Milline sündmus
või ettevõtmine
vääriks tiitlit
„Saue valla aasta
tegu 2012“?

Koolikorraldusest Saue vallas
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Rahva omakaitse
– ligi 60 Vanamõisa elanikku
kordamööda
öises patrullis
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Koduvald
Konstaabel
Kalda Koppelmaalt: natuurilt
ja faktuurilt
militaarlane
Gümnaasiumis vaimustus ta laskespordist ja
tollest ajast on tal ette
näidata Eesti Meistri tiitel. Juba napilt kaheksateistkümneselt ühines
Kaitseliiduga ja tegi ära
abipolitseiniku paberid.
Kahekümneselt sai temast Saue valla kohalik
konstaabel.

FINANTS

2013. aasta eelarve

Detsembrikuu vallavolikogu istungil vastuvõetud Saue valla 2013. aasta
eelarves ületavad jooksvad tulud märgatavalt jooksvaid kulusid. Tulude
ja kulude vahe (põhitegevuse tulem) moodustab 8,80% põhitegevuse
tuludest, mida saab lugeda igati heaks näitajaks investeerimisvõimekuse
tagamiseks.
MARGUS
RANDMA
finantsist

P

ikaajalises plaanis võiks see
näitaja olla aga isegi veel
kõrgem ca 16%. See tagaks
tulevikus Saue Vallavalitsusele
võimekuse kasutada ära maksimaalselt seaduses lubatud netovõlakoormuse piirmäära.
Vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele (KOFS) koosneb eelarve
põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse,
finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse eelarveosast.
Sellest jaotusest lähtuvalt on järgnevalt toodud ka ülevaade 2013.
aasta eelarvest.
Põhitegevuse tulud kasvavad
SKP-ga samas sammus

Saue valla 2013. aasta eelarve põhitegevuse tulude maht on 9,50
miljonit eurot – seda on 2,68%
rohkem kui 2012. aastal. Tavapärastest tuludest suureneb absoluutsummas enim tulu tulumaksust. Tulumaksu-tulu suureneb
2012. aasta kevadise lisaeelarvega
võrreldes ca 300 000 eurot 7,4
miljoni euroni. Eelarves planeeritud tulumaksu-tulule lisab
konservatiivsust asjaolu, et tulumaksu-tulu prognoosimisel ei ole
arvestatud maksumaksjatest elanike arvu suurenemisega. Selline
konservatiivsus on vajalik, sest ka
veel eelarve koostamise lõppfaasis
ei olnud võimalik anda usaldusväärseid hinnanguid Tallinna linna ühistranspordi reformi mõjust
Saue valla elanike arvule.
Käesolevaks ajaks on teada, et
elanike arv suurenes aastaga 114
võrra, ehk 1,2%. Ka on tulumaksu-tulu planeerimisel oldud kon-

servatiivne nominaalpalga kasvu
prognoosiga – aluseks on võetud
Rahandusministeeriumi
hinnangust väiksem nominaalpalga
kasvu prognoos. Tulumaksu-tulu prognoosi on eelarves kergitanud riigilt laekuva tulumaksu
osa protsendi suurenemine, millega kompenseeritakse maamaksu
kaotamist elamumaalt.
Kui läbi aastate on olnud maamaksu-tulu suhteliselt muutumatu tululiik, siis 2013. aastal väheneb maamaksu tulu valla tulude
osakaalus elamumaa maamaksuvabastuse tõttu ligi 1/3 võrra.
Maamaksu-tulu vähenemist kompenseerib riik küll pisut kõrgema
tulumaksu-protsendiga, ent nagu
sõnas vallavanem Andres Laisk:
„Maamaksu-tulu vähendamine
ja selle kompenseerimine tulumaksu-tuluga on põhimõtteliselt
halb lahendus, kuna suurendab
omavalitsuste sõltuvust makro-

