks.
„Punased täpid sümboliseerivad
Ääsmäe nimes olevate ä-täpikesi. Mis
on Ääsmäel sellist, mida kõikidel teistel
ei ole? Täpid loomulikult. Sinine värv
on vee (jõed, järved, ka raba) ja taeva
ning samuti tuleviku sümbol. Suund
alt üles näitab püüdlust helgema tuleviku poole. Rohelisel taustal on kujutatud kuusepuud, mis annavad märku
sellest, milline on loodudsÄäsmäe
külas ning et soovime elada rohelises
keskkonnas,“ kirjeldab valituks osutu-

nud sümboolika autor kujundusdetaile.
Külakoosolekul kinnitati ka uued
juhid – külavanemaks valiti tagasi Ahto
Oja ja külakogu valiti taaskord 9 liikmelisena järgmises koosseisus:
1. Marek Muidre
2. Jaanika Saat
3. Elvar Laurik
4. Ave Kruus
5. Rauno Varik
6. Imbi Tigasson
7. Tiina Tint
8. Kai Neem
9. Heiki Brük

HARIDUS

Taimo Kolsar Huvitav, kas oleks võimalik ja/
või mõistlik teha üks näidispoomine? Nii, et
võtta asjadelt sõrmejälgi ja DNA-proove,
ning nui neljaks otsida kurjategija üles, ja siis
nõuda kõik kulud sisse + avalik häbistamine?

ÕPIÕU Saue valla Laagri Lasteaias –
õppimine toetavas keskkonnas

Mikk Lõhmus Kriminaalmenetluse raamides
ei oleks see võimalik, prügi metsa alla panek
nii suur “kuritegu” ei ole. Kunagi oli juhus
vestelda ühe sellise prügi metsa alla toojaga
ja õigust jäi ikka väga kõvasti üle: “kuhu ma siis selle ikka
panen, prügimägi on kaugel”, “miks mul kodust tasuta
ära ei viida” “siit koristatakse ju ära” jne. Rääkimata risuste koduhoovide omanikest , kes ettekirjutuse peale teatavad, et kui vald tasuta ära ei vii, siis “ma viin kõik metsa
alla” Issanda loomaaed on rikkalikum kui arvata oskame.

Koolieelse lasteasutuse õppekava üheks valdkonnaks on „Mina
ja keskkond“, mille raames tehtav võimaldab lasteaialastel õppida väärtustama elusloodust, inimsuhteid ja keskkonda meie
ümber.

Kristel Naruskberg no tere hommikust :-(
täiesti ebanormaale ju. Ka Pilliroo tänavale
vahest sokutatakse oma prügikott metsa alla
Sirli Salonen See on jah huvitav, kuidas piinlik ja paha on kõigil teistel, aga mitte lagastajatel:( Päris hea oleks, kui avalikku häbiposti
saaks mõne sellise tegelase panna.
Andres Agukas On ka teistsuguseid... Näiteks meie firma prügikasti aeg-ajalt tuuakse võõrast prügi. Iseenesest muidugi tore,
et metsa alla ei visata, kuid meie prügikasti
maht on täpselt arvestatud enda vajaduste järgi.
Evely Paalman Vanamõisast Laagrisse sõites silla juures on ka keegi hiljuti osa diivanist
kraavi visanud ja miskit veel, sõidan mööda
ja mõtlen no jälle tuleb kevadel seda korjama tulla... vaevalt, et see võõra inimese toodud on. Kas
tõesti ei ole mujale viia kui metsa? Seal liikuvad loomad
võivad end vigastada lisaks sellele, et reostus on inetu ja
ei haihtu seal ise ära.
Aino Lehtmets Hunnik näeb kobe välja, vaadake, et keegi pole sinna talveks sisse kolinud!

