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Traditsioonilise lindilõikamise tseremooniast said jupi mälestuseks kaasa (paremalt) Saku vallavanem Kuno Rooba, Saue Vallavolikogu esimees Rein Riga,
Harju maavanem Ülle Rajasalu, regionaalminister Siim Valmar Kiisler, Eventus Ehituse juhatuse liige Lauri Kaska, Sirkel ja Mall arhitekt Marit Vendel ja lasteaia
direktor Merle Perm.
Mudilaste rõõmuks on lasteaias ka väike
veesilm. Pikki otsi ses basseinis küll ei uju, aga
ruumi on piisavalt, et ka kõige pisemad oma
esimesed kroolitõmbed teha saaksid, karastamisefekt veel lisaks.

Uus ja uhke, energiatõhus ja
tervisesõbralik – Nõlvaku Lasteaed alustab
Aastatepikkune lasteaia rajamise projekt, täis kohtulahinguid, pikka ootamisaega, põnevat ehitusprotsessi, on lõpuks läbi. Päikesemajaks kutsutav
hoone on väikeste sauevallakate teenistuses.
KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee

KODUVALD
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Saue valda
kavandatava
gaasitoru
planeering
avalikustamisel

HARIDUS

KV

Sel
sügisel
valmivad
Laagris ning Hüürus kümned uued vee- ja kanalisat siooniühend used.
Vallavalitsus
soovitab
kõikidel liituda soovijatel
hakata aegsasti liitumisküsimustega tegelema.

augustil avatud Saue
valla neljandas lasteaias saavad koha
sada pisikest sauevallakat, lisaks
20 kohta Saku valla mudilastele.
Tegemist on kahe valla koostööd
rajatud energiasäästliku ja kõrgetele standarditele vastava sisekliimaga hoonega – päikesekollektorid ja
naturaalsed materjalid, kaasaegne
tehnoloogia ja looduslik energia.
Värvikirev mööblivalik ja energiline õpetajaskond. Bassein ja ult-

ramoodne köök. Kõik eeldused
õnnelikuks lasteaiaajaks.
„Nõlvaku Lasteaeda on kompaktsel kujul talletatud minu jaoks
see, mis peaks iseloomustama tänapäevast omavalitsust - tulevikku vaatamine, koostöövalmidus,
pragmaatilisus, professionaalsus,
eesmärgile keskendumine ning
elaniku, antud juhul lapsesõbralikkus. Kriitikud ütlevad nüüd
ilmselt, et vallavalitsus tegeleb enesekiitmisega. Kes soovib, võib seda
nii näha, aga need inimesed meie
meeskonnas, kes on andnud oma
panuse lasteaia valmimisse, on seda
teinud just sellises vaimus,“ ütles
vallavanem Andres Laisk avamis-

ürituse kõnes. Lisaks tänas Laisk
endist vallavalitsust eesotsas Mati
Tartuga, kes omal ajal algatasid
vallale nii olulise rahataotlemisprojekti ning praegust vallavolikogu
usalduse eest projekti läbiviimisel.
Linti läbi lõikama tulnud regionaalminister Siim Kiisler tunnustas
samuti Saku ja Saue valla meeskondi läbimõeldud koostöö eest. “Tihti kipub meil nii olema, et tahetakse iga hinna eest naabrist parem
olla. Seda, et kaks valda võtavad
kätte ja ehitavad lasteaia üheskoos,
pole aga väga ette tulnud. Selline
sisuline koostöö paanilise konkureerimise asemel näitab omavalitsuste tugevust,” ütles ta.

Tegemist on ühe lõiguga
Kiili-Paldiski vahelisest
torustikust. Kavandatav
terviklik gaasitrass kogupikkusega 48 km läbib
Kiili, Saku, Saue valda,
Keila valda ja linna ning
Paldiski linna.
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NÕLVAKU LASTEAED
Aadress:
Laagri, Kaselaane tänav 1,
www.nolvakulasteaed.ee
Ehitaja: Eventus Ehitus
Maksumus: 2,25 miljonit eurot, millest 1,63 tuli Euroopa
Liidu Regionaalarengu Fondi meetmest ”Kohalike avalike teenuste arendamine”,
600 000 katsid vallad (27%),
millest omakorda ca 100 000
jäi Saku valla kanda.
Kohti: 120
Suurus: 1600 m2

Randevuu
roosiaias –
350 lõhnavat
lilleisendit
„Roosiaias ringi kuninganna käib“ ütleb üks
vana laulusalm. Linda
Asmer annab oma Alliku küla koduaias kõrgest
soost maadami mõõdu
välja küll.
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Volikogus augustis
• Saue valla arengukava II lugemine (sh muudatusettepanekute arutamine).
• Sotsiaaltoetuste määruste muutmine – 1. lugemine.
• AS KOVEK aktsiate omandamine.
• Vee-ettevõtja tegevuspiirkonna moodustamine ja
vee-ettevõtja kinnitamine Jõgisoo külas.
• Teemaplaneering “Maagaasi D-kategooria torustiku
paiknemine Saue valla territooriumil“ vastuvõtmine
ning teemaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamine.
• Maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine.
• Peremehetute ehitiste hõivamise algatamine.
• Anti üle umbusaldusavaldused vallavalitsuse, volikogu esimehe ja volikogu aseesimehe suhtes. Vastavalt
seadusele hääletatakse antud küsimust septembrikuu volikogus.

Tasuta lumetõrjeteenus
hajaasustusala erateedel
- avalduste esitamiseks
on aega alla ühe kuu
Saue Vallavalitsus juhib vallaelanike tähelepanu, et kuni
1. oktoobrini saab esitada avaldusi tasuta lumetõrjeteenuse saamiseks külades asuvatel erateedel.
Teenust reguleeriv määrus ning selgitav lisainfo on avaldatud valla kodulehe keskkonnarubriigis http://www.
sauevald.ee/keskkond ja augustikuu vallalehes. Teenuse
saamiseks tuleb esitada vastav avaldus. Avalduse leiab
elektrooniliselt valla kodulehe keskkonnarubriigis või
vallamajas kohapeal.
Lisainfo saamiseks palun pöörduda valla kommunaalspetsialisti Indrek Brandmeistri poole telefonil 53
407 008 või e-posti aadressil indrek.brandmeister@
sauevald.ee.

Peremehetute ehitiste
hõivamise teated
Saue Vallavalitsus on alustanud alljärgnevate peremehetute ehitiste hõivamise menetlust Saue vallas:
• Laagri alevikus elamu, mis asub Koru tn 10 maaüksusel
Koru tn 8 (katastritunnus 72701:005:0064) ja Koru tn 12
(katastritunnus 72701:005:3400) vahel. Ehitise viimane
omanik on teadmata;
• Jõgisoo külas kaev, mis asub Lõokese tänava lõpus
Lõokese tn 7 (katastritunnus 72703:002:0123) ja Sillaotsa 1 (katastritunnus 72703:002:0188) vahel. Ehitise viimane omanik on veeühistu ,,Lõokene”;
• Valingu külas pesukuur, mis asub Sarapuu tee 2 (katastritunnus 72701:003:0061) ja Sarapuu tn 4a (katastritunnus 72701:003:0330) vahel. Ehitise viimane omanik
on teadmata;
Kõigil, kellel on vastuväited nimetatud ehitiste hõivamise või peremehetuse kohta, esitada need kirjalikult kahe
kuu jooksul pärast teate avaldamist Saue Vallavalitsusele, aadressil Veskitammi 4, Laagri alevik, Harjumaa
76401 või info@sauevald.ee

SAUE VALLALEHT KODUVALD

Toimetus:

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

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

SAUE VALLALEHT

Koduvald

VESI JA KANALISATSIOON

Kümme tegevuspunkti, e

Käesoleval sügisel valmivad Laagri alevikus ning Hüüru külas kümned uued veeja kanalisatsiooniühendused. Vallavalitsus soovitab kõikidel liituda soovijatel
hakata aegsasti pabereid vormistama ja
liitumisküsimustega tegelema, et teenuse
„sisselülitamisel“ oleks võimalik koheselt
ka seda tarbima hakata.
MIKK LÕHMUS
abivallavanem

L

iitumise näol on tegemist on
tehnosüsteemi
muutmisega.
Kinnistuomanik peab vastavalt
Ehitusseadusele taotlema Saue Vallavalitsusest kirjaliku nõusoleku. Projekti,
ehitusluba ja kasutusluba vaja ei ole.
Kinnistusiseseid trasse võib ehitada ka
kinnistuomanik ise, kuid soovitatav on
siiski jätta töö asjatundjale.
Protsess näeb etapiti välja
järgmine:
1. Kinnistu omaniku aia taha on paigaldatud vee- ja kanalisatsiooni liitumispunkt.
2. Kinnistu omanik laeb endale ASi
Kovek kodulehelt http://www.kovek.
ee alla tehnilised tüüptingimused. Vajadusel saab tingimused ASist KOVEK
kohapeal paberkujul ning AS KOVEK
on nimetatud tingimused kõikidele liitujatele ka posti teel edastanud.
Tehnilised tingimused on tasulised ja
maksavad 31,95 eurot. Nimetatud tasu
sisaldab tehniliste tüüptingimuste kasutamist kirjaliku nõusoleku taotlemisel,

kinnistupaigaldise kontrollimist kohapeal, projektlahenduse (eskiisi) kooskõlastamist. Vastav info on avaldatud ASi
Kovek kodulehel. AS KOVEK asub
Vae 6, Laagri, Saue vald, Harjumaa
76401, Telefon: 679 67 57, info@kovek.ee.
3. Seejärel koostab kinnistu omanik ise
või laseb koostada ESKIISI kavandatava
trasside (ja kaevude, veemõõdusõlme)
asukohaga, järgides tehnilistes tüüptingimustes toodud nõudeid.
4. Pärast eskiisi valmimist tuleb Saue
Vallavalitsusest võtta ehitusseaduses
sätestatud tingimustel KIRJALIK
NÕUSOLEK. Kirjaliku nõusoleku
taotlemiseks tuleb täita kirjaliku nõusoleku taotlus (saadaval ehitusregistri
kodulehel www.ehr.ee või vallavalitsuses paberkujul). Taotluse juurde tuleb
lisada eelpool nimetatud ESKIIS ning
ASist KOVEK saadud ja varem mainitud tehnilised tüüptingimused, täidetuna kinnistu andmetega. Vajadusel aitab
vallavalitsuse esindaja taotlust koostada. Kirjaliku nõusoleku väljastamiseks
tuleb tasuda riigilõivu 31,95 eurot.
Saue Vallavalitsuse arveldusarvele
1120070016 Swedbank. Maksekorraldusele selgituseks kinnistu aadress ja
et tegemist on kirjaliku nõusolekuga.

Saue Vallavalitsuses tegeleb selle küsimusega Arvo Brandmeister; 654
1148, arvo.brandmeister@sauevald.ee.
5. Vallavalitsus KOOSKÕLASTAB
esitatud eskiisi ise ASiga KOVEK. Vajadusel tagastatakse ESKIIS taotlejale
paranduste tegemiseks.
6. Vallavalitsus väljastab omanikule
KIRJALIKU NÕUSOLEKU.
7. Omanik EHITAB ISE või leiab
EHITAJA ning ehitab vee- ja kanalisatsioonitorustiku valmis, kuid jätab kaeviku kinni ajamata.
8. Omanik teavitab ASi KOVEK, et torud on paigaldatud. Torustikud peavad
kontrollimise hetkel olema nähtavad.

Muudatused 112 bussiliini sõiduplaanis
Alates 1. septembrist 2012 lisandus Saue-Harku-Tallinn (buss nr 112) liinile uus
hommikune veoots, kus buss alustab sõitu 06:55 Harku kaupluse peatusest
ja võtab suuna Laagrisse, et alustada sealt uuesti teekonda 07:05 Rocca Al
Mare suunas. Lisanduva veootsa tingis vajadus liikuda Alliku küla uuselamurajoonidest (Tootsi, Metsavahi) hommikul Laagri keskusesse, et pääseda
edasi liinidele nr 18, 27, 20a ja 14.
Peatus
Haabersti
Uuemäe
Harku kauplus
Uusküla
Tammelehe
Tuulemurru
Metsa
Laagri alevik

Sõidugraafik E-R

06:55
06:57
06:59
07:01
07:02
07:02

07:30
07:39
07:40
07:42
07:44
07:45
07:46
07:47

Peatus

Sõidugraafik E-R

Laagri alevik
Metsa
Tuulemurru
Tammelehe
Uusküla
Harku kauplus
Uuemäe
Haabersti

07:05
07:06
07:07
07:08
07:10
07:12
07:14
07:20

08:07
08:07
08:08
08:10
08:12
08:14
08:16
08:24

Sõidugraafik L ja P
15:30
15:38
15:40
15:41
15:43
15:44
15:46
15:46

16:47
16:55
16:57
16:58
17:01
17:02
17:04
17:04

17:40
17:50
17:51
17:52
17:54
17:56
17:57
17:58

19:00
19:10
19:11
19:12
19:14
19:16
19:17
19:18

21:30
21:39
21:40
21:41
21:43
21:45
21:46
21:46

09:15
09:23
09:25
09:26
09:29
09:30
09:32
09:32

15:20
15:28
15:30
15:31
15:34
15:35
15:37
15:37

19:05
19:14
19:16
19:17
19:20
19:21
19:23
19:23

Sõidugraafik L ja P
16:05
16:05
16:06
16:08
16:10
16:12
16:14
16:20

17:15
17:15
17:16
17:18
17:20
17:22
17:24
17:31

18:15
18:15
18:16
18:18
18:20
18:22
18:24
18:31

19:40
19:41
19:42
19:43
19:45
19:47
19:49
19:55

09:35
09:35
09:36
09:38
09:40
09:42
09:44
09:50

15:45
15:45
15:46
15:48
15:50
15:52
15:54
16:00

19:30
19:30
19:31
19:33
19:35
19:37
19:39
19:45
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et liituda uue veevärgiga
Nõlvaku tänava ehitusjärgne taastamine. Teede taastamise osas kehtib
üldreeglina põhimõte, et taastatakse
endine teekate. Kui enne oli asfalt, siis
taastatakse asfalt. Kui enne oli kruuskate,
siis taastatakse kruuskate. Väga paljudel
teedel oli enne kaevamist ebamäärasest
materjalidest nõuetele mittevastav kate
(nii Hüürus kui Laagris), neile ehitatakse
esialgu kruuskate.
Eraomandis olevate sissesõiduteede
kohta on sõlmitud ka erikokkuleppeid
taastamise kohta (kui sissesõiduteedele
oli vaja paigaldada läbivoolutrasse). Tänavate mustkatete ehitamine on ette nähtud
järk-järgult kolme järgneva aasta jooksul,
kusjuures esmajoones lähtutakse tänava
kasutatavusest (umbtänavad saavad mustkatte viimases järjekorras).
2012. aastal saavad kuumpinnatud
mustkatte Viljaku tänav, Vesiroosi tänav
ja Pilliroo põiktänav Laagris. Viimastel
tänavatel tuleb teha ulatuslik turbapinnase
väljakaeve, seetõttu on tööd ka kallid.

Vanasilla tänavale Pääsküla jõe äärde
paigaldatavad kanalisatsioonipumplad.

Näiteks kanalisatsioonitorustikku ei ole
lubatud ühendada sademeveetorusid,
veetorustikus ei tohi enne mõõtjaid olla
väljavõtteid. Kinnistupaigaldis peab olema rajatud vastavalt tehniliste tüüptingimuste nõuetele ja ausalt. AS-i KOVEK
esindaja kontrollib ehitustööd üle ja annab nõusoleku kaeviku kinniajamiseks.
Tasumine kogu protseduuri eest toimub
peale kinnistupaigaldise ülevaatust, kinnistuomanikule esitatakse arve punktis
2 kirjeldatud teenuste eest.
9. Omanik sõlmib ASiga KOVEK lepingu ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ja
teenuse tarbimiseks.
10. Asu tarbima.
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Jõgisoo küla Lõokese
tänava piirkonna
ühisveevärgist ja
kanalisatsioonist
22.05.2012 sundlõpetati senini Jõgisoo küla Lõokese
tänava piirkonda veevarustusega tegelenud “Veeühistu Lõokese”. Juulikuus 2012 selgus, et sundlõpetatud
veeühistu oli jätnud maksmata elektriarved ASile Eesti
Energia ja 10. juulil 2012 lülitas AS Eesti Energia piirkonda veega varustava puurkaev-pumpla elektri välja.
Saue Vallavalitsus asus seisukohale, et piirkonna veevarustuse tagamine on küla elanike ja ettevõtete seisukohalt oluline avalik teenus ning andis valla veeettevõtjale ASile KOVEK korralduse võtta piirkonna
puurkaev-pumpla oma hooldusele. AS KOVEK sõlmis
uue elektri liitumislepingu ja 13. juulil 2012 taastati
puurkaev pumpla veevarustus.