keskkonna mõjudest. Suhteliselt
stabiilne ja tsüklitundetu tulu –
maamaks, asendatakse otseselt
majanduse käekäigust sõltuva tulumaksu-tuluga.“
Tõhusam järelvalve reklaamimaksu kogumises, võimaldas
suurendada 2013. aasta eelarves
ka reklaamimaksu-tulu. Teiste tululiikide muutumise osas on oluline ära märkida tulude vähenemine mõnekümne tuhande euro
ulatuses üleriigilise tähtsusega
maardlate tuludes, seoses riiklike
reformidega omavalitsuste finantseerimises ja tulude vähendamisega selle tulemusena.
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Tutvumisrubriik –
kes juhivad valla
allasutusi?
Saue vallal on mitmeid
allasutusi – koolid, lasteaiad, raamatukogud,
hooldekodu, kultuurimaja, lisaks äriettevõtted
AS Kovek ja OÜ Laagri
Haridus- ja Spordikeskus.
Nende eesotsas on võimekad juhid, aga kes nad
on, miks nad on, kuidas
nad on ja mis nägu nad
on – väike pildi ning põhimõtete galerii.
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Ääsmäe
spordiaasta
tähed
Läinud aasta kujunes koolile põnevaks – võistelda said koolilapsed pea
igas vanuses ja erinevatel
spordialadel. Silmapaistvaid tulemusi tehti kergejõustiku-, saalihoki- ja
jooksuvõistlustel.
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Volikogus detsembris
• Umbusalduse avaldamine maa- ja planeeringute komisjoni esimehele Ville Pakile, uueks komisjoni esimeheks kinnitati Kalle Reiter.
• Saue valla 2013. aasta eelarve vastuvõtmine.
• Saue valla 2012. aasta lisaeelarve vastuvõtmine.
• Saue Vallavolikogu 25. aprilli 2004 määruse nr 003
„Saue valla teenistujate koosseis, palgamäärad, palgatingimused ja sotsiaalsed garantiid“ muutmine.
• Saue valla ehitusmääruse vastuvõtmine.
• Saue Vallavolikogu 26. augusti 2010 määruse nr 15
„Saue valla põhimäärus“ muutmine.
• Saue Vallavolikogu 25. veebruari 2010 määruse nr 7
„Saue valla õpilaste sõidusoodustuste kord“ muutmine.
• Saue valla tunnustuse avaldamise korra vastuvõtmine.
• Veskitammi 8 kioski üürileandmine.
• Saue Vallavolikogu 27. septembri 2012 otsuse nr 73
„Veskitammi 4 hoone ruumide üürile andmine ja üürilepingu nr 16-4/186/2009 muutmine“ muutmine.
• Saue Gümnaasiumi tegevuskulude katmises osalemine.
• AS KOVEK aktsiate omandamine.
• Peremehetute ehitiste hõivamise algatamine.
• Teemaplaneeringu “Maagaasi D-kategooria torustiku
paiknemine Saue valla territooriumil” kehtestamine.
• Jõeääre ning Jõeääre 3 kinnistute detailplaneeringute
osaline kehtetuks tunnistamine.
• Tuula külas asuva Udu katastriüksuse jagamine ja sihtotstarvete määramine.
• Hüüru külas Astro kinnistu jagamine ja üldplaneeringust tuleneva katastriüksuse miinimumsuuruse vähendamine.
• Maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine.
• Osalemine Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi elukeskkonna arendamise rakenduskava meetmes „Veemajanduse infrastruktuuri arendamine“ ja varalise kohustuse
võtmine.

Uus ehitusmäärus
jõustus 1. jaanuarist
Saue Vallavolikogu kehtestas oma detsembriistungil uue
ehitusmääruse, mis jõustus alates 1. jaanuarist. Ehitusmääruse peamiseks ülesandeks on menetluskorra seadmine planeerimis- ja ehitusvaldkonna korraldamisel ning
vallavalitsuse ja volikogu vahelise ülesannete jaotuse
määramine.
Kuna äsja kehtestati valla uus üldplaneering, siis oli sobiv hetk kehtestada ka uus, seaduse nõuetega vastavusse viidud ehitusmäärus. Senikehtiv ehitusmäärus pärines
2006. aastast ning sisaldas mitmeid maakasutus- ja ehitustingimusi, mis planeerimisseaduse kohaselt pole lubatud (need peavad olema kajastatud üldplaneeringus), samuti oli vajalik täpsustada ja täiendada valla juhtorganite
tööjaotust.
Uue ehitusmäärusega on teisiti korraldatud ka hajaasustuses maatulundusmaale uue elamu ehitamine. Kui
seni tuli sellise soovi korral taotleda elamumaa sihtotstarbega katastriüksuse moodustamist, siis edaspidi tuleb
kõigepealt taotleda projekteerimistingimused. Maatüki
sihtotstarve muudetakse ära alles pärast elamule ehitusloa väljastamist. Selline järjestus on paremini kooskõlas
seaduse mõttega ning võimaldab ka vältida projekteerimise käigus hoonete asukoha määramisel tekkida võivaid
probleeme. Seega tuleb edaspidi hajaasustuses elamu
ehitusõiguse taotlemiseks esitada vallale projekteerimistingimuste taotlus (blankett saadaval ka valla kodulehel).
Uuenduseks on ka see, et valla ametlike planeerimisteadete avaldamise kohaks pole enam „Eesti Päevaleht“,
vaid vallaleht „Koduvald“, selle võimaldamiseks ilmub
vallaleht nüüdsest igakuiselt, st lisandub juulikuus ilmuv
number.