ELI NEVSKI
Laagri Lasteaia
õppeala juhataja ja
Õpiõue projektijuht

L

aagri Lasteaia soov arendada
laste õue õppe võimalusi sai
hoo sisse sellel kevadel ja seda
suuresti tänu Keskkonna Investeeringute Keskusele (KIK), mis toetab keskkonnahariduslike õppeprogrammide läbiviimist haridusasutustes. „Õpiõu Saue
valla Laagri Lasteaias – õppimine toetavas keskkonnas“, nii kandis meie projekt
nime ja toetust KIKst saime 2788 euro
suuruses summas.
Meie peamisteks eesmärkideks projekti käigus oli kujundada lasteaia õuealal
asuv varikatusega hoone õues õppe
keskuseks; kaardistada lasteaia õueala,
täiustada laste õues õppe võimalusi,
tõsta laste ja personali keskkonnateadlikkust, õpetada lapsi looduses käituma
ning laiendada õpetajate silmaringi õue
õppe võimalustest.
Projekti raames toimusid järgmised
tegevused:
Personalile kaks koolitust HARED
Koolituskeskuselt, millest üks teooria
ja teine praktiline. Õppeekskursioon

Raplamaa Märjamaa valla lasteaedadesse, kus looduse õpperajad ja laste õues
õpe väga hästi toimib. Kogemusi käidi
saamas ka Keila MIKi lasteaia looduse
õpperajal.
Kaardistatud on Laagri Lasteaia looduse õpperada, kus igal aastaajal võimalik avastada ja õppida tundma midagi
põnevat ning märgistatud on puud ja
põõsad lasteaia mänguhoovis.
Valmis õppematerjal - temaatiline
lauamäng „Liikumine Laagris“, mis
aitab lastel tundma õppida Laagri alevikku. Laste looduse õpperaja kaardi
ning lauamängu sisu- ja kunstnikutöö
autoriks rühmaõpetaja Merle Urblepp.
Sisutihedad keskkonnanädalad
Läbi on viidud kaks keskkonnanädalat,
üks kevadel maikuus ja teine sügisel,
septembris. Mõlema keskkonnanädala eesmärgiks oli laste loodushoidliku
mõtteviisi kujundamine ning laste informeerimine ja teadvustamine ümbritsevast keskkonnast. Osalejad said tänutäheks Laagri Lasteaia keskkonnanädala
märgi.
Kevadel tegid lapsed tutvust liiva
omaduste ja õunapuu elulooga, käisid
matkal Pääsküla rabas, koos õpetajatega
korrastati lasteaia hoovis olevad lille-

peenrad. Toimus ülemajaline õues õppe
päev, kuhu kaasati ka Veskitammi Lasteaia üks rühm. Lisaks õpiti muusikõpetaja poolt loodud ja tema juhendamisel
selgeks regilaul, mis võttis kokku kogu
nädalategemised. Meisterdati looduslikust materjalist kompositsioone ja loodi
luuletusi õunapuust.
Sügisel läbisid neli vanemat rühma
laste ellujäämiskursuse „Otsi Otti“,
mille läbiviijaks taas meie oma õpetaja,
Juunika Ojala. Toimus spordi- ja matkapäev ning õue õppe keskuse avamine.
Silmailu pakkusid VI rühma lapsed - sügismood 2012 näol.
Lapsevanemad olid kaasatud mõlema
keskkonnanädala õnnestumisse. Sügisel
abistasid Mihklilaada ja „Prügioti“ näitus korraldamisel ning kevadisel perepäeval, kus koos oma lapsega lahendati
keskkonnateemalisi ülesandeid. Suurt
rõõmu tunneme aga selle üle, et projekti
toetusel saime muretseda lastele hulgaliselt vahendeid õues õppe ja keskkonnalaste tegevuste läbiviimiseks.
Looduseraja ja õpikeskuse loomise
toetajad on Laagri Lasteaia keskkonnakasvatuse töögrupi liikmed. Hea meel
on meil veel selle üle, et vallavanem
Andres Laisk leidis aega ja sai killukese
meie mõlemast keskkonnanädalast.
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Varganägusid ei
heiduta ka see, et
pererahvas kodus
Alevirahva seas levivad kuuldused, et
sel sügisel on Laagris ja lähistel toime
pandud hulk sissemurdmisi. Politsei
kinnitab rahva juttu, kuid möönab, et
vargustes kahtlustatavana pole siiski
kedagi veel kinni peetud.