Mis saab edasi?
Täna on Saue Vallavalitsus taganud piirkonna veega varustamise ning asunud läbi viima vajalikke tegevusi, et
küla saaks alalise vee-ettevõtte, kes piirkonna vee ja kanalisatsiooni eest vastutaks. Selleks on vaja võtta vajalikud veeproovid, hinnata süsteemide töökindlust, koostada plaanid vajalikeks investeeringuteks (nt veefiltrite
paigaldamine jne) ning koostada vajalikud õigusaktid
(puurkaevu arvele võtmine, vee-erikasutusloa vormistamine, vee-ettevõtjaks vormistamine, omandiküsimuste
lahendamine, vee hinna kinnitamine).
Kuni vastavate tegevuste läbiviimiseni vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest tasu ei võeta.
Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni teenuse ees hakatakse
tasu võtma pärast seda, kui AS KOVEK on kinnitatud
vee-ettevõtjaks, koos ASiga KOVEK on üle vaadatud
kliendi vee-mõõtja ning kinnitatud on ühisveevärgi ja
kanalisatsiooni uued tariifid. Kõigest sellest tarbijaid
eelnevalt teavitatakse
Konkreetset veeteenust puudutavate küsimustega (sh
avariid, rikked) palume pöörduda otse ASi KOVEK poole telefoni 679 67 57 või e-post info@kovek.ee.
Üldistes küsimuses võib pöörduda abivallavanema
Mikk Lõhmuse poole, 654 1158, e-post mikk.lohmus@
sauevald.ee.

Uued töötajad

ÕIE LÕMPS
HALDUR
Alustasin tööd Saue Vallavalitsuses 23. augustil Laagri piirkonna

haldurina. Minu töö põhirõhk on
seotud kolme lasteaiaga - Laagri, Veskitammi ja Nõlvaku, aga
ka teiste piirkonna kinnisvaraobjektidega (vallamaja, kultuurikeskus). Oma töös tegelen hoonete
tehnohoolduse organiseerimise
ja tööde läbiviimise kontrollimisega. Samuti lasteaedade heakorra
tagamisega (vajalike puhastusvahendite ja koristustarvikutega
varustamine ja koristustööde organiseerimine ja juhtimine ning
sisseostetava teenuse kontroll).
Veel tuleb tegeleda tugiteenuste
organiseerimise ja järelevalvega.
Oman ehitusalast kõrgharidust ja
Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu poolt väljastatud kinnisvara haldur III kutsetunnistust.
Alates 1983. aastast olen töötanud algul ehituse ja hiljem kinnisvara valdkonnas. Pärast Tallinna
Tehnikaülikooli lõpetamist töötasin eriainete õpetajana Tallinna
Ehituskoolis, hiljem eelarvestajana
ehitusfirmas. 2002. aastal asusin
tööle Riigi Kinnisvara ASis põhja
piirkonna haldurina. See tööpe-

riood oli pingeline aga huvitav ja
väga kogemusterohke.
RKAS-is omandatud kogemustepagas oli see, millele tuginedes
julgesin 2007. aastal vastu võtta otsuse asuda haldusdirektori
ametikohale loodavas Pärnu Koolide Sihtasutuses. Kolme lepingulise tööaasta jooksul
haldas ja
hooldas sihtasutus viit kooli, rekonstrueeris täismahus 2 kooli
ja koostas ka kolmandale koolile
rekonstrueerimis- ja renoveerimisprojekti.
Pean ennast püsivaks ja järjekindlaks inimeseks, olen orienteeritud eesmärkide saavutamisele.
Meeskonnatöös hindan igapäevast koostööd, usaldust ja head
läbisaamist ning oskust kuulata ja
kaasa mõelda.
Mulle meeldib reisida, kaugemateks kohtadeks on Singapur,
Malaisia ja Jaapan. Suvel püüan
igal vabal minutil olla Pärnus, oma
suvekodus – puhata ja nokitseda
väikeses iluaias. Talvel on perel
traditsiooniks kujunenud suusapuhkus Norras.

KAIJA-LY NUUDI
VANAMÕISA SELTSIMAJA
JUHATAJA KOHUSETÄITJA
Alustasin tööd 3. septembril. Olen sündinud novembris

1970, Saue linna tulin vanemate
ja õdedega elama aastal 1975.
Kooliteed alustasin Tallinna 34.
kaheksa klassilises koolis ning
keskkooli lõpetasin juba uues ja
uhkes Saue Keskkooli 2. lennus.
Edasi viis tee Tallinna Kergetööstustehnikumi toiduainete kaubatundja erialale, kuid sellel alal
olen töötanud väga vähe. Edasi
sai tegeletud pea 10 aastat lilledega – nii müüdud, kui ka ise
lilledest kõike tehtud.
Aastast 2002 alustasin tööd Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuse
perenaisena, mis sai toreda ja
vahva meeskonnaga koos käima tõmmatud. Edasi viis elutee
mind Läänemaale Nõvale. Viimased 5 aastat olen olnud „Villa
Nõva“ perenaine. Igal pool, kus
olen töötanud, on töökaaslasteks olnud toredad ja vahvad inimesed, kes teavad, mida teevad
ja miks teevad.
Vanamõisas soovin jätkata juba
sissetallatud rada ja seda kõike,
mis juba tehtud, edasi viia ning
arendada.
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Saue valla territooriumil augustis ja septembris 2012 on kehtestatud järgmised detailplaneeringud:
Saue Vallavalitsus kehtestas 14.08.2012 korraldusega nr 587 Aila külas Heina tee 4 (katastritunnusega 72701:003:0427, suurusega 3 496 m²,
sihtotstarbega elamumaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta Saue Vallavalitsuse 2.
augusti 2011 korraldusega nr 484 kehtestatud
Heina tee 3, 4 ja 6 kinnistute detailplaneeringuga ettenähtud ehitustingimusi st suurendada
Heina tee 4 kinnistul hoonete ehitusalust pinda,
hoonete arvu krundil ning muuta planeeritavate
hoonete katusekallet. Kehtiva detailplaneeringuga määrati Heina tee 4 kinnistule ehitusõigus
kuni 2-korruselise väikeelamu ja kahe abihoone
rajamiseks, ehitusaluse pinnaga kuni 350 m²,
katusekaldega 30-45°. Detailplaneeringuga on
tehtud järgmised muudatused: suurendatud on
hoonete ehitusalust pinda kuni 700 m²-ni ning
abihoonete arvu krundil - varem lubatud kaks
abihoonet, käesolevaga planeeritud kuni kolm
abihoonet. Planeeritavate hoonete katusekaldeks on määratud 10-70°. Kehtiva üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala tiheasustusalal,
maakasutuse juhtfunktsiooniga väikeelamumaa.
Detailplaneering koostati lihtsustatud korras
planeerimisseaduse § 22 lõike 1 punkti 1 alusel,
kuna kohalik omavalitsus võib detailplaneeringu
koostamisel loobuda detailplaneeringu vastuvõtmise ja avalikustamise nõuete täitmisest ning
asendada need planeeritava maa-ala ja naaberkinnisasjade omanike kirjalike nõusolekutega,
kui detailplaneeringut koostatakse olemasoleval
hoonestatud maa-alal kuni kolme üksikelamu,
suvila või aiamaja krundi planeerimiseks.

Saue vallavalitsus kehtestas 4.09.2012 korraldusega Vanamõisa külas Leevike (72703:001:0591,
suurusega 28 116 m², sihtotstarve ärimaa 100%)
kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringuga kavandatakse Tallinn-Pärnu-Ikla
maantee ja Tallinn-Keila-Paldiski raudtee vahelisel alale uue ärihoone rajamist. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta Leevike kinnistu maakasutuse sihtotstarve 100% ärimaast 5%
tootmis- ja 95% ärimaaks ning määratakse ehitusõigus ja hoonestustingimused kuni 4-korruselise ärihoone rajamiseks, kõrgusega maapinnast
12 m. Planeeringuga lahendatakse planeeritaval
alal heakorrastus, haljastus, parkimine, juurdepääsuteed ja tehnovõrkudega varustamine. Planeeritav ala on hoonestatud, millel paiknevad
amortiseerunud hooned, mis on ette nähtud
osaliselt lammutada. Üldplaneeringu kohaselt
asub planeeringu ala tiheasustusalal, maakasutuse juhtfunktsiooniga ärimaa. Planeeringuala
hõlmab planeeritava Juuliku-Tabasalu maantee
ja TOPi eritasandilise ristmiku jaoks kavandatud
riigi omandis olev 14 645 m² suurust transpordimaa krunti (katastritunnusega 72703:001:0592),
mis liidetakse TOPi eritasandilise ristmiku maaala koosseisu. Käesoleva planeeringuga pole vajadust eelnimetatud transpordimaa krundile tee
ehitusõigust määrata, sest teeseaduse § 19 lõike
6 kohaselt koostatakse tee-ehitusprojekt üldplaneeringu alusel. Tee kui rajatise asukoht teemaa
koridori sees on detailplaneeringus kajastatud
indikatiivsena, selle täpne asukoht jm parameetrid selguvad tee-ehitusprojekti koostamise käigus. Leevike kinnistule on ette nähtud juurdepääs perspektiivselt Juuliku-Tabasalu maantee

äärselt kogujateelt.

ning detailplaneeringuga hõlmatud ala kontaktvööndis on enamus krunte hoonestatud üksikeSaue vallavalitsus kehtestas 4.09.2012 korraldu- lamutega.
sega Aila külas Kevade tee 1, Kevade tee 2 ja
Kevade põik 3 kinnistute ja lähiala detailplanee- Saue vallavalitsus kehtestas 4.09.2012 korralringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk dusega Püha küla Kuldsaare kõrtsi 4 (kataston muuta elamumaa sihtotstarbega kinnistutel ritunnus 72701:002:1442, suurusega 6,57 ha,
ajutiselt tehnovõrkude lahendust kuni liitumis- sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kinnistu ja
võimaluse tekkimisega kanalisatsioonivõrkude- lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesga st lubada kinnistutele ajutiselt paigaldada märgiks on kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe
krundisisesed nõuetekohased sertifitseeritud osaline muutmine elamu-, tootmis- ja transpordireovee kogumismahutid. Kinnistud asuvad Saue maaks ning määratakse ehitusõigus kuni viie ükVallavalitsuse 6. oktoobri 2009 korraldusega nr sikelamu ja abihoonete rajamiseks. Lahendatud
629 kehtestatud Aila küla Kanaste, Heinatee 21 on juurdepääsuteed ning kruntide tehnovarusja Heinatee põik 5 kinnistute detailplaneeringu tus, esitatud servituutide vajadus, määratud halkoosseisus, millega anti kinnistutele ehitusõigus jastuse ja heakorrastuse nõuded. Planeeringuga
üksikelamute rajamiseks ning reoveekanalisat- moodustatakse viis uut kinnistut väikeelamute
sioon on lahendatud vastavalt Saue valla ühis- tarbeks. Iga kinnistu koosneb kahest katastriveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukavale. Keh- üksusest, millest väiksem (suurustega 2 000 m²
tiva üldplaneeringuga on planeeritava maa-ala - 5200 m²) on elamumaa sihtotstarbega ning
maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud väikee- suurem maatulundusmaa sihtotstarbega (suulamute ala.
rustega 0,8-1,5 ha), kuhu ehitusõigust ei anta.
Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub planeeSaue vallavalitsus kehtestas 4.09.2012 korralduse- ringuala taotletav tiheasustusalal, millele ei ole
ga Vanamõisa küla Kääru tn 4 (72701:002:1030, määratud juhtotstarvet. Planeeritavate elamusuurusega 6 010 m², sihtotstarve elamumaa kruntide suurused on kooskõlas üldplaneeringu100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. De- ga ette nähtud kruntide suuruse osas. Kinnistu
tailplaneeringuga kavandatakse kinnistu jaga- on hoonestatud ning kaetud kõrghaljastusega,
mist kolmeks üksikelamukrundiks (suurustega 2 millel asub ebaseaduslikult püstitatud hoone.
000 m²), millest üks moodustatakse olemasole- Kinnistule langeb ka riigimaanteest tingitud 300
va üksikelamu juurde ning kaks krunti kahe uue meetrine sanitaarkaitsevöönd, mistõttu ei muuüksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Planeerin- deta jagamisel tekkinud uute kinnistute maakaguga lahendatakse heakorrastus, haljastus, juur- sutuse sihtotstarvet 100% ulatuses elamumaaks
depääsuteed ja tehnovõrkudega varustamine. ning elamualad planeeritakse maanteest ligi 70
Planeeringuala asub Vanamõisa küla tuumikus meetri kaugusele.

Detailplaneeringute avalikud väljapanekud
Saue Vallavalitsus teatab, et Saue Vallavolikogu
30. augusti 2012 otsusega on vastu võetud ja
suunatud avalikustamisele teemaplaneering
“Maagaasi D-kategooria torustiku paiknemine
Saue valla territooriumil ja selle keskkonnamõju
strateegilise hindamise aruande avalikustamine“. Teemaplaneeringu koostamise eesmärk
on määrata Kiili-Paldiski D-kategooria maagaasitorustiku trassi paiknemine ning torustiku
kaitsevööndi määramine Saue valla haldusterritooriumil. Saue valla territooriumile planeeritav
ca 9 km pikkune gaasitrassi lõik on osa ca 48 km
pikkusest Kiili-Paldiski trassist. Teemaplaneeringuga soovitakse osaliselt muuta kehtivat Saue
valla üldplaneeringut gaasitorustiku asukoha
osas, st kavandada torustik Keila ja Saue linna
vahelises lõigus Tallinna ringtee trassi koridori
asemel Tallinn-Paldiski raudtee koridori. Loe lähemalt teemaplaneeringu kohta lk 5.
Teemaplaneeringu ja KSH aruande avalikustamine toimub 19.09.2012 kuni 17.10.2012

kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni ja
reedeti kella 14.00-ni) Saue vallamajas, Veskitammi 4, Laagri alevik, kus on võimalik tutvuda
planeeringuga ning selle juurde kuuluva dokumentatsiooniga või elektrooniliselt valla veebilehel http://www.sauevald.ee/ehitus_planeerimine/detailplaneering/teated.

kuhu ehitusõigust ei määrata. Vastavalt Saue
valla üldplaneeringule ja Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringule “Asustust ja
maakasutust suunavad keskkonnatingimused”,
asub kogu planeeritav maa-ala hajaasustusalal,
rohevõrgustiku T9 tuumala äärealal ning piirneb
Keila jõega. Teemaplaneering seab rohelise
võrgustiku tugialadele üldised kasutustingimuSaue Vallavalitsus võttis 4.09.2012 korraldusega sed, mis peavad tagama rohelise võrgustiku
vastu ja suunas avalikustamisele Jõgisoo külas toimimise ja nende tingimustega arvestamise.
Jaanila (katastritunnus 72703:002:0071, suuru- Võrgustiku funktsioneerimiseks ei tohi looduslisega 11,91 ha, maatulundusmaa 100%) kinnistu ke alade osatähtsus tuumalal langeda alla 90%.
kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine Jaanila kinnistu planeeringu elamumaa hakkab
elamumaaks ning määratakse ehitusõigus kuni moodustama tuumalast alla 1%. Elamumaaks
2- korruselise üksikelamu ja kuni 1-korruseliste kavandatav maa-ala on planeeritud tuumala
abihoonete rajamiseks. Planeeringuga lahen- äärealale ning ühe üksikelamu kavandamine ei
datakse planeeritaval alal heakorrastus, haljas- halvenda rohevõrgustiku praegust toimimist.
tus, parkimine, juurdepääsutee ja tehnovõrku- Maa-ala hoonestamise käigus tuleb olemasoledega varustamine. Kinnistu hakkab koosnema vat looduslikku keskkonda maksimaalselt säästa
kahest katastriüksusest, millest väiksem (1989 ja säilitada, hoides ehitustegevuse planeeritud
m²) on elamumaa sihtotstarbega ning suurem ehitusala piires. Vastavalt Saue valla üldpla(ca 11,17 ha) maatulundusmaa sihtotstarbega, neeringu seletuskirja leheküljele nr 37 tohib

rohevõrgustiku tuumaladel ja nende vahelistes
koridorides rajada ühe väikeelamu 2 ha kohta ühe väikeelamu ehitamiseks peab olema 2 ha
maad. Jaanila kinnistu suurus on 11,91 ha, seega
ei ole taotletav planeering vastuolus valla üldplaneeringust tulenevate nõuetega. Vastavalt
looduskaitseseadusele ulatub planeeritavale
maa-alale Keila jõe kalda ehituskeeluvöönd 50
meetrit, kuhu planeeringuga hoonete rajamist
ei kavandata. Piirdeaia paigaldamine on lubatud ainult elamukrundi piirile.
Jaanila kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 12.09.2012 kuni 26.09.2012
kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni ja
reedeti kella 14.00-ni) Saue vallamajas, Veskitammi 4, Laagri alevik, kus on võimalik tutvuda
detailplaneeringu eskiislahendusega ning selle
juurde kuuluva dokumentatsiooniga või elektrooniliselt valla veebilehel http://www.sauevald.ee/ehitus_planeerimine/detailplaneering/
teated.