SAUE VALLALEHT KODUVALD

Toimetus:

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

Reklaamisoov esitada e-posti
aadressil reklaam@sauevald.ee
Kohaliku ettevõtluse toetamise eesmärgil on Saue
valda registreeritud ettevõtjatele reklaami esitamine
vallalehes ca 50% soodsam
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Põhitegevuse kulud suurenevad mõõdukalt
Saue valla 2013. aasta eelarve põhitegevuse kulude maht on 8,67 miljonit
eurot, võrdluseks oli 2012. aasta kevadises lisaeelarves see näitaja 8,43 miljonit
eurot. Oluline on ka lisada, et erinevalt
2012. aasta lisaeelarvest ei ole 2013. aasta eelarves kajastatud kontserni sõltuvale
üksusele, LHSK OÜle (Laagri Kooli
majandav osaühing), antavat laenumakse sihtfinantseerimist. Laenumakse
finantseerib LHSK OÜ
2013. aastal enda reservide arvelt. Ehk kulude
eelarve on valla eelarves
nüüd sihtfinantseerimise
võrra väiksem, ent kontserni tasandil kulu siiski
säilib. Samas tuleb arvestada, et tulevikus, kui
LHSK reservid lõppevad,
on see kulu jälle valla eelarve kanda.
Fookuses õpetajate ja
ametnike töötasu
Põhitegevuse kulude kasvul on objektiivsed põhjused. Nimelt suureneb 2013.
aastast soojusenergia kulu ja elektrikulu.
Ka on vastuvõetud eelarvesse planeeritud pedagoogide palgafondi tõus kuni
8,45% tulenevalt ministeeriumi otsusest
tõsta õpetajate alampalka. Palgatõusu
täpne realiseerimine sõltub riigi eelarve
hariduskulude jaotusest, mille Vabariigi
Valitsus kinnitab eeldatavasti veebruari
esimestel päevadel.
Ka tõuseb vallavalitsuse ning allasutuste (s.h ka LHSK OÜ) personali palgafond läbivalt ca 5% võrra. Seejuures
tuleb täpsustada, et allasutuste palgafondide lõplik jaotus jääb allasutuse juhtide
otsustada. Seega saabub lõplik selgus
töötasude tõusu osas eeldatavasti saabunud aasta esimestel kuudel. Eelarve
ei ole otseselt töötasude tõusu kehtestav
dokument, aga loob selleks võimalused.
Vabaaja- ja kultuuritegevuse kulud
2013. aastal võrreldes 2012. aastaga küll
tõusevad, kuid seda õige minimaalselt –
sisuliselt on tase jäänud samaks, lisa on
antud vaid elektrikulu ja soojusenergia-

kulu ning osaliselt tööjõukulude kasvu
katmiseks.
Jätkuvad investeeringud
eelkooliasutustesse
Eelarve üheks tähtsaimaks osaks on investeerimistegevus. Investeerimistegevus ei ole 2013. aastal sedavõrd aktiivne
kui see oli 2012. aastal. Üheks põhjuseks on asjaolu, et võrdlusaasta 2012 oli
viimaste aastate kõige suurem investeeringute-aasta, kus investeeringute osatähtsus oli eelarves ebatavaliselt kõrge.
Valmisid ju lasteaed, suurim osa torustiku ehitusest, kergliiklusteed, kooli juurdeehituse esimene etapp, väiksematest
asjadest veel skatepark, kasvasid inves-

teeringud teedesse jne. Protsentuaalselt olgu välja toodud, et 2013. aasta
investeeringud moodustavad põhitegevuse tulude ja investeerimistegevuse
sissetulekute summast 20,28%, mida
võib lugeda heaks tasemeks. (2012.
aastal 44,97%). Kuna väljaminekud investeeringuteks on suuremas summas,
kui põhitegevuse tulem, siis on 2013.
aasta investeeringute katteallikaks põhitegevuse tulemi kõrval ka likviidsed
vahendid.
Saue valla investeeringute maht
kokku on 2013. aastal 1 934 128 eurot (sealhulgas on arvestatud ka sihtfinantseerimisi põhivara soetamiseks).
Erinevalt varasematest aastatest ei ole
ette näha 2013. aastal ELi struktuurifondidest saadavaid olulisi toetusi investeerimistegevuseks, mis põhjendab ka
väiksemat investeeringute mahtu 2013.
aastal. ELi toetuste mahu vähenemine
on muuhulgas tingitud 2013–2014. aastatel aset leidva finantseerimisperioodi
üleminekuga, kus jaotatavate vahendite
hulk tervikuna märgatavalt väheneb.

(algus lk 1)