KV

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee

KODUVALD

I

nternetis on liikvel suisa turvakaamerate salvestatud kaadrid,
kus pätipoisid sooritavad elegantseid hüppeid üle aiaväravate,
luusivad ümber majade, nahistavad
autouste kallal, kusjuures suhteliselt
nahaalse moega. Liigutustes ei ole
hirmu ega paanikat, samm on kerge
ja vaba nagu kevadisel jalutuskäigul.
Ka politsei ametlikel andmetel
on viimasel ajal Saue vallas Laagris, Saue linnas ja Laagri naabruses
Nõmmel toimunud vargused, kus
eramutesse on tungitud lahtise ukse
või akna kaudu. Kõiki neid juhtumeid iseloomustab sarnane majja
sisenemise käekiri. „Sisenetakse
kas lukustamata uksest või lahtisest
aknast. Olenemata sellest, kas tegu
on maja, keldri või garaažiga. Vargused toimuvad õhtusel või öisel
ajal kui inimesed ise kodus viibivad.
Enamike varguste ajal elanikud ise
magavad, kuid on ka juhtumeid,
kus elanikud on teisel korrusel ja
samal ajal toimetab varas esimesel
korrusel. Meie andmetel toimuvad
taolised vargused õhtusel või varahommikusel ajal, kui on õues pime.
Siis on vargal lihtne jälgida, kas valgustatud toas toimub liikumist, või
kui öösel on tuled kustus, siis suure

tõenäosusega pererahvas magab,“
kirjeldab Jan Lants Põhja prefektuuri varavastaste kuritegude talituse Lääne teenistuse vanem.
Politseiametnik soovitab selliste
varguste ära hoidmiseks hoida uksi
ja aknaid lukus, seda eriti öisel ajal.
Välisust tuleb lukustada, kardinaid
võiks akendele ette tõmmata nii, et
vargal oleks keerulisem tuppa näha.
Seda kindlasti ka akendel, mis jäävad aia või hoovi poole.
Politsei on nende juhtumitega ja
trendiga kursis, algatatud on kriminaalmenetlused. “Teeme enda
poolt kõik, et vargad tabada. Uurimise detailidest paraku rääkida
ei saa, kuna praeguseks ei ole vargustes kahtlustatavana kedagi kinni
peetud,“ ütleb Lants.
Ta soovitab piirkonna elanikel
hoida oma varal silma peal ning
kahtluste korral, et keegi kipub nende vara kallale, andma sellest koheselt teada politseile. Siinjuures ei ole
oluline, kas varas on jõudnud kuhugi sisse murda või midagi varastada,
abiks on ka selline info, et võõras
inimene on käinud ukselinke katsumas või võõras aias luusimas. Kui
mõnel elanikul on jäänud oma erakaamera peale jäädvustus kahtlaselt
käituvatest inimestest või on muud
infot, mis võiks aidata kurjategijad
tabada, oodatakse sellist infot e-kirjana aadressil pohja.varavihje@list.
politsei.ee.

AEG

ÜRITUS

TOIMUMISKOHT

KORRALDAJA

KONTAKTID

5.12

Taaskasutuse
käsitöötuba: jõuluaja
küünalde värvimine
ja kaunistamine
salvrätitehnikas
vahavärvidega

Saue valla Kultuurikeskus
kell 19.00

Kunstituba OÜ

Kristina Tamm, tel
5020796
info@kunstituba.com

7.12

Eakate jõulupidu
(kutsetega)

Saue valla Kultuurikeskus
kell 11.00

Saue Vallavalitsus,
Saue valla
Kultuurikeskus

Tel 6796765, info.
veskitammi@sauevald.ee

7. 12

Ääsmäe aastalõpupidu

Ääsmäe Põhikooli aula kell
20.00

MTÜ Ääsmäe
Külakogu

Tel 55660875
avekruus@gmail.com

11.12

Taaskasutuse töötuba
– jõulukingitus
scrapbooking
külmkapimagneti
tegemine

Saue valla Kultuurikeskus,
kell 19.00

Kunstituba OÜ

Kristina Tamm, tel
5020796 info@
kunstituba.com

14.12

Jõulupidu. Õhtut juhib
Elmar Trink

Vanamõisa Seltsimaja kell
20.00

MTÜ Vanamõisa Küla

Tel. 5140761,
info@kodukyla.ee
www.vanamoisa.ee

15.12

Jõulupidu

Hüüru mõis kell 15.00

MTÜ Hüüru Külaselts

Tel 5264452

15.12

Jõgisoo Jõulupidu

Jõgisoo Seltsimaja kell
12.00-13.30

Saue-Jõgisoo
Haridusselts

Pakisoovist palun
teatage Päkapikule
telefonil 53 404 702 või
e-posti teel: mannikabi@
la.tln.edu.ee.
Hind 2.50 eurot