Saue Vallavalitsus teatab Alliku külas Väriheina tee, Väriheina tee 14 ja 21 kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse teisest avalikust arutelust
Alliku külas asuva Väriheina tee, Väriheina tee
14 ja 21 kinnistute detailplaneering on algatatud Saue Vallavolikogu 27.01.2011 otsusega nr
03. Detailplaneering näeb ette kehtiva Saue valla
üldplaneeringu osalist muutmist. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on elamu- ja transpordimaa kruntide moodustamine ning ehitusõiguse ulatuse ja hoonestustingimuste määramine
kuni viie ühepereelamu rajamiseks. Vastavalt
Saue valla üldplaneeringule ja Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringule “Asustust ja
maakasutust suunavad keskkonnatingimused”,
paikneb detailplaneeringuks taotletav maa-ala

tiheasustustalale jääval kõrghaljastusega alal
ning rohevõrgustiku K10 koridoris. Elamukrundid planeeritakse suurustega alates 1500 m².
Kehtiv valla üldplaneering näeb ette planeeringu alal perspektiivset Tähetorni tänava ning
Juuliku-Tabasalu maantee ühendusteed, milleks
käesoleva detailplaneeringuga moodustatakse
transpordimaa krundid. Planeeringuga pole vajadust eelnimetatud transpordimaa kruntidele
tee ehitusõigust määrata, sest teeseaduse § 19
lõike 6 kohaselt koostatakse tee-ehitusprojekt
üldplaneeringu alusel.

Saue valla elanikud võtsid aktiivselt osa
16.05.2012 toimunud eskiisi tutvustavast avalikust arutelust ning esitasid eskiislahendusele
omapoolsed ettepanekud ning vastuväited.
Planeeringu lahendust on korrigeeritud vastavalt
ettepanekutele. Teistkordne detailplaneeringu
eskiisi arutelu toimub 13.09.2012 algusega kell
17.00 Saue vallamajas, Veskitammi 4, Laagri alevik.
Saue valla territooriumil augustis 2012 detailplaneeringute koostamist ei algatatud.

Avaliku väljapaneku kestel on võimalik tutvuda
detailplaneeringute jooniste ja seletuskirjaga
elektrooniliselt valla veebilehel http://www.sauevald.ee/ehitus_planeerimine/detailplaneering/
teated.
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.

Harju maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km
12,0-44,0“ avalikustamine
Harju maavanem võttis 21.08.2012 korraldusega nr 1-1/1202-k vastu Harju maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu
„Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via
Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 12,044,0“ ning korraldab teemaplaneeringu ja teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise (KSH) aruande avaliku väljapaneku.
Teemaplaneeringu koostamine algatati
eesmärgiga täpsustada Tallinn-Pärnu-Ikla põhimaantee trassi koridori asukoht Harju maakonna piires, tagamaks võimalused selle vas-

tavusse viimiseks I klassi maanteele esitatavate
nõuetega. Lisaks trassi koridori asukohale on
teemaplaneeringuga täpsustatud teedevõrgu
toimimiseks vajalike rajatiste vajadus ja orienteeruvad asukohad. Põhimaantee kulgeb Harju
maakonna Tallinna ja Saue linna ning Saue, Saku
ja Kernu valla territooriumil.
Teemaplaneeringu ja KSH aruande avalik väljapanek toimub ajavahemikul 24.09.22.10.2012.a. Harju Maavalitsuses, Tallinna
Linnavalitsuses, Saue Linnavalitsuses, Saue Vallavalitsuses, Saku Vallavalitsuses ja Kernu Valla-

valitsuses, tööpäeviti tööaja jooksul.
Avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu
toimub 22. novembril 2012 Kernu valla Rahvamajas (Riisipere tee 6, Haiba küla, Kernu vald)
algusega kell 18.00. Vajadusel korraldatakse
täiendavaid avalike arutelusid teistes omavalitsustes, millest antakse teada avaliku väljapaneku järgselt teemaplaneeringu portaalis, maavalitsuse kodulehe ning ajalehe Harju Elu kaudu.
Teemaplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda ka Harju Maavalitsuste veebilehel
http://harju.maavalitsus.ee/et/tallinn-parnu-ik-

la-maantee ning teemaplaneeringu portaalis
aadressil http://www.viabaltica.hendrikson.ee/.
Ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult
avaliku väljapaneku jooksul Harju maavanemale
aadressil Roosikrantsi tn 12, 15077 Tallinn või
elektronposti korral aadressil info@mv.harju.ee.
Informatsiooni teemaplaneeringu avaliku väljapaneku kohta on võimalik saada Harju Maavalitsuse arengutalitusest (Roosikrantsi 12, Tallinn),
tel 611 8789, e-post alan.rood@mv.harju.ee.
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Septembris muutub Harjumaal
ühistranspordi piletimüügisüsteem
21. septembrist hakkab Harjumaa ühistranspordis tööle uus piletimüügisüsteem – seniseid paberkuukaarte hakkavad asendama e-piletid. Üksikpileteid
saab bussijuhilt sularaha eest ka edaspidi osta.
KRISTJAN
KONKS
Ühendatud
Piletid AS

U

us piletisüsteem toob kaasa mõningaid muudatusi.
Kui seni sai pileti osta bussijuhi käest sularaha eest, siis nüüd
lisandub uus võimalus – pileti saab
osta spetsiaalsele e-kaardile ehk
Ühiskaardile laetud rahaga. Uued
e-kaardid hakkavad kehtima nii Tallinnas kui Harjumaal. Kui sõite on
rohkem ning regulaarselt, on kõige
mugavam osta endale kuukaart.
Et Ühiskaardiga piletit osta, tuleb kaardile eelnevalt raha laadida.
Selleks on kaks võimalust – Tallinna
ja Harjumaa müügipunktides ning
bussijuhi juures bussis, kusjuures
bussis saab raha kaardile laadida
ainult paberraha ehk viie euro või
selle kordses väärtuses (nt 10, 15 jne
eurot). Kuupileteid bussist osta ei
saa. Müügikohti, kus raha kaardile
laadida saab, on palju – postkontorid, R-kioskid, mitmed kauplused,
kioskid ning ka Tallinna Linnavalitsuse teenindusbürood. Lisaks on
võimalik kaardile raha laadida ka
intenetipangas, mobiil- ja lauatelefoniga, tasuliselt info- ja ostuliinilt
11800 ning otsekorraldusega.

MUUDATUSED HARJUMAA
SÕITJALE
Kuupilet - Uues e-pileti süsteemis
saab Harjumaa kuukaarti osta ainult Ühiskaardile. Varem ostetud
paberkuupiletid kehtivad 2012. a
lõpuni. Sisenedes tuleb kuupilet (epilet) juhi kassaseadmes registreerida. Muutub kuukaardi kehtivuse
aeg — nüüd kehtib see 30 päeva
alates kasutaja poolt valitud päevast.
Üksikpilet Ühiskaardiga - Sisenedes tuleb juhikassast Ühiskaardil
oleva raha eest osta e-pilet öeldes
juhile tsooni numbri või peatuse.
Uuendusena annab bussist ostetud
üksikpilet õiguse ümber istuda avalikel maakonnaliinidel, piletil märgitud aja kestel. Pileti ajaline kehtivus sõltub tsoonide arvust ja on
1-2,5 tundi. Ümberistumisel tuleb
e-pilet uuesti registreerida.
Üksikpilet sularahaga - Sularahaga paberüksikpileti ostmise võimalus jääb alles. Sisenedes tuleb
juhikassast sularaha eest osta pilet
öeldes juhile tsooni numbri või peatuse. Ka sularaha eest ostetud üksikpilet annab õiguse ümber istuda
avalikel maakonnaliinidel, piletil
märgitud aja kestel. Ümberistumisel
tuleb paberpilet uuesti registreerida. Bussijuhi juures saab Ühiskaardile raha laadida 5, 10, 15 jne euro
kaupa (ainult paberraha).

MUUDATUSED TALLINNAS
Tallinnas toob septembrist rakenduv piletisüsteem kaasa rohkem
muudatusi.
Bussidesse paigaldatakse oranži värvi validaatorid, mis registreerivad
ühistranspordi kasutaja sõidukorra
ning kontrollivad sõiduõigust. Kuigi üksikpiletite osas midagi ei muutu ja neid saab endiselt osta bussijuhi käest ka sularaha eest, on sõitjate
jaoks mugavam pileti soetamiseks
laadida e-kaardiga seotud kontole
raha ning bussi sisenedes see validaatoris aktiveerida. Kindlasti tuleb
meeles pidada, et tunnipilet kehtib
ainult siis, kui see on valideeritud!
Kuukaarti saab osta uuele piletikaardile samamoodi nagu seni ID-piletit.

LISAINFO
SOODUSTUSED JÄÄVAD
KEHTIMA
Kuigi uus piletisüsteem toob
kaasa mõningaid muudatusi,
jäävad kõik senised sõidusoodustused kehtima ka edaspidi.
Samuti ei muutu Saue vallas
kord ka soodustuste taotlemises. Harjumaa liine kasutavatel
õpilastel jäävad erandina kehtima omavalitsuste väljastatud
sõidukaardid ning e-kaarti soetada ei ole vaja. Saue siseliinidel
ehk koolibussidel jääb senine
kord kehtima, lihtsalt tavakasutajad saavad sõita kas bussijuhilt ostetud paberpileti või eelpool mainitud e-kaardiga.
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Kole koht
Lagastajad liikvel
Kinnistutele Hüüru-Alliku-Saue
ja Tiiri tee ristil Alliku külas on
sellel suvel ladestatud kinnistuomanike nõusolekuta erinevat
täitematerjali ja ehitusjäätmeid.
Saue Vallavalitsus palub kõigilt,
kes on näinud autosid nimetatud täitematerjali sinna vedamas
või satuvad sellisele tegevusele peale, sellest kindlasti valda
teada anda. Igati abiks oleks
info auto registreerimismärgist,
kleebistest/siltidest autode küljes, samuti võiks teha mõne foto
või video ja juurde märkida kellaaja ning kuupäeva. Palume info
edastada Saue Vallavalitsuse
keskkonnaspetsialistile aadressil
kristin.lepikson@sauevald.ee või
telefonil 654 1152.

Ühistranspordi piletikaardiks sobib
nii spetsiaalne e-kaart ehk Ühiskaart,
aga ka vastava kiibiga varustatud
ISIC-kaart või õpilaspilet. Ühiskaarte müüakse Harjumaal ja Tallinnas
paljudes erinevates müügikohtades,
et kõigil oleks võimalik see lihtsalt
soetada. Ühiskaart maksab 2 eurot.
Kuni järgmise aasta aprillini jääb
paralleelselt kasutusele ka seni kehtinud ID-pilet. Senised paberpiletid
kehtivad 2012. aasta lõpuni ning
edaspidi on võimalik osta üksikpiletit ka bussijuhi käest.

TARISTU

Tallinna ringtee äärde kavandatakse maa-alust gaasitoru
Tegemist on ühe lõiguga Kiili-Paldiski vahelisest torustikust, kusjuures Paldiski poolsaarele planeeritavast kompressorjaamast peaks gaasijuhe edasi suunduma läbi Soome lahe Soome rannikule. Kavandatav terviklik gaasitrass kogupikkusega 48 km läbib Kiili, Saku, Saue valda, Keila
valda ja linna ning Paldiski linna.

J

KALLE PUNGAS
ehitus-,
planeerimis- ja
maaosakonna
juhataja

uba 2006. aastal algatas Saue
Vallavolikogu AS Eesti Gaas
taotlusel
teemaplaneeringu,
millega kavandatakse uue maagaasitoru rajamist Tallinna ringtee
äärde. Toru rajamist näevad ette nii
kehtiv Harju maakonnaplaneering
kui ka Saue valla üldplaneering, teemaplaneering täpsustab kõrgemaid
planeeringuid trassi parameetrite ja
asukoha osas. Teemaplaneeringuga
soovitakse osaliselt muuta kehtivat
Saue valla üldplaneeringut gaasitorustiku asukoha osas, st kavandada
torustik Keila ja Saue linna vahelises
lõigus Tallinna ringtee trassi koridori asemel Tallinn-Paldiski raudtee
koridori. Saue valla territooriumile
jõuab trass Kanama liiklussõlme

juures ja ületab Pärnu maantee liiklussõlmest lõuna pool. Edasi kulgeb
gaasitrass vastavuses kehtiva Saue
valla üldplaneeringuga kavandatava Tallinna ringtee kaitsevööndis
(maanteest lõuna pool minimaalselt 10 meetri kaugusel kavandatava
Tallinna ringtee teemaa piirist) kuni
Tallinn-Paldiski raudteeni. Seejärel
kulgeb gaasitrass valla üldplaneeringut muutvana Tallinn-Paldiski
raudtee kaitsevööndis raudteest lõuna pool kuni 35 kV elektriõhuliinini. Peale seda jätkab trass kulgemist
35kV elektriõhuliini kaitsevööndi
vahetus läheduses kuni Keila jõeni,
kust saab alguse juba Keila valla territoorium.
Torustik on planeeritud läbimõõduga DN 700 mm ja rõhuga
MOP 55 bar. Torustik projekteeritakse vähemalt 1 meetri sügavusele. Torustiku pikkus Saue valla
territooriumil on ca 9 km, sellele on

planeeritud kaks hargnemist gaasijaotusjaamadega tootlikkusega Q
= 10000 nm3/h. Torustiku kaitsevöönd on 10 m toru seinast mõlemale poole. Planeeritav gaasitrass
läbib Saue valla territooriumil 34
kinnistut, arendajal tuleb vajadusel
omandada maa kinnistute omanike
käest gaasitorustiku kaitsevööndi
ulatuses või sõlmida maaomanikega
eraldi kokkulepped.

Vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 1 p 2-le tuleb
koostatavale
teemaplaneeringule
koostada keskkonnamõju strateegiline hindamine. Koostatav KSH
on detailplaneeringu lahutamatu
osa. Teemaplaneeringu elluviimisel
tuleb arvestada KSH aruandes seatud meetmetega olulise negatiivse
keskkonnamõju vältimiseks ja lee-

vendamiseks ning teostada keskkonnaseiret. Lõppjäreldusena on
KSH töögrupi hinnangul maagaasi
D-kategooria torustiku rajamine
teemaplaneeringutega ette nähtud
asukohta Saue vallas, Keila vallas
ja Keila linnas aktsepteeritav ning
selle rajamise ja ekspluateerimisega
ei kaasne olulist negatiivset mõju
looduskeskkonnale ega sotsiaalsele
keskkonnale.
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Suveraport - mis tehtud, mis teoksil

Suve märksõnadeks on teadagi puhkus, päike, olesklemine. Aga tehakse kindlasti ka tööd. Nii
on Saue vallaski möödunud suve jooksul püsti pandud, ehitatud, rajatud mitmeid asju – suuremaid ja väiksemaid. Valmimisfaasi on jõudnud skatepark Laagris, Harku Hooldekodu putitati
energiasäästlikumaks, Ääsmäe Lasteaed on uute väliatraktsioonide võrra rikkam, Laagri Kooli
juurdeehitus andis juurde kaks klassituba, valla sotsiaalosakonna kunded saavad septembrist
rõõmustada uute avarate vastuvõturuumide üle.

1

Maidla paisjärv rajati 1979. aastal Ääsmäe sovhoosi poolt,
eesmärgiga niisutada köögiviljapõlde. Alates sellest ajast on
tegemist avalikult kasutatava ujumiskohaga. Tegu ei ole küll
ametlikult avaliku rannaga, aga suvel käib päiksepaistelisel päeval seal ujumas ligi kaudu 140-200 inimest. On ka neid, kes jäävad
mitmeks päevaks telkima. Suuremaid probleeme veeohutusega
pole siiski õnneks olnud, kuigi kolme aastakümne jooksul on
olnud järves kaks uppumissurma. Sel suvel paigaldas Päästeamet
rannale ohutusteemalise infotahvli, et tulijad oma valvsust päiksel
uinutada ei laseks ja turvalisusmeetmed meeles püsiks.

2

Laagri Kooli laienduse tulemusena on koolilastele nüüd senisest suurem sööklaruum ja kerkinud on kaks lisa klassiruumi. Natuke üle
425 tuhande euro maksma läinud ehitustööd võeti ette selleks, et sel sügisel saaks avada neli paralleelklassi esimese klassi juntsudele
siiani tegutsenud kolme asemel.

4

3

Kenasti koolialguseks sai valmis Alliku küla Kotka tee kandi
elanikele rõõmu tegev kergtee, samuti kuulus projekti Instituudi
teele rajatud ülekäigukoht. Nüüd on lastel, kes hommikul koolibussi peale suunduvad, tunduvalt turvalisem liiklemisvõimalus.
Siiski tasub meeles hoida ja lastele ehk sõnadki peale lugeda,
et tegemist ei ole ülekäigurajaga, vaid ülekäigukohaga. Vahe on
selles, et viimasel ei ole jalakäijal eesõigust ja enne teeületamist
tuleb veenduda, et autod on ohutus kauguses. Miks nii? Maanteeamet on selgitanud, et maanteedele põhimõtteliselt ülekäiguradasid (sebrasid) ei ehitata, kuna need on liikluse seisukohast on
pigem ohtlikumad.