Eelarve investeeringute osas vajab
märkimist, et heitveeprojektid teostatakse suures osas Saue Vallavalitsuse
tütarettevõtja ASi Kovek kaudu, kes
plaanib investeeringute teostamiseks
taotleda aasta sees jooksvalt lisavahendeid struktuurfondidest. Investeeringutest moodustavad lõviosa heitveekäitluse
(0,45 miljonit eurot), maanteetranspordi (0,85 miljonit eurot) ja eelkoolihariduse investeeringud (0,3 miljonit eurot).
Eelkoolihariduse
investeeringuvahendite, summas 300 000 eurot,
sihttotstarve on otseselt täpsustamata.
Vahendid on ette nähtud eesmärgiga
võimaldada nende arvelt finantseerida
2013. aastal täiendavate lasteaiakohtade loomist. Loodetavasti õnnestub kasutada
need vahendid Laagri alevikus, Tuleviku tn 3, asuva,
hetkel
Põllumajandusministeeriumile kuuluva maja,
ümberehitamiseks
lastehoiuks. See aitaks leevendada
Saue vallas lasteaiakohtade
(lastehoiukohtade) puudust
praegusel lasteaiavanusesse
jõudvate laste arvu tipphetkel. Hoone on ministeeriumil kavas vabastada ja vald on teinud
taotluse selle ülevõtmiseks. Kui Vabariigi Valitsus toetab hoone üleandmist
vallale, siis on lootus, et hoone vabaneb
juuniks. Vastavad otsused tehakse selle
aasta alguses.
2012. aasta hea tulumaksu-tulu täitmine lisab kindlustunnet
Peale 2013. aasta eelarve vastuvõtmist,
kinnitati aasta viimasel volikogu istungil ka 2012. aasta eelarve muudatus.
Eelarve muutmisega ei muudetud eelarve kulude kogumahtu, vaid erinevate
tegevusalade eelarveid vastavalt 2012.
aasta eelarve tegelikule täitumine. Valla peamise tuluallika- üksikisiku tulumaksu täitmiseks kujunes kokkuvõttes
7 287 577 eurot, mis ületas kevadises
lisaeelarves ettenähtud summat 2,68%.
Seega suudeti 2012. aastal saavutada
ootusi ületav põhitegevuse tulemi tase,
mis vastavalt kinnitatud eelarvele, peaks
samale tasemele ulatuma ka 2013. eelarveaastal. Laiemas plaanis näitab see loodetavasti valla pikemaajalist võimet end
oskuslikult ja efektiivselt majandada.

Veeteenuse hinnad Vanamõisas, Jõgisool Lõokese piirkonnas
ja Valingul Suurekivi piirkonnas
Kevadel valmisid uued ühisveevärgi ja kanalisatsiooni torustikud Vanamõisa külas, alates augustikuust
võttis Saue vallale kuuluv AS Kovek
üle Jõgisoo küla Lõokese piirkonna
ühisveevärgi ja kanalisatsioonitrassid ning detsembrikuus ka Valingu
küla Suurekivi piirkonna ühisveevärgi ja kanalisatsioonirajatised.
Tänaseks on kõikides nimetatud
piirkondade kehtestatud ühisveevärgi ja kanalisatsiooni hinnad.

Vanamõisa tegevuspiirkonna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni hinnad.
Tasu võetud vee eest: 0,85 eurot/m3
ilma käibemaksuta (1,02 eurot/m3 koos
käibemaksuga). Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest: 1,38 eurot/
m3 ilma käibemaksuta (1,66 eurot/m3
koos käibemaksuga).
Valingu küla Suurekivi tegevuspiirkonna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni
hinnad.
Tasu võetud vee eest: 1,17 eurot/m3
ilma käibemaksuta (1,40 eurot/m3 koos

käibemaksuga). Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest: 1,25 eurot/
m3 ilma käibemaksuta (1,50 eurot/m3
koos käibemaksuga).
Jõgisoo küla Lõokese tegevuspiirkonna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni
hinnad.
Tasu võetud vee eest: 1,28 eurot/m3
ilma käibemaksuta (1,54 eurot/m3 koos
käibemaksuga). Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest: 1,46 eurot/
m3 ilma käibemaksuta (1,76 eurot/m3
koos käibemaksuga).
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TUNNUSTUS

Anna teada milline sündmus või ettevõtmine
vääriks tiitlit „Saue valla aasta tegu 2012“,
milline inimene vääriks ülevallalist tunnustust?
Detsembris võttis Saue Vallavolikogu vastu uue tunnustamise korra, mille
alusel hakatakse alates 2013. aastast välja andma tunnustusi valla
tegusatele inimestele (k.a organisatsioonidele) ja neile, kes on valla
arengusse ning tegevusse panustanud.
Kas Saue valla aasta tegu võiks
olla mõne ehitise valmimine - näiteks
Nõlvaku Lasteaed või puuetega
noortekeskuse Haraka Maidla külas?
Või mõni üritus – Saue valla rattaretk
näiteks? Või hoopiski noorte vabaaja
veetmise võimalusi täiendav skatepark Laagris. Saue valla kuulsaima
riigimehe Jaan teemanti mälestuseks
väljaantud postmark? Eesti teehoolduse ajaloo auks püstitaud mälestusmärk Eesti esimesest teehöövlist
firma Grader Service hoovis. Kindlasti ei pea piirduma toodud näidetega.
Häid asju juhtus ja tehti kindlasti
palju rohkem.