15.12

Jõuluturg

Saue valla Kultuurikeskus
kell 10.00

Saue valla
Kultuurikeskus

Tel 6796765, info.
veskitammi@sauevald.ee

15.12

Piparkoogi kaunistamise
töötuba

Saue valla Kultuurikeskus,
kell 12.00; 13.30

Saue valla
Kultuurikeskus

Tel 6796765, info.
veskitammi@sauevald.ee

15.12

Pesamunade
Jõulukontsert

Saue valla Kultuurikeskus
kell 11.00

Saue valla
Kultuurikeskus

Tel 6796765, info.
veskitammi@sauevald.ee

15.12

Päkapikkudepesamunade jõuludisko

Saue valla Kultuurikeskus,
kell 13.00

Saue valla
Kultuurikeskus

Tel 6796765, info.
veskitammi@sauevald.ee

15. 12

Laste jõulupidu

Maidla Seltsimaja
kell 18.00

MTÜ Maidla Külaselts

Annmarii Hakkaja
annmarii@itt.ee
51 919 001

18.12

Memme-taadi jõulupidu

Vanamõisa Seltsimaja kell
17.00

MTÜ Vanamõisa küla

Tel. 5140761,
info@kodukyla.ee
www.vanamoisa.ee

19.12

Laste jõulupidu, esineb
Kehra nukk ja jõuluvana
jagab kinke.

Vanamõisa Seltsimaja kell
19.00
Kink ettetellimisel 7.-

MTÜ Vanamõisa küla

Tel. 5140761,
info@kodukyla.ee
www.vanamoisa.ee

23.12

Barokne jõulukontsert

Saue valla Kultuurikeskus
kell 16.00

Saue valla
Kultuurikeskus

Tel 6796765, info.
veskitammi@sauevald.ee

24.12

Jõululaupäeva kontsert.
Tasuta.

Saue valla Kultuurikeskus
kell 16.00

Laagri Kristlik
Kogudus, Saue valla
Kultuurikeskus

Tel 6796765, info.
veskitammi@sauevald.ee

30.12

Tuula ja Pällu küla laste
jõulupidu

Tuula jaanitule plats kell
16.00

MTÜ Tuula Tutulus

maiavoites@hotmail.com

Jaanuar

Talvekeskus (lume
olemasolul)

Vanamõisa vabaõhukeskus
(jaanuaris)

MTÜ Vanamõisa küla

Tel. 5140761, info@
kodukyla.ee
www.vanamoisa.ee

Jaanuar

Lumelinn (lume
olemasolul)

Vanamõisa vabaõhukeskus
(jaanuaris)

MTÜ Vanamõisa küla

Tel. 5140761, info@
kodukyla.ee
www.vanamoisa.ee
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LAAGRIS, SAUE VALLA KULTUURIKESKUSE
ÕUEL TOIMUB 15. DETSEMBRIL MUINASJUTULISE HÕNGUGA JÕULUTURG!
Kirikukoor laulab jõululaule, pakutakse kuuma jõulujooki
ja piparkooke, pere pesamunadele toimub jõuluringmäng
ja jutuvestja pajatab jõululugusid! Varakambris toimub
piparkoogi kaunistamise töötoad ning päka pikkused perede pesamunad on oodatud jõuludiskole! Elava muusikaga
jõulukohvik salongis ootab kõiki traditsioonilisi jõululaule
kuulama ja kaasa laulma.
Jõuluturul traditsiooniline käsitöömeistrite looming – kudumid, keraamika, portselan, klaas ja metall, seebid ja muud
isetehtud käsitööd. Lastealal pakuvad päkapikud müügiks
küpsetisi, piparkooke ja omatehtud näputööd. Jõululauale
on turul võimalik hankida nii liha, kala, hoidiseid, mett, koduleiba, astelpajumarju, õunamahla, sinki kui ka muud kasulikku toidukraami.
Jõuluturu südameks saab päeva tähtsaim sündmus, jõulupuu ehtimine kultuurikeskuse õuel ning jõulutäheks taevas
lapsi vastu võttev jõuluvana ÄFFY!

JÕGISOO SELTSIMAJAS
TOIMUB
LAUPÄEVAL 15.DETSEMBRIL

Justkui kõik on võimalik!
Tule jõuluturule, koos perega, jõuluaja meeleolu looma...