5

Septembris ootab senistest ahtavõitu ruumidest ümberkolimist valla sotsiaalosakond. Uus pesa saab olema praegusest
paarsada meetrit kaugemal, endise postimaja ruumides Vae
tänav 3 majas. Ruumid on avaramad, olemas on eraldi toad
privaatsemate teemade lahkamiseks, vastuvõtu alale mahub
rahulikult ka ratastoolis liikuma. Hetkel on ümberehitustööd juba
lõppenud, seinad värvi all ja käib mööbli kokku panemine ning
ettevalmistused kolimiseks. Juba septembrikuu lõpus on vallaelanikud oodatud vastuvõtule uutes paranenud tingimustes.

Laagris valmiv skatepark on esimene osa Jõekääru pargi arendusest. Kuigi objekt ei ole veel päris valmiski, siis sellise noortekoha
vajalikkus on juba tõestuse leidnud. Ehitaja on suhteliselt hädas, sest tööde lõpetamine on raskendatud, kuna ilusate ilmadega koguneb seal isegi kuni poolsada noort. Kes trikitab julgelt rulaga, kes sooritab õhuhüppeid tõukerattaga. Lapsevanemad, kes teavad, et
pere võsuke ka just rulapargis aega veetmas käib, võiksid noorele meelde tuletada, et ekstreemspordi harrastajale on kiiver kohustuslik
aksessuaar, milleta kodust välja ei minda. Ja et kommipaber ja limonaadipurk käivad prügikasti. Kahjuks on juba esimesed nädalad
näidanud, et sodi ja laga koguneb õhtuks atraktsioonide juurde kilodega. Skatepark saab lõplikult valmis septembrikuu lõpuks.

6

Harku Hooldekodu ehitati suve jooksul energiatõhusamaks.
Peahoone laepealsed ja seinad said soojustatud ja kaetud spetsiaalse krohviga. Katlamajja paigaldati uus katel ja graanulihoidla.
Lõpetamata on veel peahoone vundamendiosa soojustustööd,
need saavad tehtud septembri lõpuks. Finantseering tuli Eesti
saastekvoodi müügist saadu rahast nn CO2 energiatarbimise
efektiivsemaks muutmise projekti raames – 63 582 eurot.

7

Kevadel eraldas Siseministeeriumi regionaalministri valitsemisala Saue vallale 12 000 eurot lasteaedade mänguväljakute
täiendamiseks. Laagri Lasteaia ja Ääsmäe filiaali mänguväljakud
said täienduse mitme atraktsiooni näol. Valik nende lasteasutuste
kasuks langes seetõttu, et need on tunduvalt halvemini varustatud kui Veskitammi Lasteaia mänguväljak, rääkimata siis uhiuuest
Nõlvaku Lasteaiast.
Laagri ja Ääsmäe mänguväljakuid täiendati sarnaselt, sinna
paigaldati OÜ Tiptiptap poolt 2 tasakaalurada koos kõrgemate
osade spetsiaalse aluskattega ja maksumusega a´ 5 453 eurot.
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Sauevallakas
sotsiaalmeedias
Maire Muhv
Ma väga loodan, et uue skatepargi projekteerimisel on mõeldud ka noorte turvalisusele nii trikitades kui eriti sõidutee ületamisel?
Täna igatahes osutus mu kartus tõeks, et hakatakse otse
sillapiirde juurest üle tee saalima :( Kas sinna tulevad piirded ette või miks ei oleks võinud parki sisenemist ringtee ülekäigupoolsesse otsa planeerida?

Tormi Tabor See koht karjub jah jalakäijate silla
järele ka teisele poole sõiduteed.

HARIDUS

Tarkusepäev on terve
pere sündmus
Tarkusepäev – 1. september on tähenduslik paljudele. Ka neile,
kel peres enam koolilapsi polegi. Ikka naeratatakse heldinult,
kui vormimütsides põnne, astrid näpus ja higine pihk ema käes,
tänaval kohtama juhtutakse. Rääkimata siis neist peredest, kus
tõepoolest see päris esimene koolipäev käes on.

KV

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee
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änavu sattus 1. september laupäevale. Ka aktused valla koolides toimusid sel õigel päeval.
Mõne jaoks õnneks, mõne jaoks mõjus
ärritavalt. Kurjustajaid oli teemal, miks
sunnitakse inimesi puhkepäeva hommikul selleks paaritunniseks aktuseks voodist tõusma, Saue vallaski. Koolijuhid
lähtusid seda otsust tehes siiski hoopis
teistest kategooriatest. Et seesama tarkusepäev võiks ja peaks olema kogu pere

sündmus. Et töölkäivad lapsevanemad
saaksid kiirustamata aega võtta oma võsukeste tarvis, mitte lõunaajast näpistatud tunnil laps ülejala kooliuksele viia.
Sättida rahulikult tütre lokke või poja
lipsu. Et pere saakski olla päriselt koos ja
olemas sel päeval. Sestap oli 1. september
nii Laagri Koolis kui Ääsmäe Põhikoolis
tõesti perepäev. Mitte vaid vanemad, ka
nooremad õed-vennad said päevast osa.
Küllap oli paljudel hiljem kodus tort ja
tulevärk ning visati pilk peale aabitsa esimestele peatükkidele.
Ilusat kooliaastat kõigile! Neile, kes
just alustasid, neile kes sel õppeaastal lõpetavad ja kõigile vahepealsetele ka!

LISAINFO
ÕPPEAASTA 2012/2013 SAUE
VALLAS ASUVATES KOOLIDES
Ääsmäe Põhikool
Esimeses klassis alustas 13 last
Terves koolis 129
Õpetajaid 21
Laagri Kool
Esimese klassis alustavate
õpilaste arv 95
Terves koolis 615
Õpetajate arv koolis 52

PENSIONÄRIEALISED TÜDRUKUD LAAGRIS

6. oktoobril

kristin.lepikson@sauevald.ee või 53446686

TOIMUB KA SÜGISLAAT!

Peagi saabub sügis – aeg on kõik asjad kokku võtta, nii suvemälestused, kui ka aia-ja metsaannid. Aeg on jälle tihemini
kohtuma hakata.
Tuleme kokku 12. septembril kell 13.00
Kuuse tänav 27.
Uksed on avatud – puhanud ja päevitanud, rõõmsad ja tublid
sõbrad ootavad teid kõiki, kes tahavad veeta aega ühises
kohvilauas ja jututoas. Küll me siis koos midagi põnevat ka
välja mõtleme.
Elju Vakkermann, Eakate Naiste seltsi Pihlamari esinaine

Saue Vallavalitsuse ja Eesti Juristide Liidu
koostöös jätkub alates 17. septembrist
TASUTA JURIIDILISE NÕUSTAMISE PROJEKT
Saue valla Kultuurikeskuses Laagris
Esmaspäeviti kell 10-14.00 ja
kolmapäeviti 15-18.00
Lisainfo 679 6765

Andres Laisk Pargi “suur pilt” näeb ühte võimalikku ülekäiku sillaga tulevikus teisele poole
ette (võimalusena), aga see ei ole kindlasti esimeste etappide teema ja ilmselt ei lahendaks
ka antud juhul sõnastatud probleemi. Ametlik lähenemine
ongi ette nähtud ringtee juurest ülekäigurajalt, samuti on
sinna planeeritud tulevane autoparkla mahasõiduga ringteelt. Eks tuleb vaadata, kuidas olukord kujuneb ja vastavalt
reageerida või tõkkeid paigaldada. Praegu siiski tegemist
veel pooleli oleva objektiga.
Valdur Vacht nii suured, nagu on skatepargi
kasutajad, peaksid ikka ennekõike ise oma turvalisuse eest hoolt kandma.
Andres Laisk Vaatasin eskiisprojektist järele,
pargi tänavapoolsesse otsa on planeeritud tõke
ja perspektiivis lisahaljastus, ametlik “sisenemine” on kavandatud veel valamata treppide kaudu (teeületus nagu juba viidatud siis ülekäigurajalt ja sealt
edasi jätkuna).
Indrek Brandmeister Aed on ilusti mahtude
koosseisus ja ehitatakse järgmiseks nädalaks ka
valmis. Nii et kõigele on mõeldud. Väljak pole
veel valmis, kuid raske on aktiivseid rattureid
uuest tõmbepunktist eemal hoida. Varsti kohe on ehitustööd lõppenud ja väljak igati kena ...
Andres Agukas Ok. Aiad ette, aga kõnniteed
pargini ei ole.

Andres Laisk Millise kõnnitee puudumisest
nüüd jutt? See mis peaks ülekäigurajast jätkuna
ulatuma skatepargini, või mingist teisest?
Andres Agukas Tahtsin öelda seda, et loogiline oleks olnud asju lahendada komplektselt.
Kui komplektselt ei saa, siis alustatakse infrast ja siis pargist. Seal tehakse ahvatlus valmis,
noored asuvad seda koheselt kasutama. Kuniks infrastruktuur rajatakse, niikaua ületakse teed suvalises kohas, kust
parasjagu mugavam on tulla. Selleks ajaks, kui kõik ükskord
valmis saab, on juba olnud piisavalt ohtlikke situatsioone.
Andres Laisk Selgitan - selliste objektide rahastamine toimub Leader programmist või
sarnastest. Rahastus on piiratud ühes taotlusvoorus ja võetakse ette nii palju, kui saab. Terve
Jõekääru pargi kavakohane väljaehitamine ei ole korraga
valla eelarvest võimalik, seda enam, et koolide ja lasteaedade kõrval on selgelt tegemist sekundaarse prioriteediga
objektidega. Tegemist on ehitusjärgus objektiga. Kõik tarvilised projektijärgsed turvameetmed ja ligipääsud rajatakse. Ma jälle vaataks asja positiivset poolt ja ei näeks tingimata seda, et uus koll on valmis.
Lauri Mühlberg Torkaks siia vahel, et mis iganes piire/ülekäigurada küll noort kinni ei pea.
Milleks minna ringiga, kui saab ka otse :)
Maire Muhv Kui otseminek võimalikult ebamugavaks teha, siis vähemalt suurem osa läheb
ikka ringiga :)
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Randevuu roosiaias –
350 lõhnavat lilleisendit, õhuline
õunakook ja kirglik kuninganna
„Roosiaias ringi kuninganna käib“ ütleb üks vana laulusalm. Linda Asmer annab oma Alliku küla
koduaias kõrgest soost maadami mõõdu välja küll. Serveerib roosiõielisest kruusist teed ja ahjusooja õunapirukat, kõnnib uhkel sammul oma hiiglasuurt aeda ja oma hobist – rooside kollektsioneerimisest oskab rääkida nii kirglikult, et aiandusvõõraski tunneb end inspireerituna.
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ui Alliku külla Kotka tee
kaudu sisse sõita, peab seljataha jätma kogu põllupealse uusarenduse ja sõitma päris
tänava lõppu välja, kuni nähtavale
ilmub rohelusse peituv vana palkmaja. Erinevalt oma naabritest on
see hoone seisnud siin juba eelmise
sajandi keskpaigast. Selle perenaine
Linda Asmer peab ennast põliseks
sauevallakaks, juba tema lapsepõlv
möödus siinkandis. Ta mäletab veel
aega, kus praeguste uuselamurajoonide asemel tatsusid ringi lehmad
ja hariti põldu. Aiamaid ei raatsitud lillekasvatusele raisata, au sees
olid hoopis porgandi-kartuli-peedipeenrad. „Või ma siis armastasin
aiatöid teha. Muidugi mitte! Siis oli
see kohustus. Nüüd aga tahaks olla
kogu aeg roosiaias käpuli mullas,“
iseloomustab Linda elamise lemmikhetki.
Hullus, mitte hobi
Enne olid mõned floksipeenrad ja
pojengipuhmad, nagu ikka natuke
õieilu igas aias. Kuni 2008. aasta
kevadel kohtus Linda Luige laadal
ühe valge roosiisendiga. Maksis see
ilu 190 krooni, niiet esmapilgul
põlgas naine selle kalliks. Kui aga
laada viimasel päeval kaupmees hinna 90-le langetas, polnud enam pikalt mõtlemist. See oli nagu märk.
Istik sai ühes võetud ja koju viidud.
Tänaseks on sellest juhuslikult
kohtumisest saanud Linda kompromissitu kirg. „Mis kirg, see on täitsa hullus, maania,“ hüüatab roosiaia
perenaine. See maania väljendub
selles, täna on Linda aia roosimeres
esindatud 350 erinevat sorti. Beebiroosast mürkpunaseni, malbest
valgest kuni võrgutava violetseni.
Pargiroosid, põõsasroosid, peenraroosid, mõned madalale hoidvad,
mõned inimpikkused. Kõik sordid
nimepidi kladesse kantud ja see
kogu aeg käekotis kaasas.
Kevadel lubab Linda abikaasale,
et sel aastal enam lisa ei osteta, et
jääb nii nagu on. „Ma olen muidu
sõnapidaja inimene, aga rooside
osas ma seda ei suuda,“ tõdeb naine. Nii on olnud paar juhtumit, kus
ta mõne uue huvitava isendi leiab
ja siis salaja üleöö auto pagasnikus

hoiab, et hommikul mehe tööle
minnes vaiksel mulda panna. „Eks
ta vahel moepärast toriseb, aga üldiselt on ikka väga toetav. Kui keegi
külla tuleb, siis teeb uhkelt ise ringkäiku aias. Ja eks ma saan aru, et kui
keegi tagasi ei hoiaks, läheksin vist
ülekäte,“ naerab Linda.
Kui palju need neli roosiaastat
pere rahakotist lõivuks on saanud,
et tea majaproua öeldagi. „Igatahes
olen Juhani Puukoolis juba kahekordne kuldklient. Ja selle jaoks
on vaja kulutada vähemalt 30 000
krooni,“ annab Linda vihjeid roosihobisse investeeritud summadest.
350 nimetuse seas on Lindal
muidugi ka omad lemmikud. Intensiivne punane Amsderdam, kord
aastas õitsev ilma okasteta pargiroosi sort Madam Plantier. „See on
ikka kirjeldamatult ilus, kui Planiter
õitseb. Lehti pole nähagi, ainult tihedalt valgeid pisikesi õisi,“ õhkab
Linda. Ja selline reegel on ka, et
sünnipäevale minnes ostetakse selles peres lilled kaasa ikka poest, oma
aiast ei murra naine ühtegi õit vaasi.
Aiast võib leida veel üle saja erinevat
sordi okaspuid-põõsaid. Kevadel,
kui kõik on veel raagus ja rooside
õilmitsemise aeg kaugel, rikastavad
aeda viis erinevat värvi imeliselt lõhnavat magnooliat.
Vallutanud terve elu
Ja roosid ümbritsevad Lindat ka
mujal, kui vaid aias. Roosimustrit
leiab kardinatelt ja voodikatetelt,
tapeedilt ja pluusikangast, kohvikruusidelt ja laualinalt. „Jah, kuidagi
on nii juhtunud, et roosid tõmbavad ilmselt igas vormis,“ nõustub
Linda.
Ja loomulikult on roosiaed
muutnud ka naise elurutiine. Eriti ei raatsi Linda kodust kauemaks
kaugemale minna, sest aed nõuab
igapäevast hoolt. „Roosiaias ei tohi
olla ühtegi mahalangenud õielehte.
Iga päev vaatan kõik üle ja naksan
kuivama hakkavad nupud ära. Päevas võib vabalt ühe kärutäie kroonlehti aia taha viia,“ kirjeldab Linda
igapäevatöid.
Oma roosikasvatuse tarkused
ammutab naine internetist ja raamatutest, mida on majas riiulite
kaupa. Kuigi Eestis tegutsevad ka
roosiklubid, siis sinna naine väga ei
kipu. „Ma peaks seal siis väga vaikselt nurgas istuma, sest mina olen
ikka algaja,“ jääb Linda hoolimata

ja rahmeldamist on palju,“ tõdeb
Linda.

oma muljetavaldavast kollektsioonist tagasihoidlikuks.
Linda ise kujundab ta ka oma
aiaplaani, joonistades peenraklumbid paberile, kavandades ja ümber
kavandades. „See minu eneseteos-

tus ja looming. See hoiab mind ka
füüsiliselt tervemana. Talvel, kui
aeda asja ei ole, valutab siit ja tuikab
sealt, aga suvel sellised asjad ununevad. Ma tunnen end palju tervemana ja energilisema, olgugi et tööd