ENA SOODLA
kultuurinõunik

T

unnustused antakse üle
veebruaris, kui Saue vald
tähistab Eesti Vabariigi aastapäeva piduliku vastuvõtuga.
„Saue valla aasta tegu“ – on
auhind, mis antakse, et väärtustada Saue vallale olulise tähtsusega
ettevõtmist ning tunnustada selle
eestvedajat. Saue valla aasta teole oodatakse ettepanekuid koos
põhjendusega
info@sauevald.ee
või Saue Vallavalitsuse kantseleisse sekretärile (postiaadress: Veskitammi 4, Laagri alevik, Saue vald,
Harjumaa 76401) kuni 1. veebruarini 2013. „Saue valla aasta
tegu 2012“ tiitli pälvib tegu, millele laekub kõige rohkem ettepanekuid.
Samas on kõigil Saue valla inimestel võimalik esitada Saue valla
aukirja saamiseks kandidaate, kes
on oma töös saavutanud valla või
maakonna tasandil silmapaistvaid
tulemusi, on oma õpingutes saavutanud silmapaistvaid tulemusi, on
rahvusvahelisel konkursil või võistlusel saavutanud silmapaistva tulemuse, on edukalt esinenud Saue
valla korraldatud konkursil või
esindanud Saue valda edukalt väljaspool valda või muudel tunnustust väärivatel juhtudel. Ettepanekuid koos põhjendusega oodatakse
kuni 16. jaanuarini 2013.
Saue valla tänukiri antakse
Saue valla mittetulundusühingute,

ANNA OMA HINNANG TEHTULE.

seltside, laulukooride, muusikaansamblite, spordiseltside, näitemänguseltside, kodukaunistamise seltside, külaseltside jm eestvedajatele,
isiklike või vastavate ühingute jm
juubelite puhul, edukalt läbiviidud
suurürituste, võidetud tähtsate
konkursside ja võistluste puhul ja
Saue valla poolt isikule, ettevõttele või kollektiivile kes on toetanud
valla poolt või koostöös vallaga
organiseeritud üritust. Ettepanekuid koos põhjendusega oodatakse
kuni 16. jaanuarini 2013.
Märka neid, kes väärivad tunnustamist ja esita endapoolsed

ettepanekud juba täna! Hoolime
neist, kes on tegusad ja oleme koos
uhked nende toredate inimeste
üle, kes meie kogukonda on panustanud!

Meeldetuletus koolitranspordi kasutajatele
Saue Vallavalitsus tuletab kõikidele koolitranspordi kasutajatele meelde, et
Saue valla koolibussiliine (S1, S2, S3, S4, S5, S6; Ä1; Ä2; Ä3; Ä4) kasutavatel
õpilastel tuleb tasuta sõiduõiguse saamiseks soetada ja isikustada roheline
kaart.

R

oheline kaart maksab 2 eurot ja seda saab soetada näiteks postkontoritest (müügipunktide nimekiri www.pilet.ee).
Kaardi saab isikustada kas internetis
www.pilet.ee (tasuta) või müügipunktis (maksab 1 euro).
Sõidusoodustuste
taotlemise
kord elektrirongis, maakonna- või
kaugbussiliinidel ei muutu.

Bussiliinide ühistranspordikaardi või elektriraudtee sõidukaardi
taotlemiseks esitab lapsevanem
avalduse, lapse õpilaspileti või koolitõendi 1. jaanuariks ja 1. septembriks Saue Vallavalitsuse sotsiaalosakonda.
Maakonnaliine kasutavad õpilased peavad soetama endale rohelise
kaardi ja selle isikustama. Soodustus kantakse edaspidi kaardile.
Tallinna linnatranspordi kasutamiseks ei pea alates 01.01.2013
enam toetust taotlema, küll tuleb
hankida ja isikustada roheline kaart.

Sotsiaalosakond sai
lisatööjõudu
Volikogu kinnitas uue ametikoha
- haridus-, kultuuri ja sotsiaalosakonda lisandus üks hoolekandespetsialisti ametikoht.
Sotsiaaltöö osakonna koosseisu kuuluvad sotsiaalnõunik,
lastekaitsespetsialist, hoolekandespetsialist ja kaks hooldustöötajat koduhooldusteenuste
osutamiseks vallas. Sotsiaalosakonna töökoormus on viimastel
aastatel kasvanud valla elanikkonna suurenemise ja suhteliselt
kiire noorenemise tõttu, mis on
tõstnud erinevate toetuseliikide
väljamaksmise administreerimise mahtu.
Lisaks kavandab riik vajaduspõhise lapsetoetuse (peretoetuse) administreerimise kohustuse
omavalitsustele delegeerimist,
see tingib olukorra, kus lisaks
kohalikele toetustele peab sotsiaalosakond hakkama tegelema
riikliku lapsetoetuse vajaduspõhisuse hindamisega (kas kord
kuus, kord kvartalis või kord aastas). Näiteks septembris 2012
maksti riigipoolset lapsetoetust
2328 Saue valla lapsele, riiklikke
pensione 1743 isikule ja sotsiaaltoetusi 447 Saue valla erivajadusega isikule.
Hoolekandespetsialist ametikohale asub senine volikogu
sekretär Liis Aruoja (liis.aruoja@
sauevald.ee, lauatelefon – 662
7300, mobiil – 53 076 697), kes
hakkab tegelema lastega seotud toetustega.