KELL 12–13.30
Üheskoos mängime Riine
Pajusaare muinasjuttu „Ühes
šokolaadi linnas”, laulame ja
tantsime koos.
OLETE OODATUD
KOOS PEREDEGA
Pakisoovist palun teatage Päkapikule
telefonil 53 404 702 või e-posti teel:
mannikabi@la.tln.edu.ee
Lapse osalustasu 2,50 eurot kandke
palun hiljemalt 12. detsembriks
Saue-Jõgisoo Haridusseltsi arvele
Hansapangas 1120083061, selgitusse
märkige lapse nimi.

LASTE JÕULUPIDU
15. detsembril 2012 algusega kell 18.00 Maidla seltsimajas

Külla tuleb Miku-Manni Lasteteater etendusega „Kõige parem”.
Loomulikult astub läbi Jõuluvana. Laual kõhutäiteks suupisted.

ÄÄSMÄE KOOLI
JÕULUKONTSERT
NELJAPÄEVAL,
20. DETSEMBRIL KELL 19.00
ÄÄSMÄE KOOLI AULAS
Laulavad, tantsivad ja mängivad
pilli Ääsmäe kooli õpilased
ning Ääsmäe lasteaia vanema
rühma lapsed

ÜRITUS ON TASUTA!
Et Jõuluvana teaks, kui palju kingipakke kaasa võtta, palume laste tulekust teada anda
10. detsembriks aadressile annmarii@itt.ee.
Lisainfo: Annmarii Hakkaja • 51 919 001 • annmarii@itt.ee
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SAUE VALLALEHT

KAARDID
ENNUSTAVAD
Tel 900 1727 • 24 h

www.ennustus.ee
www.hiromantia.eu

VEO- ja KOLIMISTEENUS

• VEEKOGUDE
HOOLDUS JA RAJAMINE
• ABI PROJEKTIDE
KIRJUTAMISEL
OÜ Hüdromel
www.hydromel.ee
Telefon 5103681

Seoses töömahu suurenemisega
võtab õmblusettevõte
AS Protten F.S.C. asukohaga
Keilas tööle kogemusega

ÕMBLEJAID JA TRIIKIJA
Kontakt tel 6747567

Otsime oma töökasse kollektiivi
uusi tublisid töötajaid:
* ELEMENTMAJADE KOOSTAJAID

Müük,Saetud ja lõhutud küttepuud 30;
40; 50; 60cm (kuiv, märg). Aastaringne
tootmine ja lai puu sortiment.Kütteklotsid ja 30cm kask 40l võrkkottides,
saepuru 200l kottides,tootmisjäägid.
Tasuta transport väiksemat mõõtu kalluriga!
Kontakt.Saue Sooja 3a
Tel:53600375 või Halupuu24@hot.ee

* LAOHOIDJA – TÕSTUKIJUHTI
* LAOJUHATAJAT
Asume: Saku vallas, Tõdva külas
Lisainfo tel. 50 31 596, 6 737 700
CV palume saata: angelika@timbeco.ee
www.timbeco.ee

KODUVISIIDID
RAJA TALU KÜTTEKODA
PUITBRIKETT:
30kg kotid 140eur/tonn
Big-Bag 130eur/tonn
KÜTTEPUUD:
Hind alates 35eur/ruum
Transport hinna sees.
Tellimine tel 58078790
puubrikett@gmail.com

*Autode remont,
keevitus ja värvimine
*Kliima kontroll ja täitmine
* 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

Väli- ja sisereklaame valmistav ettevõte võtab tööle

PLEKKSEPP-KOMPLEKTEERIJA
TÖÖ ISELOOM: plekist detailid, toote komplekteerimine.
Kuna ei ole tegemist liinitööga, on oluline tehniline taip ja
loov suhtumine.
TÖÖKOHT: Saue, Harjumaa
PAKUME: huvitavat ja vastutusrikast tööd, väljaõpet ja
arenguvõimalusi ning sõbralikku kollektiivi
NÕUDMISED: praktilised töökogemused; tehniliste
eskiiside/jooniste lugemise oskus;loogiline mõtlemine,
korrektsus
KASUKS TULEB: töökogemus välireklaame või toodete
esitlusstende valmistavas ettevõttes.
Palume soovijatel saata oma CV-d
aadressile marek@springmar.ee.
Täpsem info ettevõtte kohta www.springmar.ee