Mis mõttes ei jaksa?
Kuigi Linda aiapidamine on võtnud tavapärasest suurema formaadi,
siis on naine selgelt seda meelt, et
kui juba on soetatud maja, siis selle
ümbruse eest hoolitsemine ja kaunistamine on elementaarne. Vahel
lähiümbruses ringi sõites on tal olnud üsna kurb vaadata neid uue aja
majaomanikke. „Labidas on löödud
maasse ja sinna on ta unustatud,
kastmisvoolikud vinka-vonka muru
sees laiali, vähesedki taimed umbrohus. Aga inimesed istuvad õhtud
läbi terassil ja ütlevad, et on väsinud,
et on vaja puhata. Mis mõttes ei jaksa? Mina töötan ka. Olen Astangu
Kutserehabilitatsioonikeskuses tegevusjuhendaja. Lõpetasin möödunud aastal vanusele vaatamata ja töö
kõrvalt veel aastase tegevusjuhendajate täienduskoolitusekursuse Tartu
Tervishoiu Kõrgkoolis. Päev otsa
olen puuetega inimestega koos ja
see tõmbab nii tühjaks. Aga kui ma
saan õhtul käpuli mulda, siis see ju
just maandab pingeid,“ leiab Linda.
Tee roosimustriga tassist saab
joodud, soojad pisivõileivad söödud
ja õunakoogi õhetus suus jõuab see
suvine randevuu lõpule. Mis meelde jääb on kirg ja põlemine. Täielikult endasse haarav. Vahel veidi
isekas. Jõuline ja kompromissitu. Ja
kadestamisväärt.
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SUURSÜNDMUS

Suve ürgseim möire Metsatöllult,
miksitud eheda laadameluga ja üle
puistatud puhta eesti maitsega

18. augustil juhtus asju. Vanamõisa Vabaõhukeskus Saue vallas transformeerus võimsaks peoplatsiks, kus laval andsid tuld Metsatöll ja Kukerpillid, kauplemisloa oli saanud paarsada käsitöökaupmeest ja Eesti Toidu messitelgis skoorisid parimad kohalikud maitsed ja menüüinsenerid.
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ümnendi jagu aastaid on
Saue vallas augustikuu
keskpaigas suuremat pidu
peetud. Aegade alguse kolmest sajast külalisest on tänaseks saanud
kümne tuhande pealine publik.
Omainimestele suunatud külapeost
on välja kasvanud Harjumaa shefim
suvesündmus, kus üheks õhtuks
saavad omadeks ka need, kel koduaadress kusagil mujal.
Ürgandekad metsatöllud andsid
suve võimsaima kontserdielamuse, kukerpillid laotasid laiali vanad
head folgirütmid. Pakkumisel oli
mustkunsti ja õhuhüppeid, kohalikke interpreete ja ilutulestikku.
Noorem generatsioon sai end oimetuks möllata miniloomaaias, batuutidel ja ponisõidul. Atraktsioone
ja atribuutikat leidus peoplatsil nii
adrenaliinisõltlastele kui utetalle
paitajale.
Käsitöölaat pakkus ostlemishullust viiel kauplemistänaval. Seda
melu pidi ise nägema ja nuusutama.
Kuis kirjeldadagi vaid trükimusta
abil põdravorsti värsket suitsulõhna või seda, kui efektne võib olla
laadalt soetatud Peipsi äärne sibulavanik kööki kaunistamas. Mil moel
edasi anda emotsiooni, kui sõrmitsed siledaks lihvitud kuusepuust
pärlikeed näppude vahel. Aimduse
sai vaid kohal ja ise.
Eesti Toidu messialale oli platsi

leidnud 65 kõige-kõige tegijamat
kohalikku toidutootjat. Maitsmiseks, tutvumiseks, ostmiseks pakuti
kõikvõimalikku toidukraami – tomatist hallitusjuustuni, veinikastmest võrgutava suitsusingini. Sekka töötubasid, kus teemaks näiteks
pretensioonitu leib ja leivapealne,
aga ka tunduvalt kõrgemalennulisemaid ideesid – näiteks Eesti oma
juustuskontseptsiooni arendamine.
Saue valla suvelõpupidu peidab
endas vanu ehedaid külatraditsioone kaasaegse meelelahutusmaailma
kastmes. Konkurentsitult kõvem
üritus tervel Harjumaal. Ja Jumal
elab ilmselt Vanamõisas. Kahe tiheda vihmavalanguga päeva vahele
tippis taat ühe korraliku suveilma.
Aitäh talle! Ja väga kõvad tegijad
elavad ka Vanamõisas. Sellise ürituse korraldamine pole miski tilu-lilu,
vaid väga professionaalne tiimitöö,
mida suures osas tehakse vabatahtlikult ja entusiasmist. Aitäh teile!

Eesti Toidu Telk - 65 kaupmeest sees, lisaks paar kümmet veel telgi väliäärtel. Eesti Toidu telgi projektijuhi Katrin
Krause sõnul on põhjust rahul olla. Letid olid täis kohalikke hõrgutisi – juustu ja jäätist, pagaritooteid ja peipsi sibulat,
mustikaid ja mett, liha ja leiba. Mõni kaupmees sai juba pooleks päevaks letipealse tühjaks, näiteks 150 kilo peipsi
hapukurki müüdi läbi viie tunniga. „Oli küll pikk sõit ja veel pikem tööpäev. Aga kokkuvõttes on tunded ainult positiivsed,“ iseloomustas Setumaalt tulnud õllemeister Ain Raal. „Haldjaleiva seisukohalt oli kindlasti positiivne kauplemispäev
- müüsime oma kolme aasta laada rekordi! Rahvast oli positiivselt palju ja heatahtlikult meelestatud, osati hinnata Eesti
oma toitu ja ka selle hinda,“ rõõmustas Annely Maksan, leivatootja firmast Haldjaleib.

Õhtune rokk - Metsatöll õhtu
peaesinejana oli oma ürgsete rütmide ootel toonud kokku enneolematu
inimhulga. Rahva seas liikus ringi ka
lahedaid nahktagides ja needistatud
rokkareid või hevimehi, kuidas iganes
see õige tiitel just on. Aga lava ees
näppu viskamas olid emade-isade
kukil ka päris pisikesed. Volüüm oli
põhjas, emotsioonid laes ja kuulmekiled veel mitu päeva tagantjärelegi
mõnusalt hellad.
Külade vabalava - Sellel aastal oli ürituse raames lisaks pealavale ja suurtele tähtedele esimest korda ka Külade vabalava. Lava oli mõeldud kõigile, kel soov
oma loomingut teistega jagada, olgu selleks siis muusika, tants, näitemäng või hoopis mõni muu looming. Vabalava vedaja Kristi Kiisa sõnul sai näha meeleolukaid etteasteid, end demonstreerisid erinevad tantsutrupid (linetantsijad, rahvatantsijad, cheerleaderid), laulukoorid ja julgeid üksikesitajaid leidus nii kohalike
seast, kui ka naaberküladest, veelgi meelitas rohkelt publikut kohale maagiliste võlutrikkidega mustkunstnik. „Rahva suure huvi tõttu leiab Külade vabalava kindlasti aset ka järgmisel aastal,“ lubab Kiisa.

LUGEJA KIRI

Suurepärane suvi Vanamõisa Vabaõhukeskuses
Tihti on nii, et Euroopa Liidu toetusrahadega ehitatakse midagi suurt ja isegi üllast, kuid enamikule inimestest on see kauge või ka kättesaamatu, sest need objektid ei seostu igapäevaeluga.
Seda ei saa aga öelda Vanamõisa küla vabaõhukeskuse kohta.

KV

PIRET UULMA
Vanamõisa küla
elanik
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uba selle valmimisest saadik on
seal pidevalt igale eale ning ka
eelistusele üritusi olnud. Selle
aasta suvel on aga ürituste organiseerijad inimestele väga suure valiku
pakkunud. Ja mis peamine – see on
ka taskukohane olnud.
Samuti oli tore see, et tänavusel
jahedal suvel ei pidanud Vanamõisa

küla elanikud nii-öelda kultuuriampsu või lihtsalt mõnusat õhtut
veetma minema alati kodust kaugemale. Eks käidi ka mujal, kuid
tore oli mõelda, et näe meil tehakse
nüüd ka ja nii mõnelegi üritusele
oma külas kutsuti siis ka sõpru-tuttavaid. Kõigile eestlastele, elagu nad
Harjus, Saares, Võrus või Narvas,
meeldib ikka suvel rohkem koos
käia ning tore on, kui külalistele
saab näidata, mis meil siin huvitavat
tehakse. Vanamõisa Vabaõhukeskus
on sel aastal pakkunud inimestele

eriti palju elamusi: teatrit, muusikat, tantsu, sööki ja jooki. Ja seda
nii väikestele kui suurtele. Vanamõisa käsitöölaat 18. augustil kujunes aga tõeliseks rahvapeoks, sest
kümne aasta jooksul ei ole mina siin
nii palju inimesi näinud. Käsitöölaat on siin alati väga mitmekesine
olnud ning pakutav üllatusterohke.
Meeldis ka see, et enamik toidupakkujaid olid katusealusesse paigutatud ning muust laadamelust veidi
eraldatud. Toidu ostmine on tõsine
asi, pead maitsma ja mõtlema, mida

võtta, et oleks teisem kui varasematel aastatel, et peres kõigile sobiks
ja siis ei ole hea, kui muu laadakära
otsuse tegemist segab. Muusikat oli
ka laadal igale maitsele, nii vanemale eale kuulamiseks ja tantsimiseks
kui ka noortele hõiskamiseks ja näpuviskamiseks. Kedagi ega midagi
ei unustatud. Samuti mitte seda,
et augustiööd on pimedad ning
viimane esineja poleks tagumistele
nähagi olnud, kui ekraani poleks olnud. Metsatöllu muusika on minu
jaoks igijääv, kuid jah, lava ees möl-

lus poleks ma seda nautida suutnud,
kuid ekraani olemasolu tegi nende
esinemise eriti hubaseks. Ja nende
esinemine sobis selle õhtu lõppu.
Suur tänu selleaastaste ürituste
korraldajatele ja olgu teil jaksu ja
toetust ka järgmistel aastatel. Tihti juhtub nii, et üritus või etendus
on suurepäraselt organiseeritud,
kuid vihm rikub kõik ilusa ära, kuid
tundub, et sel aastal on Vanamõisa
suveürituste korraldajad ka ilmataadi enda punti saanud ning seetõttu
kõik kulgeski hästi.
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Noppeid naabritelt
Saku vald plaanib Valdeku
karjäärist teha avaliku supluskoha
Juuli keskpaigas jõudis Sakku meeldiv uudis - vald sai seni
riigile kuulunud Valdeku karjääri omanikuks. Saku valla ja
Tallinna elanikud kasutavad Männiku külas asuvat Valdeku
karjääri (Sakust Tallinna sõites vasakut kätt ) juba aastaid
ujumis- ja puhkekohana. Saku valla 2009. aastal kehtestatud üldplaneeringuga on karjäär ja selle ümbrus kavandatud puhke- ja virgutusalaks, valla arengukava aastateks
2012-2025 seab eesmärgiks karjäärist avalik supluskoht
teha. Seetõttu taotles Saku volikogu oma 2010. aasta
detsembrikuu otsusega Keskkonnaministeeriumilt, kelle
valdusesse karjäär seni kuulus, maa tasuta võõrandamist.
Positiivne otsus tehti 2012. aasta juulikuus: Saku vald sai
12,37 hektari suuruse maatüki omanikuks.
„Munitsipaliseerimisprotsess kestis pikalt, poolteist aastat. Sellest on kahju, sest niisugust supluskohta läheb
vaja,“ tõdes vallavanem Kuno Rooba. Ta rääkis, et kohtus
aasta alguses mitmete huvilistega, kes soovisid Valdeku
karjääris tegutseda, seal erinevaid vaba aja veetmise võimalusi arendada. Paraku sel suvel enam midagi muuta
ei jõua. Mis edasi saab? „Vormistame omandiküsimused
notaris ära. Töötame välja vallapoolsed tingimused, millisena karjääri tulevikus näha tahame. Seejärel korraldame
konkursi haldaja leidmiseks. Parimal juhul saab supluskoht
uuele tasemele järgmiseks suvehooajaks,“ oli vallavanem
lootusrikas.
Saku Sõnumid 10. august 2012

Keila linnapea Tanel Mõistus
lahkub ametist
Keila linnapea Tanel Mõistus teatas 28.augustil Keila Linnavolikogule, et astub tagasi linnapea ametikohalt 4. septembrist ning kinnitas, et taandub omal soovil.
Tanel Mõistus on linnapea alates 3. oktoober 2006.
Tanel Mõistus: Kuue aastaga on Keilas palju häid algatusi
ellu viidud. Tunnen, et olen teatud etapi läbi käinud ning
andnud endast parima, mis võimalik. Astun vabatahtlikult
tagasi, sest noore inimesena soovin ennast arendada ja
teostada ka muudel aladel. Jätkan sellel sügisel õpinguid
oma teise magistrikraadi omandamiseks ning asun tööle
erasektorisse. Ma ei soovi, et mu õpingud takistaks linnapea tööle pühendumist.
Andsin kevadel Reformierakonna Keila piirkonna juhatusele teada, et 2013. aasta valimistel kandideerin, kuid
linnapeaks enam ei püri. Ma ei pea ausaks ei enda, ega
ka teiste suhtes seda, kui venitaksin kuidagi oma ametiaja
lihtsalt lõpuni.
Minu ametisoleku aja sisse mahtus tugev majandustõus
kui raske kriis, seega on tegemist olnud väga huvitava perioodiga. Kuigi pinget on olnud palju, olen tänulik Keila
inimestele, ettevõtjatele, ametnikele ja volikogule, et on
tegutsetud järjekindlat ja stabiilset linna arengut silmas
pidades.
Ma ei plaani siiski Keila linna juhtimisest täiesti kõrvale
jääda, vaid soovin jätkata linnavalitsuse liikmena. Usun, et
suudan anda edaspidigi oma panuse Keila parema käekäigu jaoks.
Keila Linna veebileht 28. august 2012

Saue linna suusamägi võtab ilmet
Sarapiku terviserajale kerkib suusa- ja kelgumägi, selle rajamine sai võimalikuks tänu vee- ja kanalisatsioonitrasside
ehitusele. 2006. aastal valmis Sarapiku tervisespordikeskuse projekt, mis nägi ette olemasolevate metsateede
baasil rajada valgustatud jooksu- ja suusarada. Kaheksakujuline terviserada, mil pikkust 1,3 kilomeetrit, sai valmis,
kuid projekti ülejäänud osa – kelgu- ja suusamägi, sild
ning veesilm – oli ja on siiani realiseerumata. Tänu Saue
linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni laiendamise projektile avanes võimalus suusa- ja kelgumägi valmis ehitada:
trassidest väljakaevatud pinnas tuleb ju nagunii kuhugi ära
vedada ja linnavalitsus otsustas selle abil ammuse plaani
ellu viia. Pinnas, selle vedu ja mäekeha ehitus ei too linnale
täiendavat kulu. Suusa- ja kelgumäe ehitus algas tänavu
juunis ning augusti keskpaigaks küündis ühest küljest laugema ja teisest järsema, Saue oludes tõelise mäe kõrgeim
koht puulatvadeni. Nüüd, kui soovitav kõrgus on saavutatud, järgneb mäe planeerimine, silumine ning selle ohutuks muutmine sportijatele ja muidu lustijatele.
Saue Sõna 17. august 2012
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Ääsmäe rahvatantsijatel oli
soojade reiside suvi

Kuigi Eestimaine suvi sellel aastal soojuse ja päikeseküllusega
just väga helde polnud, said Ääsmäe rahvatantsijad siiski päris
parajalt mõlemat, lisaks rohkelt tantsurõõmu ja palju elamusi.
PIRET KUNTS
Ääsmäe
rahvatantsuõpetaja

J

uuli algul käisid Ääsmäe tantsumemmed ning osad Ääsmäe kooli
4.-5. klassi tantsulapsed üheskoos
Tabasalu tantsumemmede ning Turba
Tantsupisikuga Rahvusvahelisel Folkloorifestivalil Lõuna – Ungaris, Zegedis.
Zegedi festivalil on Ääsmäe tantsijad
osalenud ka varasematel aastatel (2007,
2008), kuid veel kunagi pole vanima
ja noorima tantsija vanusevahe bussis
olnud üle 70 aasta. Ning enam kui 40kraadilisele soojale pidasid vapralt vastu
nii üle 80-aastased memmed kui 10-aastased tantsutüdrukud-poisid.
Festivalil sai palju tantsida! Oli neli
kontserti ning nagu sellest veel vähe
oleks, täideti tantsuga ka viimane õhtu
ning pool öödki.
Esineti pannkoogifestivalil, veinifestivalil ning traditsiooniliselt Ungari suurepärastes SPAdes, kus lisaks esinemisele
ka terve päeva veemõnusid nautida ja
lustida sai.
Tantsrõõmu kõrval sai tutvutud ka
väga huvitavate ja kaunite paikadega: külastati Krakowi külje all asuvat Wielizcka
soolakaevandust, nauditi ekskursiooni
imelises Budapestis, saadi osa hobusteshowst ning üliuhkest rahvuslikust lõunasöögist. Täiskasvanutel ei jäänud käimata ka veinikeldris. Lapsed olid kogu

jooksutempos jalutuskäik Roomas.
Lisaks Roomale
said lapsed jalutada
õhtupimedas
Veneetsias, ronida San
Marino linnusetornis, näha kuulsat viltust Pisa-torni, uurida Pompei varemeid
ja tunda mõnu enam
kui 30-kraadisest suvesoojast.
Rõõmu teeb, et
Ääsmäe tantsijad enne Itaalias toimunud tantsufestivali
avalööki Bracciono´s Castle ees, mille järgi üritus ka oma nime
lapsed ja memmed on
on saanud
täis indu tantsida läbi
reisi vältel tublid ja hääd ning memmed järgneva hooaja vastu uutele vahvatele
tantsureisidele. Järgmise aasta suvi pole
vaprad ja vastupidavad.
Augusti lõpul viis teine tantsureis enam kaugel ja ootamas uued põnevad
suurt osa Ääsmäe kooli 3.-5. klassi tant- paigad. Üks mõte juba tiksub... Makesulastest koos Riisipere ja Tamsalu tant- doonia, Kreeka?
Ja lapsevanemad! Teie lapsed on neil
surühmadega Itaaliasse, Braccianosse.
Ka sealne festival Bracciono’s Castle on reisidel vahvamad, tublimad ja vastupidaÄäsmäe tantsijatele varasemast tuttav vamad, kui te ette suudate kujutada!
Olge uhked – nad on lihtsalt super!
(2010). Selle aasta tantsu (reisi-)sellid
Ja uskuge, väike koduigatsuspisar telefoolid aga aegade noorimad.
Sellel festivalil oli tantsukoormus nis, vahel liig vara otsa saanud taskuraha
võrreldes Ungariga küll väiksem, kuid või 10-päevane „kasvamaläinud“ võileib
kindalsti kummalisem. Lõunamaapära- kohvris – see kõik on täiesti normaalne.
selt algavad kontserdid õhtul kell üheksa Muidu oleks need reisid ju liiga igavad.
Ja lisaks lastele tahan just sel aastal
ning kui sellele teoreetilisele algusele lisada Itaalias – Hispaanias täiesti tavaline eriliselt kiita meie reiside Hansabussi
vähemalt tunnine viivitus, siis pidid ka bussijuhte! Meeldivad, vastutulelikud,
meie lapsed olema erksas tantsuvormis lahked, konkreetsed ja kohanemisvõimemõned minutid enne südaööd, kuigi lised mehed! „Sõitsid“ igal juhul meie
päeval oli seljataga enam kui 7-tunnine kõigi südamesse!