Peremehetute ehitiste hõivamise teated

KOOLITRANSPORT

MIKK LÕHMUS
abivallavanem

Lühidalt

Lisaküsimuste esitamiseks võib
pöörduda sotsiaalosakonda
Soodustustega seotud küsimustega (nt soodustuse taotlemise kord
vms)võib pöörduda Saue Vallavalitsuse sotsiaalosakonda telefonil 654 1144 või 654 1145 (valla
üldnumber 654 1130), e-post sirli.
sostar@sauevald.ee või info@sauevald.ee.
Koolibussiliinide
sõiduõigus
kantakse ostetud rohelisele kaardile automaatselt, kui sõiduõigusega
tekib probleeme, siis võib pöörduda valla haridusnõuniku Birgit

Tammjõe-Tulpi poole telefonil
65411 54 (valla üldnumber 654
1130) e-post birgit@sauevald.ee
või info@sauevald.ee.
Ühistranspordiga seotud üldküsimuste korral (marsruudid,
liiklusgraafikud, peatused) võib
pöörduda valla arendus ja keskkonnaosakonda arendusspetsialist
Kati Oolo või abivallavanem Mikk
Lõhmuse poole telefonil 654
1153 (valla üldnumber 654 1130),
e-post
kati.oolo@sauevald.ee,
mikk.lohmus@sauevald.ee
või
info@sauevald.ee.

Saue Vallavalitsus on alustanud
peremehetute ehitiste hõivamise menetlust Saue vallas:
Maidla külas Jõe ühismaa katastriüksusel
(katastritunnus
72705:002:0300,
sihtotstarve
100% üldkasutatav maa, pindala 4 672 m2) asuva kaevu ja tee
osas. Viimane teadaolev omanik
on livideeritud AÜ ,,Jõe”. 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.

TASUTA JURIIDILINE
NÕUSTAMINE

Ka 2013. aastal on
sauevallakal võimalik saada
tasuta õigusalaseid konsultatsioone Saue valla Kultuurikeskuses Laagris alates 4.
veebruarist kuni 25. maini
ESMASPÄEVITI 14.00-18.00
JA KOLMAPÄEVITI JA
NELJAPÄEVITI 12.00-16.00.
Lisainfo 679 6765
Projekt viiakse ellu Saue
Vallavalitsuse ja Juristide
Liidu koostöös
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SAUE VALLA AMETLIKUD PLANEERINGUTEATED
SAUE VALLA TERRITOORIUMIL DETSEMBRIS 2012 ON KEHTESTATUD JÄRGMISED DETAILPLANEERINGUD:
Saue Vallavalitsus kehtestas 4.12.2012 korraldusega nr 869 Alliku küla Metsavahi tee 4//
Tammelehe tee 20 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringuga kavandatakse
Metsavahi tee 4//Tammelehe tee 20 kinnistu
(katastritunnusega 72701:001:0453, suurusega
1 617 m², sihtotstarve ärimaa 100%) maasihtotstarbe muutmist elamumaaks 100% ning määratakse ehitusõigus ja hoonestustingimused ühe
üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Kinnistu
asub Saue Vallavolikogu 22.04.2004 otsusega
nr 031 poolt kehtestatud Metsavahi, Tamme-1 ja
Tamme-3 kinnistute detailplaneeringu alal, millega määrati Metsavahi tee 4//Tammelehe tee 20

kinnistu maasihtotstarbeks ärimaa ning anti kinnistule ehitusõigus ärihoone (väikekauplus ja/või
toitlustus) rajamiseks. Kehtiva üldplaneeringuga
on planeeritava maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud väikeelamute ala, põhiliselt
ühepere- ja ridaelamutele mõeldud ala, kus võib
paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi
ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid.
Detailplaneeringuga hõlmatud ala kontaktvööndis on enamus krunte hoonestatud elamutega
ning kinnistule on välja ehitatud kõik välisvõrgud.
Planeeritava maa-ala suurus on 0,16 ha.
Saue Vallavalitsus kehtestas 4.12.2012 korraldu-

sega nr 870 Hüüru küla Simmu kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringuga koostamise eesmärgiks on Simmu (katastritunnusega
72701:001:0539, suurusega 1,88 ha, sihtotstarve
maatulundusmaa 100%) kinnistu kruntimine,
maasihtotstarbe muutmine elamu-, tootmis- ja
transpordimaaks ning määratakse ehitusõigus
ja hoonestustingimused kolme üksikelamu ja
abihoonete rajamiseks. Planeeringuga moodustatakse kolm üksikelamukrunti (suurustega
5500 m²), tootmismaa sihtotstarbega krunt kavandatakse uue rajatava puurkaevu tarbeks ning
transpordimaa krunt tagab juurdepääsu kõikidele elamukruntidele. Lahendatud on kruntide

tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus,
määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded.
Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala hajaasustusalal.
Planeerimisel on lähtutud üldplaneeringuga
kehtestatud hajaasustusele vastavatest planeerimispõhimõtetest ja nõudest, kus minimaalseks
elamumaa sihtotstarbega katastriüksuse suuruseks võib olla 5 000 m². Taotletavate elamumaa
katastriüksuste suurused on kooskõlas Saue valla
üldplaneeringust tuleneva nõudega.
Saue valla territooriumil detsembris 2012
ei algatatud detailplaneeringuid.