PAKUME
RAAMATUPIDAMISTEENUST
VÄIKEETTEVÕTETELE JA
KORTERIÜHISTUTELE
ÜLE EESTI.
TPBILANSS@GMAIL.COM
TEL: 5182645 TERJE

* PUIDUTÖÖTLEMISKESKUSE
OPERAATORIT

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

Koduvald

MEIEPERE LAPSEHOID
OOTAB 3 - 7A LAPSI
VANA-MUSTAMÄE TN. 47, NÕMME,
TALLINN. TEL. 56 56 78 91
Lähtume oma tegevuses waldorfpedagoogikast. Meiepere köögis valmib
valdavalt mahetoit.

WWW.MEIEPERELAPSEHOID.EE

JOSERA ON SÕPRUSE MAITSE,
SAMA ERILINE KUI TEIE LEMMIKLOOM!
Josera pereettevõte Saksamaal
on tootnud tervislikke ja kõrgkvaliteetseid loomasöötasid üle
60 aasta. Need on kogemused,
millest saavad kasu kõik kellel on
koerad ja kassid.
Kõikide Josera toodetega võite te
kindlad olla - kontrollitud ja testitud
kvaliteedile, toormaterjalide valikule
ja tootmisele, mis on piinlikult täpne
ja kohusetundlik ning samuti kesk-

konnasõbralik.
Liha koostisosad Josera koeraja kassitoidus tulevad kõik
toidukvaliteediga lihatööstusest.
Teravili, mida kasutatakse, tuleb
peamiselt kitsalt ringilt põlluharijatelt. Josera toormaterjalid nagu
ka lõpptooted on allutatud rangele
kvaliteedisüsteemile, mida juhivad
kogenud tehnoloogid.
Josera spetsialistid teostavad

laiaulatuslikke ekspertiise ja
katseid. Teaduslik kompetentsus
saavutab täiuslikkuse läbi tiheda
koostöö paljude instituutide ja
uurimisasutustega. Pärast seda,
kui uued tooted on teadlaste poolt
heaks kiidetud, liiguvad nad edasi
järgmisesse faasi. Tooteid testitakse
meie oma lemmikloomade peal. Kui
tulemused on positiivsed, siis alles
jõuab toode Josera tootmisliinile.

JOSERA KOERA- JA KASSITOIDUD
JAGUNEVAD KAHTE KATEGOORIASSE:
1. Josera Emotion Super Premium koera- ja kassitoidud
2. Josera Basic- Line Premium koeratoidud ja kassitoit

Josera Emotion Super Premium koeratoitude sari on
sobiv igas vanuses koerale.
Sellesse sarja kuulub 10
erinevat koeratoitu, kõige
uuemad neist on:

Josera Emotion Super
Premium kassitoitude sari,
mis on sobilik kõikidele
kassidele. Siia sarja kuulub 6
erinevat sorti kassitoitu

Josera Basic- Line Premium
koeratoidud ja kassitoit

Pardiliha ja
kartuliga toit
täiskasvanud
koertele. Ei
sisalda teravilja
seega sobib koertele, kellel on
teraviljaallergia.
Saadaval 3kg ja
15kg kotis

Sobib kõikidele
täiskasvanud
kassidele,
saadaval 400g,
2kg ja 10kg
kottides.

Junior- spetsiaalne retspt
kutsikatele, mis
toetab nende
kasvu ja arengut. Saadaval
20kg kotis.

Liha ja riisiga
toit täiskasvanud koertele.
Sisaldab linnuja lambaliha.
Sobib koertele,
kellel on suur
energiavajadus.
Saadaval 3kg ja
15kg kotis

Täistoit
kasvueas kassipoegadele,
saadaval 400g,
2kg ja 10kg
kottides.

Josera Classic kassitoit
sobib kõikidele
täiskasvanud
kassidele linnuliha ja kalaga.
Saadaval 4kg ja
10kg kotis.

KÕIK JOSERA KASSI- JA KOERATOIDUD ON SAADAVAL SAUE LOOMAKLIINIKUS.

TÄPSEM INFO SAUE LOOMAKLIINIKUST VÕI WWW.ROTAKS.EE