TÄHTPÄEV

Liia Kiibus – 30 aastat Ääsmäe
raamatukogu perenaine!

1982. aastal arvas tollane Saue külanõukogu esimees Mati Zernand, et Ääsmäe sovhoosi aktiivne raamatulevitaja Liia Kiibus
võiks hakata tööle raamatukogus.

KV
KODUVALD

EVE
KALDMAA
Ääsmäe
raamatukogu

S

ellal Ääsmäe mõisahoone teisel
korrusel asunud kõledasse ja klirisevate aknaklaasidega raamatukokku sai mööda kitsast järsku treppi,
koridori laes tolgendasid lampide asemel paljad juhtmeotsad nagu rotisabad.
Ahju kütmiseks aitasid briketti vedada
sovhoosi põllutöölised, kes käisid end
raamatukogus soojendamas. Soojaotsijatest said nagu muuseas ka raamtukogu
lugejad.
Sealt kolis raamatukogu mõisa esimesele korrusele endisesse õpetajate
tuppa, pärast taasiseseisvumist peagi
aga Ääsmäe lasteaia ühte boksi kuni lõpuks saadi praegused ruumid koolimaja

võimlatiivas.
Liia Kiibus on olnud tosinkonna
aasta pärast sajandivanuseks saava raamatukogu perenaine nüüdseks juba 30
aastat – tööjuubel oli 1. septembril, tarkusepäeval. 2003. aastal tunnistati Liia
Kiibus Harjumaa parimaks maaraama-

tukogu hoidjaks. Liia lahtised käed, kiire taip, ilumeel, õpihimu, hea suhtlemisoskus ning avatud silmad ja süda on talle
abiks olnud raamatukogu töös igal sammul. Tema käe all on kujunenud õdusast
raamatukogust Ääsmäel vaikselt, kuid
soojalt tuksuv kultuurikese. Ühtviisi
hästi tunnevad ennast siin nii eakad kui
marakratieas lugejad, koduperenaised,
õppurid ja õpetajad, küla aktivistid ja
ajaloohuvilised. Lugejaid on lisaks oma
piirkonna inimestele ka naaberomavalitsustest ja isegi pealinnast.
Lisaks sobivale lugemisvarale saab
igaüks kaasa ka paar südamlikku sõna ja
murelik head nõu.
Kallis Liia, jätkugu sul ikka head
tuju, vaimuerksust ja südamesoojust
nagu seni! Tugevat tervist ja jõudu töös
soovivad endised-praegused lugejad,
kolleegid ja mõttekaaslased.
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Nõuanded toetuse taotlemiseks kohaliku
omaalgatuse programmist

Kohaliku omaalgatuse programm (edaspidi KOA programm)
on üle-eestiline toetuste eraldamise süsteem, mille eesmärgiks
on toetada kohalikku arengut ja piirkondade konkurentsivõime
kasvu läbi kohalike elanike initsiatiivi, kogukonna kaasamise ja
koostöö tugevdamise.
LIANNE
RISTIKIVI
Harju Ettevõtlusja Arenduskeskus

T

oetatakse kogukonna liikmete koolitusi, kohaliku arengu
kavandamist ja elukeskkonna
parandamist, ajaloopärandi ja traditsioonide väärtustamisele ning kohaliku
identiteedi ja sidususe tugevdamisele
suunatud tegevusi.
Soovitused projektitaotluse koostamiseks
Taotluse koostamisel palun tutvu
taotlemise tingimustega EAS-i veebilehel
http://www.eas.ee/et/avaliku le-ja-mittetu lundussektorile/
kodanikuuehiskond/kohaliku-omaalgatuse-programm/taotlemise-tingimused. Tingimused muutuvad pidevalt
ning igal aastal on uus taotluse vorm
– seega ära jää lootma ainult oma eelmistele kogemustele! Kasuta kindlasti
viimast taotlusankeedi vormi, mida veebilehel pakutakse. Samuti tutvu hindamiskriteeriumidega, mis aitavad Sind
taotluse koostamisel. Veendu, et planeeritavad tegevused on KOA programmi
raames ikkagi abikõlbulikud! Kuna taotlusvooru laekub kuni 200 taotlust ning
hindajad peavad neid kiirelt menetlema,
siis püüa tuua projekti midagi erilist, mis
jääb kõlama huvitavalt ja pakub uudset
või põnevat lahendust kogukonna elu

arenguks. „Kvalitatiivne areng ka juba
sissetöötatud tegevuste juures ning selle
selge kirjeldamine projektitaotluses loob
olulise eelduse toetuse eraldamiseks.
Sellised projektid saavad aga sündida
vaid kogukonnaga koostöös – eks ühised kogemused suurendavad teadmist ja
annavad suuremat kasu,“ annab Harju
Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse konsultandi Demis Voss taotlejatele soovitused.
2012. a laekunud projektide põhjal palub Harju Maavalitsuse KOA programmi hindamiskomisjoni esimees Heino
Alaniit vaadata oma taotlus üle ning vältida järgmisi enim esinenud vigu.
• Taotlus esitatakse vanal vormil, ei ole
lisatud kõiki kohustuslikke lisadokumente (hinnapakkumised ja/või kalkulatsioonid, omandi- või kasutusõigust
tõendavad dokumendid)
• Vead eelarvetabeli täitmisel (arvutusvead, omafinantseerimise ja projekti
üldkulud ei vasta nõutud normidele jne).
• Eelarvesse on lisatud ka käibemaksu kulu, mis käibemaksukohustuslike
MTÜ-de puhul ei ole abikõlbulik.
• Küsitakse raha puhke- ja kultuurireiside korraldamiseks – huvireisidega seotud kulud ei ole abikõlbulikud!
• Küsitakse raha ühingu püsikulude
katmiseks – püsikulud ei ole abikõlbulikud!
• Taotlusankeedis nimetatud tegevused
ei ole vastavuses eelarves ja ajakavas toodud tegevustega.

• Taotluse tekstis esineb vasturääkivusi.
• Soovitakse soetada vara kolmandatele
isikutele või taotlusest ei selgu soetiste
eest vastutaja ning nende edasine haldamine.
• Taotleja ei ole korrastanud oma suhteid (aruanded, muudatused jne) äriregistriga.
• Taotlusankeedil ja/või lisadel puuduvad taotleja allkirjad.
Taotluste konsulteerimine ja esitamine
Kodanikuühendused, milles ei osale
ning mis ei ole asutatud kohaliku omavalitsuse ega riigi poolt, on oodatud
esitama taotlusi projektidele (vähemalt
10%-se omafinantseeringuga) KOA
programmi 2012. aasta II taotlusvooru.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober ning toetuse määr on kuni 1600
eurot.
Taotlused esitatakse Harju Maavalitsusele,
maret.valja@mv.harju.ee,
Roosikrantsi 12 15077 Tallinn. Projekti
koostamisel saad küsida täpsustusi Harju Maavalitsuse KOA programmi kontaktisikult Maret Välja (tel 611 8773,
507 7450).
Oma taotluse saad enne esitamist saata Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusele tagasiside saamiseks (info@heak.ee) –
tehke seda piisavalt varakult, et jõuaksite
vajadusel veel muudatusi sisse viia ning
dokumente lisada, mitte hiljem kui 24.
septembril.

HEA TEADA

Nelja valla koolides toimuv lugemisvõistlus
innustab noori taasleidma raamatute võlu

Lugemisvõistlusel saavad osaleda Harku, Saue, Saku ja Kiili valla ning Saue linna koolide klassid. Võistlus toimub 1. oktoobrist
30. aprillini.
EVA PUKK
MTÜ Nelja Valla
Kogu

K

irjatükki tahaks alustada lausega, et lugeda on popp, kuid siis
poleks see tõene ja seda lugugi
poleks sündinud. Tänapäeval on paljupalju muid huvitavaid ja kergesti meeliköitvaid tegevusi ning lugemine ja sellest saadav emotsionaalne mõnu on ära
ununenud. Nelja valla noortele suunatud lugemisvõistlus ongi ellu kutsutud
selleks, et meelde tuletada ja tähtsustada
lugemist kui üht arendavat ja silmaringi
laiendavat vabaaja veetmise vormi.
Lugemisvõistlusel saavad osaleda
Harku, Saue, Saku ja Kiili valla ning
Saue linna koolide klassid. Õpetaja või
kooli raamatukoguhoidja registreerib
klassi(d) võistlusele hiljemalt 24. septembriks ning lugemine võibki alata.

Registreerunud klassid saavad seinale,
uksele või aknale kleebitava puu, millele
hakatakse lisama lehti ja õisi. Õie saab
õpilane siis, kui läbi on loetud viies,
kümnes, viieteistkümnes jne raamat.
Lehti ja õisi ei saa niisama, vaid enne
tuleb õpetajale jutustada või kirjutada,
millest raamatus kirjutati. Piisab ka, kui
õpetaja küsib ühe „konksuga“ küsimuse. Kui õpetaja veendub, et õpilane on
raamatu tõepoolest läbi lugenud, siis
kirjutab õpilane õie või lehe peale oma
nime, loetud raamatu autori ning pealkirja. Õpetaja saab ise otsustada, kas raamat, mille laps lugemiseks valib, vastab
tema tasemele. Pole oluline, et klassikaaslane luges sama raamatu juba kaks
aastat tagasi läbi. Oluline on, et raamat
arendaks ja oleks edasiviiv just sellele
konkreetsele lapsele.
Küllalt aeganõudev ja keeruline on
lastel ja lapsevanematel ennast kurssi
viia kvaliteetse laste- ja noortekirjan-

dusega. Siinkohal on appi tulnud Eesti
Lastekirjanduse Keskus, kes ootab kõiki
registreerunuid klasse omale külla. Seal
tutvustatakse uusi ja vanemaid, kuid
huvitavaid raamatuid ning tehakse ringkäik keskuse majas, mis on väga ilus. Kui
klass kasutab ühistranspordisõidukit,
siis sõidukulud kompenseeritakse.
Kuna tegemist on võistlusega, siis
parimaid klasse ka tunnustatakse. Õppereis Ahhaa Keskusesse Tartusse ja
Nukuteater koos Nukumuuseumiga
Tallinnas on toredaks punktiks lugemisrohkele aastale. Õpilasi, kes on läbi lugenud 20 ja enamgi raamatut, peetakse
meeles kauni raamatuga.
Täpsemad reeglid ja infot leiab kodulehel www.raamatupuu.ee. Registreeruda saab e-posti aadressil raamatupuu@
gmail.com.
Ootan väga, et kevadel kokkuvõtete
tegemise ajal saame õigusega öelda, et
lugeda on popp.

September - oktoober 2012 toimub
pikaajalistele töötutele (Kiili, Saku ja
Saue valla elanikele) Teenindaja ja
laooperaatori kursus.
Kursuse ajal makstakse stipendiumi ja
sõidutoetust ning läbinutele võimaldatakse
praktika koht koduvallas ja sobivusel töö
samas valdkonnas. Projekti kaudu kursuse läbinu
saab nii koolituse kui ka praktika tunnistuse ning kindlasti on parem võimalus
tööle saada.

Teenindaja – laooperaatori kursus sisaldab:
Müügi- ja teeninduse valdkonna õpet, teenindussuhtlemist, eneseväljendusoskuse treeningut, teeninduskultuuri ja kliendisuhete arendamise õpet,
põhitõdesid müügitööst, enesekehtestamise treeningut, et vältida nii
läbipõlemist kui ka valesti mõistmist klientidega suhtlemisel. Lisaks
omandatakse laooperaatori programmide õpe arvutiklassis.
Kursus kestab 13 päeva ja sisaldab loenguid, arutelusid, rühmatöid ning
videoharjutusi. Kursuse läbinu saab praktika teostada kodulähedal ettevõttes ja
on valmis tööle suunduma teeninduse-, müügi- ja laotöövaldkonda.
Lisaks pakume tasuta KARJÄÄRINÕUSTAMIST mis aitab selgitab välja
inimese vajadused ja ootused, püstitab uued eesmärgid ning sihid vastavalt
inimese loomuomadustele ja võimekustele. MOTIVATSIOONIKOOLITUST kus
motivatsiooni koolitaja Anne-Ly Rõuk aitab grupitöö kaudu suurendada
enesekindlust, sest mida julgemalt me oleme valmis enda sisse vaatama, oma
võimeid, oskusi ja võimalusi analüüsima, seda kindlam on minna edasi ka
eesmärkide poole. Testide ja mitmesuguste ülesannete (ka naljakana
tunduvate) lahendamise käigus saadakse teada endast teinekord midagi
üllatavat, aga võib saada ka kinnitust juba teadaolevale. Koolituse läbinutel on
kindlasti rohkem oskusi ja enesekindlust otsuste tegemisel edasise elu
planeerimisel.
Võta juba täna ühendust ja uuri osalemise võimaluste kohta projektijuhilt:
Andra Perv, telefon: 5101780, 56 949 272 ; e-post: a.perv@hot.ee
Tegemist on ESF projektiga nr 1.3.0102.11 – 0336
„Tegusalt tööturule Kiili, Saku ja Saue val-las”, mis sai
toetuse Euroopa Lii-du Sotsiaalfondilt. Projekti
juht-partneriks on Kiili Vallavalitsus ning
koostööpartneriteks Saue ja Saku Vallavalitsused.