TEADE TEEMAPLANEERINGU “MAAGAASI D-KATEGOORIA TORUSTIKU PAIKNEMINE SAUE VALLA TERRITOORIUMIL“ KEHTESTAMISEST
Saue Vallavolikogu kehtestas 20.12.2012 otsusega nr 105 teemaplaneeringu “Maagaasi Dkategooria torustiku paiknemine Saue valla
territooriumil“. Teemaplaneeringu koostamise
eesmärk on määrata Kiili-Paldiski D-kategooria maagaasitorustiku trassi paiknemine ning
torustiku kaitsevööndi määramine Saue valla
haldusterritooriumil. Saue valla territooriumi-

le 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. Teemaplaneering on Saue Vallavolikogu

25.08.2005 määrusega nr 006 kehtestatud Saue võimalik tutvuda ka elektrooniliselt Saue valla
valla üldplaneeringut täpsustav planeering. Tee- veebilehel: http://www.sauevald.ee/ehitus_plamaplaneering on vastavuses Saue Vallavolikogu neerimine.
29.11.2012 otsusega nr 89 kehtestatud Saue valla
üldplaneeringuga, mis jõustub 01.01.2013.
Lähemat informatsiooni saab planeeringute
Detailplaneeringute algatamise, vastuvõtmi- spetsialistilt Maili Metsaotsalt 654 1157, maili.
se ja kehtestamise korralduste ja otsustega on metsaots@sauevald.ee.

PLANEERIMINE

TEED JA TÄNAVAD

Vallaleht ametlikuks planeeringuteadete
avaldamise kanaliks

Saue linn valis aasta teoks
kergliiklustee, mis ühendab
Laagrit Saue linnaga

Planeerimine on erinevaid osapooli kaasav tegevus ja
üheks tähtsamaks huvigrupiks selles protsessis on kindlasti vallakodanikud, kellel on õigus saada planeeringute kohta infot ning esitada planeeringu koostamise käigus ettepanekuid-vastuväiteid.
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KODUVALD
annely.sumre@
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laneerimisseaduse järgi peab
planeeringu koostamise korraldaja (vallavalitsus) andma
piirkonna inimestele infot planeeringu algatamisest, vastuvõtmisest
ja avalikust väljapanekust ning kehtestamisest.
Seni oli Saue valla territooriumil
toimuvate planeeringute ametlikuks teavituskanaliks Eesti Päevaleht. Selle väljaande leviulatuse kohta Saue valla elanike seas andmeid
küll pole, kuid ehitus-, planeerimise
ja maaosakonna juhataja Kalle Pungas pakub, et see on ilmselt kordades väiksem, kui vallalehe Koduvald
lugejaskond, sest viimane laekub

igasse postkasti tasuta. „Leviulatuse parandamise kõrval on avalikustamiskanali muutus vallale ka
majanduslikult kasulik. Seni Eesti
Päevalehele makstud teadete avaldamise tasud täidavad nüüd hoopis
vallaeelarvet,“ selgitas Pungas. Ühe
planeeringuteate avaldamine vallalehes maksab sõltumata tähemärkide arvust ja mahust 35 eurot, selle
tasub planeeringust huvitatud isik,

Vallaleht ilmub
senise 11 korra
asemel 12 korda
aastas.

kelle kogukulu teadete avaldamisele
kokkuvõttes pigem väheneb. Fikseeritud hind võimaldab ka planeeringu sisu rohkem avada.
Vallaleht ilmub senise 11 korra
asemel 12 korda aastas
Planeerimisseadusest tulenevalt
saab olla ametlike teadete kandjaks
väljaanne, mis ilmub vähemalt kord
kuus, kuna vastuväidete esitamine
planeerimisotsustele on seadusejärgselt võimalik 30 päeva jooksul
otsuse jõustumisest. Seega muutub
ka vallalehe ilmumisintervall. Kui
varasemalt juulikuus kohalikku lehte ei ilmunud, siis sellest aastast alates on ajalehe Koduvald ilmumissagedus 12 korda aastast – so igas
kalendrikuus.
Endiselt avalikustatakse planeerimistegevuse kohta teavet ka valla
kodulehel www.sauevald.ee.