Kutse Loodusgiidide koolitusele
22. septembril algab Nelja valla: Harku, Saue, Saku ja Kiili loodusgiidide
koolitus. Tegu on piirkonnas esimese
loodusgiidide koolitusega. Antud
koolitus keskendub küsimusele kuidas vahendada loodust ja pärandkultuurmaastike kindlasti ei jää vastuseta küsimus millist infot jagada.
Koolitus koosneb 9 moodulist ja 17 erikoolitusteemast. Õpitakse looduse vahendamist, turistiteenindamist, maastiku lugemist, esmaabi andmist, kaitsekorraldus süsteemi, kohaliku
geoloogiat, linnustiku, vaatamisväärsusi, looduslike pühapaiku
ja palju muud huvitavat.
Algavale loodusgiidide koolitusele ootame eelkõige loodust ja
pärandkultuuri väärtustavat inimest, kellel on soov oma teadmisi teistega jagada. Kasuks tuleb loodusteaduslik haridus ja
eelnev giiditöö kogemus. Kuna kohalik on kõige parem kodukandi tutvustaja siis neid me ka eelistame. Muidugi on kõige
tähtsam suur tahe olla hea loodusgiid nii eelnimetatud eelduste puudumine ei saa väga motiveeritutel kindlasti takistuseks.
Kuna koolitusel on osalejate arv piiratud 20 inimeseni siis palume teil kirjutada motivatsioonikiri, et saaksime koolitusele
sobivaimad välja valida. Motivatsiooni kiri ei pea olema pikk
peaasi, et kõige olulisem oleks kirjas. Maksimum pikkus 0,5 A4.
PALUME KIRJUTADA:
Miks te soovita saada loodusgiidiks?
Kuidas te olete seotud koolitus piirkonnaga?
Mis on teie eelnev haridus?
Milline on teie varasem kokkupuude giiditööga?
Motivatsiooni kirjad palume saata aadressile kaidotaberland@
gmail.com 27. augustist kuni 13. septembrini. Hiljemalt 16. september anname teada, kes pääsevad koolitusele. Käesolevat
koolitust rahastatakse 90% ulatuses LEADER programmist.
Osalemine koolitusel maksab 50 eurot. Küsimuste korral helistada 511 4864, Kaido Taberland. Koolituse programmiga saab
tutvuda veebilehel www.tabasalulooduspark.ee
Loodusgiid – on giidi kutse alla kuuluv spetsialiseerumine.
Loodusgiid on giid, kes on spetsialiseerunud looduse ja pärandkultuurmaastike vahendamisele ning keskkonnasäästliku
maailmavaate kujundamisele. Loodusgiid töötab loodus- ja
pärandkultuurmaastikel ning viib läbi kindla struktuuriga rännakuid. Loodusgiid peab olema vähemalt ühes valdkonnas pädevam kui juhendatav grupp. Samas tuleb arvestada asjaoluga, et
alati on grupis keegi, kes on mõnes valdkonnas loodusgiidist
targem.
Sarnase metoodika alusel on loodusgiide varasemalt koolitatud 2 korda Lahemaal ja 1 kord Türil Tartu Ülikooli avatud õppe
raames. Käesolev koolitus toimub MTÜ Tabasalu looduspargi
ja MTÜ Lahemaa Ökoturismi koostöös. Koolitus leiab aset enamasti Metsanurme külamajas.
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LAAGRI HARIDUS- JA SPORDIKESKUS OÜ / LAAGRI HUVIALAKOOL

HUVIRINGID

JUHENDAJA

Lisainfo:

Huviringi nimetus

Muusikastuudio Vikerkaar:

Sirje Liiv, tel 6797842,
sirje.muusika@gmail.com

alates 10. september

KUNST JA KÄSITÖÖ
Maalimine (7-10 aastased)
Meisterdamine (7-10 aastased)
Lilleseadering (7-16 aastased)
Keraamikaring (7-16 aastased)
Laste loomingu ring (7-12 aastased) UUS
Poiste metallitöö (12-16 aastased)
Poiste puutööring (7-16 aastased)
Voldikute, kunstnikuraamatu, kirjakunsti ring UUS
Moedisain (12-16 aastased) UUS
SPORT
Ujumine (algajad, 7-9 aastased)

Pesamunade stuudio (1-2.a.)
Pesamunade stuudio (0-1.a.)
Pesamunade stuudio (2-3.a.)
Pisikeste poiste bänd (3-6.a.)
tüdrukute ansambel TANS (7-12.a.)
laulu individuaalõpe
klaveri individuaalõpe
Anne Adamsi muusikastuudio:

Anne Adams, tel 56631916,
music.adams@gmail.com

mudilaste solistiks kasvamise ring
(3-6.a)
laste solistiks kasvamise ring
(7-16.a)
soololaulu individuaaltunnid
(alates 17.a.)
Klavessiini individuaalõpe UUS!
Plokkflöödi individuaalõpe UUS!
Naisansambel "Pihlamari"
Pereklubi Kollane Pardike:
Beebivõimlemine
väikelaste loovustund
Laagri Emade Klubi
Martsipani töötuba UUS!
Liia-Mai käsitöötoad:

aeg kokkuleppel

Mare Võting
Janika Lentsius, tel 5137336
Liia-Mai Niidu, tel 56241478,
enkilm@gmail.com

ehte ring (6-14.a.) UUS!
käsitööring UUS!
Kunstitoa taaskasutuse- ja
loovustöötoad:
loovuse töötuba edasijõudnutele
loovuse töötuba algajatele UUS!

Kristina Tamm, tel 5020796,
info@kunstituba.com

Seltskonnatantsuklubi:

Käthe Lobe, tel 5133038,
kathe.lobe@hotmail.com

Rosanna Moe- ja Stiilistuudio
Laagri Kristlik Kogudus:

Rootsi keele individuaalõpe
Plekk-Liisu Autokool, juhtide
kursus
Eakate käsitööring
Eakate terviseliikumine
Harrastusteater MÄNGUTEATER
Noortebändid UUS!

aeg kokkuleppel
kolmapäeval 17.00
alates 4. september
kolmapäeval
teisipäeval 10.30; 12.30
1xkuus, reedel
alates oktoober
alates 4. oktoober

alates 11. september
teisipäeval 19.00
neljapäeval 18.00
alates 9. september
pühapäeval kell 17.00
alates 7. oktoober pühapäeval 15.00

Ardi Tedrema,
ardi.tedrema@gmail.com
Kai Ilp, tel 5014908,
kai.ilp@email.ee
Tõnis Roosimaa, tel 57813756,
info@laagrikogudus.ee

Alfa kursus
Pühapäevakool
Jumalateenistus
Inglise keele individuaalõpe

aeg kokkuleppel

neljapäeval 16.30
neljapäeval 18.00

hobigrupid edasijõudnutele
hobigrupp algajatele UUS!
Laagri Maleklubi

esmaspäeval 10.00
esmaspäeval 11.30
teisipäeval kell 10.30
esmaspäeval 17.30
aeg kokkuleppel
aeg kokkuleppel
aeg kokkuleppel
tunnid toimuvad teisipäeval,
neljapäeval, reedel

Ujumine (algajad, edasijõudnud, 9-12 aastased)
Saale Fischer, tel 55637757,
saalefischer@yahoo.com
Ingrid Novikova, tel 53465917,
veskitammi@sauevald.ee
Juta Klettenberg, tel 5083223,
jutakle@gmail.com
Evelin Talvar, tel 53482828,
evelin@pardike.ee

neljapäeval 15.00
alustab oktoobris
tunnid toimuvad laupäeval

neljapäeval 19.00
pühapäeval 12.00
pühapäeval 12.00
Reet Ollo, tel 56754828,
reetollo@yahoo.com
Reet Ollo, tel 56754828,
reetollo@yahoo.com
info@plekkliisu.ee, tel 5059957
Saue valla Kultuurikeskus,
tel 6796765
Elju Vakkermann, tel
Saue valla Kultuurikeskus,
tel 6796765
Saue valla Kultuurikeskus,
tel 6796765

aeg kokkuleppel
aeg kokkuleppel
alates september
esmaspäeval 12.30
esmaspäeval kell 11.00
alustab oktoobris
alustavad oktoobris

SAUE VALLA KULTUURIKESKUS, tel. 679 6765, info.veskitammi@sauevald.ee,
Veskitammi 8 Laagri, Saue vald. TUNDIDE PLAAN: http://ruumid.sauevald.ee

EELKOOLIEALISTE
LASTE HUVIKOOL
OOTAB UUSI ÕPILASI
OMA HUVIRINGIDESSE:
• EELKOOLI ARENDUSRING 6-7 A. LASTELE
• MÄNGUKOOLI
ARENDUSRING 4-5 A.
LASTELE
• LAULU- JA MÄNGURING
0,8-2,5 A LASTELE
• LOGOPEEDI
KÕNERAVITUNNID
• LASTE SÜNNIPÄEVADE
SISUSTAMINE
Õppetöö toimub Sauel
ja Hageris, vaata lisa
www.mangukool.ee,
tel. 5120730

Koduvald

8.september, kell 11.00-16.00
Oodatud on kõik, kel midagi osta,
müüa või vahetada!

Lastele erinevad tegevused!

Toimub traditsiooniline koogimeistrite võistlus igale osavõtjale Tuula küla meene!
Kallis laadaline, too oma magus või soolane tort
kella 12.00 koogitelki - võistlus toimub kell 13.00!

Ujumine (edasijõudnud, 12-16 aastased)
Jalgpalliring 7.-10.a. (Nõmme Kalju)
Jalgpalliring 10.-14.a. (Nõmme Kalju)
Kergejõustik (7-9 aastased)
Kergejõustik (10-16 aastased)
Karatering (7-13 aastased)
Korvpall (7-10 aastased) UUS
LAUL JA MUUSIKA
Laulustuudio (7-12 aastased)
Laulustuudio (13-17 aastased)
Trummiõpetus
Kitarriring
Klaveri individuaalõpe
Pillimänguring
Akordioniõpe
TANTS JA LIIKUMINE
Showtants “Carolina - Laagri” (7-16 aastased)
Seltskonnatants (peotants) 7-13 aastased
Tantsuring HIP-HOP / FREESTYLE
(7-14 aastased poisid ja tüdrukud) UUS
KEELED
Inglise keel (1.klassid)
Inglise keel (2.klassid)
Hispaania keel ja kultuur (algajad, 4.-9.klass)
Prantsuse keel ja kultuur (algajad, 4.-9.klass) UUS
Soome keel ja kultuur (algajad, 4.-9.klass) UUS
MUUD RINGID
Teatristuudio (7-16 aastased)
Arvutiring (7-12 aastased)
Malering (7-16 aastased)
Kabering (7-16 aastased)
Filmi- ja meediastuudio (7-16 aastased)
Mõttemängud - rendzu, gomoku. (7-16 aastased) UUS
EELKOOLIEALISED LAPSED
Loovuskool (kooliks ettevalmistuse ring)
Inglise keel (Toome Eralasteaed)
Ujumine (5-6 aastased) 3 rühma
Spordiring (4-6 aastased)
Kabering (4-6 aastased)
TÄISKASVANUTELE
Keraamika kursus
Prantsuse keel ja kultuur
Soome keel ja kultuur
Arvuti algkursused

Hind (kuutasu)
18 eur
18 eur
22 eur
25 eur
20 eur
15 eur
15 eur
18 eur
20 eur
14 eur (ujumine 1x nädalas) 23 eur (ujumine 2x
nädalas) 28 eur (ujumine 3x nädalas)
14 eur (ujumine 1x nädalas) 23 eur (ujumine 2x
nädalas) 28 eur (ujumine 3x nädalas)
14 eur (ujumine 1x nädalas) 23 eur (ujumine 2x
nädalas) 28 eur (ujumine 3x nädalas)
35 eur
35 eur
14 eur (1x nädalas), 26 eur (2x nädalas)
14 eur (1x nädalas), 26 eur (2x nädalas)
8 eur (1x nädalas), 16 eur (2x nädalas)
25 eur (2x nädalas)
35 eur
40 eur
13 eur (individuaaltund)
42 eur
13 eur
16 eur
13 eur (individuaaltund)
28 eur
20 eur
28 eur

24 eur
24 eur
24 eur
24 eur
24 eur
17 eur
16 eur
16 eur
16 eur
28 eur
18 eur
55 eur (2x nädalas), 50 eur (1x nädalas)
17 eur
14 eur (1x nädalas) , 24 eur (2x nädalas)
15 eur
15 eur
80 eur
45 eur
45 eur
45 eur

LAAGRI HARIDUS- JA SPORDIKESKUS OÜ / LAAGRI HUVIALAKOOL VESKITAMMI 22 , SAUE VALD
Kodulehekülg (registreerimisinfo ja toimumisajad): www.laagrik.edu.ee/huvikool,
kontaktisik: Taigur Tooming, e-post: taigur@laagrik.edu.ee, Telefon: 6 517 635.
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SAUE VALLA KULTUURIKALENDER SEPTEMBER - OKTOOBER
Aeg

Üritus

Toimumiskoht

Korraldab
Hüüru
külaselts

Kontaktid

08.09

Hüüru sügislaat

Hüüru mõisaplats
Kell 10.00

08.09

Tuula Sügislaat

Tuula küla jaanituleplats MTÜ Tuula
Kell 11.00-16.00
Tutulus

08.09

Laagri Taluturg

Saue valla
Kultuurikeskus
kell 10.00

Saue valla
Tel 679 6765
Kultuurikeskus info.veskitammi@sauevald.ee

08.09

Kooli alguse „Lastedisko“

Saue valla Kultuurikeskus kell 13.00

Saue valla KulEveli KljujevTel 53366615
tuurikeskus

14.09

Loeng: Lapse toitumine
esimestele elukuudel

Saue valla Kultuurikeskus kell 11.00

MTÜ Kollane
Pardike

21.09

„Minu Mongoolia“
kohtumisõhtu kirjanik Roy
Strider´iga ja Taavi Petersoni
soolokontsert

Saue valla Kultuurikeskus kell 18.00

Saue VallaLia Nirk
raamatukogu,
lia.nirk@sauevald.ee
Saue valla
Tel 679 6869
Kultuurikeskus

21.09

Laagri Emade Klubi

Saue valla
Kultuurikeskus

MTÜ Kollane
Pardike

24.09

Jaan Teemanti 140 pühendatud pärgade- lillede
panemine mälestuskivile

Saue valla
Kultuurikeskus

Saue valla
Tel 679 6785
Kultuurikeskus veskitammi@sauevald.ee

24.09

Jaan Teemanti 140
pühendatud näituse avamine

Saue valla
Kultuurikeskus

Saue valla
Tel 679 6785,
Kultuurikeskus veskitammi@sauevald.ee

28.09

Loeng: Sagedasemad mured
lapse toitmisel – ennetamine
ja lahendamine

Saue valla Kultuurikeskus kell 11.00

MTÜ Kollane
Pardike

01.10

Ülemaailmne Eakate päev

06.10

Saue valla Beebipäev
(kutsetega)

Saue valla Kultuurikeskus kell 11.00

Saue valla
Tel 6796765,
Kultuurikeskus info.veskitammi@sauevald.ee

12-19.10

TÕN – Täiskasvanud
Õppija Nädal

Saue valla
Kultuurikeskus

Saue Vallalia.nirk@sauevald.ee
raamatukogu,
Tel 679 6869 Tel 6796765
Saue valla
info.veskitammi@sauevald.ee
Kultuurikeskus

13.10

Laagri Taluturg

Saue valla Kultuurikeskus, kell 10.00

Saue valla
Tel 6796765,
Kultuurikeskus info.veskitammi@sauevald.ee

19.10

Laagri Emade Klubi

Saue valla
Kultuurikeskus

MTÜ Kollane
Pardike

Mare Võting Tel 56602107

18.10

Noortedisko

Saue valla
Kultuurikeskus kell
19.00

Saue valla
Kultuurikeskus, Krista

Tel 6796765 i
nfo.veskitammi@sauevald.ee

23-25.10

Koolivaheaja noortelaager

Saue valla
Kultuurikeskus

Saue valla Kul- Tel 6796765,
tuurikeskus
info.veskitammi@sauevald.ee

18.10

Noortedisko

Saue valla
Kultuurikeskus
kell 19.00

Saue valla
Kultuurikeskus, Krista

23-25.10

Koolivaheaja noortelaager

Saue valla
Kultuurikeskus

Saue valla
Tel 6796765,
Kultuurikeskus info.veskitammi@sauevald.ee

Arno Pavel, Tel 5040934
laat@tuula.ee

Evelin Talvar;
evelin@pardike.ee

Mare Võting Tel 56602107

Evelin Talvar
evelin@pardike.ee
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Tule tähistama Jaan Teemanti
140. sünniaastapäeva
Koostöös Pätsi muuseumi ja Riigikantseleiga ning Saue vallaga
on 24. septembril võimalik osa võtta Jaan
Teemanti 140. sünnipäevale pühendatud
sündmustest. Juubeliaasta puhul annab
Eesti Post välja Jaan
Teemanti eripostmargi, mille esitlus toimub
Riigikantseleis.
Aastal 2000 avati Saue vallas pidulikult mälestuskivi Jaan Teemanti
perekonnale kuulunud Veski-Möldre talumaal, kus on alates sellest
ajast tähistatud pidulikult Jaan Teemanti sünnile pühendatud üritusi.
Käesoleval 2012. aasta 24. septembril algusega kell 15.30 toimub mälestuskivi juures Jaan Teemanti pidulik 140. sünnipäevale pühendatud tähtsündmus. Juubeli puhul pannakse kivile lilled-pärjad, esineb
meeskoor ning sõna võtab Saue valla esindaja. Järgneb Jaan Teemanti 140 juubeliaastale pühendatud näituse avamine kell 16.30 Saue
valla Kultuurikeskuses, millele järgnevad sõnavõtud ja ühiselt vaadatakse Jaan Teemantile pühendatud filmi. Jaan Teemant oli vandeadvokaat, poliitik ja riigimees. Ta oli Eesti Vabariigi riigivanem aastatel
1925-1927 ja 1932. 1940. aastal ta vangistati NKVD poolt ning tema
edasine saatus on täpselt teadmata, kuid tõenäoliselt ta hukati.
KAVA SAUE VALLAS:
15.30 – Avamine ja avakõne Jaan Teemanti mälestuskivi juures Laagris (Pääsküla jõe ääres)
15.35 – Pärgade ja lillede panemine mälestuskivile
15.40 – Küünalde süütamine
Esineb Inseneride meeskoor
16.30 – Jaan Teemanti näituse pidulik avamine Saue valla Kultuurikeskuses
16.35 – Sõnavõtud, kohvilaud
17.00 – Jaan Teemantile pühendatud filmi vaatamine

Tel 6796765
info.veskitammi@sauevald.ee

Ena Soodla
kultuurinõunik

ÜRITUS ON TASUTA!

ROY STRIDERI
RAAMATUESITLUS JA

TAAVI PETERSONI
KONTSERT
PAKUTAKSE
TRADITSIOONILIST TEED JA
MÜÜGIL ROY RAAMAT

21. SEPTEMBRIL KELL 18.00
SAUE VALLA KULTUURIKESKUSES
VESKITAMMI 8, LAAGRI

TEATADA OSAVÕTUST :
VALLARAAMATUKOGU 6796869
SAUE VALLA KULTUURIKESKUS 6796765

KALEVI STAADIONIL TULEB 7-11-AASTASTE KOOLIÕPILASTE KERGEJÕUSTIKUPÄEV

Spordiklubi Liider korraldab 15. septembril kell 12.00 Tallinna Kalevi Keskstaadionil kergejõustikuvõistluse Sügis Cup 2012 lastele sünniaastaga 2001-2005. Kavas on 60 m jooks,
kaugushüpe ja pallivise. Võistlus on individuaalne ning toimub nii tüdrukutele kui ka poistele kolmes vanuseklassis (2005, 2003-2004, 2001-2002). Parematele on autasuks
diplomid ja medalid. Eelregistreerimine toimub e-maili teel spordiklubiliider@gmail.com kuni 12.09.2012 kell 15.00. Samuti toimub registreerimine ka võistluspäeval kohapeal kell
11.00-11.45 ning sealsamas ka võistlejakaartide täitmine. Võistlus on tasuta, ootame rohket osavõttu!
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SAUE VALLALEHT

LC Laagri

Koduvald

LC Laagri

lubi kuulutab välja Saue vallas konkursi

a abi vajavat last”

e ja projektide leidmiseks! Võitnud idee või
t rahastatakse kuni 3000 EUR väärtuses!
Konkursi idee ja tingimused -

ivust ja tähelepanu enda ümbruse ja kaaskodanike
või toetamist vajavat olukorda või inimest, sekkuda
i hiljem!

Eesmärk on suurendada hoolivust ja tähelepanu enda ümbruse ja kaaskodanike
suhtes. Märgata parandamist või toetamist vajavat olukorda või inimest, sekkuda
õigeaegselt - pigem varem kui hiljem!

oto on “Lapsed eelkõige”ning seetõttu kutsume üles
egutsema!

Käesolev Eesti Lionsi aasta moto on “Lapsed eelkõige”ning seetõttu kutsume üles
kodanikke kaasa mõtlema - tegutsema!

a nii naabruses elava puudust kannatava perekonna
ne uue ja põneva huviringi käivitamine aga miks ka
eemadel piire pole!

Toetamist väärt mõte võib olla nii naabruses elava puudust kannatava perekonna
toredate laste abistamine, mõne uue ja põneva huviringi käivitamine aga miks ka
mitte mänguväljaku ehitus! Teemadel piire pole!

a esitada vabas vormis kirjutatud idee/põhjendus,
s vaja toetada koos taustainfo lahtikirjutamisega!

Konkursil osalemiseks on vaja esitada vabas vormis kirjutatud idee/põhjendus,
keda või millist tegevust oleks vaja toetada koos taustainfo lahti kirjutamisega!

ata e-kirja aadressil laagrilions@gmail.com või
ka tee 10, Saue vald, Harjumaa (Vanamõisa seltsimaja)
ustatud esitaja andmetega (nimi, vanus, kontakt)

Kandideeriv avaldus palun saata e-kirja aadressil laagrilions@gmail.com või
kirja teel LC Laagri Lions, Allika tee 10, Saue vald, Harjumaa (Vanamõisa seltsimaja)
Esitatud idee peab olema varustatud esitaja andmetega (nimi, vanus, kontakt)

tamiseks minevat summat ei maksta välja rahas,vaid
- kandes raha kas vastava toote või teenuse pakkujale
eale toetusprojekti või selle osa edukat realiseerimist!

OLULINE: Parima idee rahastamiseks minevat summat ei maksta välja rahas,vaid
toetatakse sihtotstarbeliselt - kandes raha kas vastava toote või teenuse pakkujale
või antakse muul moel üle peale toetusprojekti või selle osa edukat realiseerimist!

s kokku kutsutud þürii, mis koosneb LC Laagri Lions ja
est
se preemia 300 EUR väärtuses, võimalusel leiavad
d väga huvitavad väikeprojektid

Parima idee valib välja selleks kokku kutsutud þürii, mis koosneb LC Laagri Lions ja
Saue vallavalitsuse esindajatest
Võiduidee esitaja saab rahalise preemia 300 EUR väärtuses, võimalusel leiavad
toetamist ka mitte võitnud kuid väga huvitavad väikeprojektid

taeg 01.11.2012 ja ideekonkursi võitja kuulutatakse välja
ataval traditsioonilisel I Advendikontserdil,
25.novembril

Konkursile idee esitamise tähtaeg 01.11.2012 ja ideekonkursi võitja kuulutatakse välja
LC Laagri Lions poolt korraldataval traditsioonilisel I Advendikontserdil,
mis toimub käesoleva aastal 25.novembril

-------------------------------------------------------------------------LCLaagriLions * 511 9343 * laagrilions@gmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------https://www.facebook.com/#!/LCLaagriLions * 511 9343 * laagrilions@gmail.com

Laagri Huvialakool pakub tööd
osalise koormusega:

PRANTSUSE KEELE ÕPETAJALE
HISPAANIA KEELE ÕPETAJALE
SOOME KEELE ÕPETAJALE
(alates september/oktoober, periood
2012/2013 õa.) Huvirühma peamiseks
eesmärgiks on huvi äratamine võõrkeele
vastu.
Töö kirjeldus:
huviringi tundide läbiviimine vastavalt
õppekavale; huviringi komplekteerimine;
õppetööks vajaminevate materjalide
hankimine; huviringi töö korraldamine
väljaspool õppetunde.
Esitada palume: kirjalik avaldus, CV
Info: telefonil 6 517 635 või e-mailiga:
taigur@laagrik.edu.ee. Kontaktisik:
Taigur Tooming

HEA SAUE VALLA BEEBI
JA TEMA VANEMAD!
Saue valla BEEBIPÄEV toimub
06.10, kell 11.00 Saue valla
Kultuurikeskuses
Beebipäevale ootame beebisid,
kes on sündinud vahemikus
01.05. - 31.08.2012.
Palume Teid registreeruda kuni
03.10.2012, telefonil 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee
Beebipäeva kava:
11.00 Saue vallavanema tervitus
Beebidele kingituste jagamine
Loos
11.30 Pildistamine fotonurgas
11.50 Beebivõimlemise näidistund
12.10 Beebipäeva tort ja tee
Vestlusring kuni 13.00 ni

8. septembril
kell 12-15
toimub Vanamõisa
Seltsimajas Saksa
kvaliteetkaupade
näidiste müük.
Info telefonil
5269688.
KAUPLEMINE
TOIMUB
AINULT
SULARAHAS!!!

8. septembril 2012.a. algusega
11:00 toimub Hüürus

HÜÜRU SÜGISLAAT
TULE MEIEGA TANTSIMA!
MyDance Tantsuklubi kutsub kõiki vahvaid
1-6 klassi tüdrukuid ja poisse Showtantsu
treeningutele, mis toimuvad alates
20. septembrist Vanamõisa Seltsimajas:

Treeningud toimuvad neljapäeviti kell 17.30
- treeningu kestvus 60 minutit ning kuutasu
14 eurot. NB! Esimene tantsutrenn on kõigile TASUTA, tule kindlasti uudistama!

Lettidel värske- ja suitsukala, aia- ning
põllusaadused, istikud ja käsitööd.
Uus – Kirbuturg – iga mees ostab
ja müüb!

Lastele jalgrattavõistlused aeglus- ja
vigursõidus, algus 12.00
Nii suurtele kui väikestele traditsioonilised
spinningu täpsusheited.
Välikatlas traditsiooniline supp.
Tule osta, müü või vaheta!

Pärast meeleolukat treeningut on võimalus liituda meie vahva tantsuklubiga. Eelregistreerimine
ning täpsem info aadressil www.mydance.ee. Jälgi
meie tegevusi ka facebookis!
www.facebook.com/MyDanceTantsuklubi
Lisainfo aadressil info@mydance.ee
või telefonil 556 69252

Ostjad ja müüjad, selle sügise
kohtumispaik on Hüüru!
Info tel. 50 40 934
Kaupmeestele registreerumiseks
huuruveski@hot.ee

JÕUSAAL
J
ÕUSA
SAAL
ZUMBA
Z
UMBA
M
JOOGA
JO
J
OOGA
O
BODY
Laagri Tervises!
TBA
T
BA
Vali oma lemmik
JYMPA
J
JY
YMPA
YM
M
ja tule trenni!
PUMPFX
PU
P
UM
U
MPFX
P
www.laagritervis.ee
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SHAPING
KARIIBI-MIX
AR
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ARS Stainless OÜ ajalugu ulatub aastasse 1946, kui
asutati Kunstnike Liidu kombinaat - ARS kujundustööde
ateljee. 1993. aastal erastatud ettevõte tegutses esmalt
metallist ja puidust eritellimustööde valmistajana ning
jätkas äritegevust 2005. aastal restruktureeritud kujul
uute omanike käe all kergmetall-konstruktsioone projekteeriva, valmistava ja paigaldava eritööde teostajana.
ARS Stainless on koostöö-partneriks tootmisettevõtetele
ehituse, mööblitööstuse, laeva-ehituse, toiduainetööstuse ja põllumajanduse sektorites.
MEIE PÕHITOODETEKS ON ERITELLIMUSEL
VALMISTATAVAD JA PAIGALDATAVAD METALLIST:
• TREPID, PIIRDED, REELINGUD,
KERGKONSTRUKTSIOONID, DEKORATIIVELEMENDID
ARS Stainless on ekspordile orienteeritud ettevõte.
Meie toodangust on üle 90% suunatud Skandinaavia
turgudele.
Meie pikaajalise töökogemusega kõrgelt kvaliﬁtseeritud
koostelukseppade enamus omab EVS EN 187 keevitussertiﬁkaate ning ettevõte vastab ISO 9001:2008 ja ISO
14001:2004 standarditele.

AS Metsaküla Piim müüb:
Sõnnikut hind 5,5 eurot/tonn +
käibemaks 20%
Kohalevedu tellimisel.
Tellimine: 6049826, 56483533

Tööülesanded seotud metalli
lõikamise, painutamise,
keevitamise, koostamisega.
• Tööaeg esmaspäevast
reedeni 8.00-16.30
• oskustele vastavat palka
• tööriietust
• vaheldusrikast tööd
• komandeeringuvõimalust
Skandinaavia riikidesse
ARS STAINLESS
Jälgimäe, Saku vald / Tel: 6588830,
6588820 / mail: info@arsstainless.ee,
andrus@arsstainless.ee

ERALOGOPEED

555 89 784
sauelogopeed@gmail.com

Tule uuenevasse Laagri teenindusjaama

MÜÜJA-KLIENDI TEENINDAJAKS
ja saa osaks ühest hinnatumast teenindusmeeskonnast!
• naudid klienditeenindust,
müügitööd ja kokkamist
• armastad tegutsemist ja suudad
teha mitut asja korraga
• soovid olla esimeste seas, kes
saab teada, millised muudatused
Statoili tulevikus ees ootavad
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Pakume tööd
KOOSTELUKKSEPPADELE

Vajatakse koristajat Laagrisse
Instituudi tee 151 lasteaeda.
Tööaeg E-R 18.00-21.00,
töötasu 200.
Helistada tel. 56659566

Ettevõte pakub Keila linnas
tööd ettevõtlikule ja
aktiivsele
JUURVILJATSEHHI
JUHATAJALE.
Info tel.50 32 401

Tule meile, kui:
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SHOP FIXTURE OÜ

HOIU 12, LAAGRI
HARJUMAA
TEL 515 4526
504 5187
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Pakume:
• põhipalka 655 eurot/bruto
• lisaks sinu isiklikust müügitulemusest
sõltuvat tulemustasu
• põhjalikku sisseelamisprogrammi
• pidevat teenindus- ja müügialast
koolitust
• soodustusi Statoili toodetelt
• paindlikku töögraafikut ja häid
töötingimusi
• kindlust tuleviku suhtes
• lahedaid kolleege ja ühisüritusi

Tule ja pakume koos klientidele
mõnusaimat vahepeatust!
Vaata lisa www.statoil.ee/toopakkumised

MyDance Tantsuklubi kutsub kõiki 3-1325
aastaseid tüdrukuid ja poisse endaga
Laagri Tervis spordiklubisse (Laagri 5
kooli- ning spordihoones) tantsima.
0

25
5
0

Vaata lähemalt: www.mydance.ee
ujumine teeb roomsaks 128x180
27. august 2012. a. 11:20:36
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KAARDID
ENNUSTAVAD
Tel 900 1727 • 24 h

Hind 1,09 €/min
Sooduspakkumine: www.ennustus.ee
Kätelt ennustamine veebis:
www.hiromantia.eu

VEO- ja KOLIMISTEENUS

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

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

UUS! JOSERA LEMMIKLOOMATOIT

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

Seoses töömahu
suurenemisega võtab
õmblusettevõte
AS Protten F.S.C. asukohaga
Keilas tööle kogemustega
ÕMBLEJAID.
Kontakt tel. 6747567

Otsime oma
töökasse kollektiivi

ELEMENTMAJA EHITAJAID
TOOTMISTÖÖTAJAID
CNC OPERAATORIT

Töökoht asub Saku vallas, Tõdval
CV palume saata aadressil: angelika@timbeco.ee
Lisainfo telefonil 6737700 või 5031596

Ostan erinevat
tehnikat, autoromud, traktorid,
kombainid,veokid jne paku
kõike. RAHA KOHE, dok
vormistamine kohapeal. Samas
ostan ka vanametalli, ka väiksed
kogused, paku kõike 56 786 526

Koduvald

SAUE VALLALEHT

OSTA MAHLAPRESS VÕI
PURUSTAJAD OTSE TOOTJALT!

WWW.CIDERMILL.EU
TEL. 53516054

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

SOE JA SOODNE!

Kinnisvara haldus ja hooldus

Puitbrikett 10 kg 1,69 €
1 alus = 93 x 10 kg 1,55 €

• RAAMATUPIDAMINE

Kütteklots 40 L
1,20 €

• HALDUSTEENUS
• SISE- JA VÄLIKORISTUS

Puidu graanul 15 kg 3,49 €
1 alus = 67 x 15 kg 3,29 €

www.allikuhaldus.eu
Tel: 5699 9160
info@allikuhaldus.eu

Keila Taastusravikeskuses on
puuetega inimestele mõeldud
rehabilitatsiooniteenust võimalik veel sel aastal kasutada!

AS G4S Eesti, turvalahenduste pakkuja Tallinna lennujaamas, kutsub oma meeskonda

LENNUNDUSJULGESTUSE
TÖÖTAJAID
kes teostavad lennueelset julgestuskontrolli ning
seisavad lennujaama turvalisuse ja kaitse eest.
Kandideerimise eelduseks on:
• vanus alates 20 eluaastast
• keskharidus
• eesti keele oskus vähemalt kesktasemel
• inglise keele oskus suhtlustasemel
• seadusekuulekus

Pakume:
• mitmekesist tööd ja karjäärivõimalusi
• lennundusjulgestuse koolitust
• stabiilset sissetulekut
• kuulumist lennujaama sõbralikku kogukonda

Huvi või küsimuste korral tule meie karjäärikeskusesse Tallinnas, Mustamäe tee 5.
Oleme Sinu jaoks avatud E-R 9.00-16.00. Kaasa võta pass või ID kaart ja haridust
tõendav dokument.
Lisainfot küsi telefonil 6511 787, 13322
või e-posti aadressil personal@ee.g4s.com.

Teenusele tulekuks on vajalik:
sotsiaalkindlustusameti suunamiskiri, mida saab taotleda
elukohajärgse pensioniameti klienditeeninduse büroost või
Interneti-aadressilt www.eesti.ee
Täpsem info ja registreerumine
Keila Taastusravikeskuse telefoninumbritel 639 0409 või
6390420
KONTAKTANDMED: Keila Taastusravikeskus, Keila haigla IV
korrusel, Pargi 30, Keila, keila@taastusravi.ee
RÕÕMSA KOHTUMISENI!!!

Müüa paarismaja osa
Koidu elamurajoonis

Elamu pind 168 m²,
kogu kinnistu suurus 1824m²
• Krundil kõrghaljastus
• Maja on ehitatud tehases soojustatud
raudbetoonpaneelidest, mis tagavad
väga hea soojapidavuse
• Hinnas kõik vajalikud liitumised
• Võimalik vahetada korteri vastu +
vaheraha
TÄPSEM INFO TEL: 53 608 302

info@duoekspert.ee