JÄÄTMEVEOST VABASTATUD PEAVAD ESITAMA KIRJALIKU KINNITUSE
Jäätmeseaduse § 69 lg 5 kohaselt tuleb korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud jäätmevaldajal
esitada iga-aastaselt hiljemalt järgmise aasta 20. jaanuariks Saue Vallavalitsusele kirjalik kinnitus, et kinnistul ei ole eelmise aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. See hõlmab ka
suvilate perioodilist vabastamist talveperioodil.
Palume isikutel, kes on Saue Vallavalitsuse poolt loetud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks
ja ei ole nimetatud kinnistul aasta kestel elatud või kinnistut kasutatud, esitada Saue Vallavalitsusele hiljemalt 20. jaanuariks 2013. a sellekohane kirjalik kinnitus. Kirjaliku kinnituse vorm on
kättesaadaval Saue valla koduleheküljel http://www.sauevald.ee.
Jäätmevaldajad, kes ei esita nimetatud tähtajaks kinnitust, loetakse alates 21. jaanuarist 2013. a
korraldatud jäätmeveoga automaatselt liitunuks.
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aue linna aastalõpu peol 14.
detsembril kuulutasid linnavolikogu esimees Valdis Toomast
ja linnapea Henn Põlluaas välja, mis
on Saue linna 2012. aasta tegu. Linnaelanikud ja linna konkursikomisjon olid ühte meelt, võitjaks osutus
Laagri-Padula-Saue kergliiklustee.
Aasta teo auhinna otsustas linn anda
Saue vallale: koostöös Saue vallaga
tee ju valmis ehitati. Vastuvõtul oli
tunnustust, suurt keraamilist plaati,
vastu võtmas Saue vallavanem Andres Laisk.

FOTO: SILVER ARRAK
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Esimene uus rong saabus
Elektriraudtee depoosse
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etsembrikuu keskel tutvustas AS Elektriraudtee avalikkusele uut SDADLER
FLIRT rongi, mis klientide teenindamiseni jõuab ilmselt sel suvel.
Neljavaguniline uhke rong pakub
sininägematuid mugavusi nii reisijatele kui ka rongijuhile. Kui praeguste
aastakümnete vanuste masinate juhikabiin oli kliimaseadmeta, mis näiteks palavatel päevadel muutis juhi
kuumusest uimaseks, siis on see mugavus otseselt seotud ka ohutusega.
„Vedurijuhi elu ja töötingimused on

ka nagu kosmoselaeva piloodil”, naerab abivallavanem Mikk Lõhmus,
kes ise masinat ka vaatamas käis.
Kliimaseade on ka reisijate vagunis,
mugavust lisavad suured istetoolid,
kuigi vahekäigud on selle võrra jälle kitsamad. „Suhteliselt vähe oli jah
seisukohti, kas see nüüd sellepärast,
et graafik tiheneb ja seisma ei peagi,“ mõtiskleb Lõhmus. Reisijate
käsutuses on ka korralik tualettruum, mis vanades rongides täiesti
puudus. Mugavam on siseneda ka
lapsevankriga, uhiuuest interjöörist
ning WIFI ja elektriühenduse võimalustest rääkimata. Rongi testimine kestab ligi pool aastat ja esialgsete
plaanide kohaselt hakkab esimene
rong sõitma liinil Tallinn-Keila.
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Koolikorraldusest Saue vallas 2013/2014 õppeaastal
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus sätestab, et kõik lapsed, kes saavad 1. oktoobrist kuni 30. septembrini 7-aastaseks, on koolikohustuslikud ning peavad
1. septembril oma kooliteed alustama. Kohaliku omavalitsuse ülesanne on
kindlustada kõigile neile lastele koolikoht.
BIRGIT
TAMMEJÕETULP
haridusnõunik

T

änase seisuga on Saue vallas 177 tulevast koolijütsi,
kellele vald võimaldab õpilaskoha elukohajärgses koolis. Saue
vallas saavad elukohajärgseteks koolideks Ääsmäe Põhikool ja Tallinna
Pääsküla Gümnaasium eesti keeles
õppida soovijatele ning Tallinna
53. Keskkool vene õppekeelega lastele. Tallinna koolide elukohajärgseks kooliks määramist võimaldab
vastav kokkulepe Tallinna linnaga.
Lisaks sellele on Saue vallal kokkulepe Saue Linnavalitsusega, tänu
millele on 20 lapsel võimalik oma
kooliteed alustada Saue Gümnaasiumis.
Vastavalt Saue Vallavalitsuse
määrusele nr 3 (20.12.2011) määrab vallavalitsus igale koolikohustuslikule lapsele elukohajärgse kooli
30. aprilliks. Kõigile neile lastele,
kes elavad põhjapool Jälgimäe-Keila
maanteed, määratakse elukohajärgseks kooliks Pääsküla Gümnaasium,
kui elukohale lähim munitsipaalkool ning lõunapool maanteed
elavatele lastele Ääsmäe Põhikool.
Vastavat jaotust arvestab ka koolibussisüsteem, mis jääb toimima tänasele sarnaselt.
Info Saue valla elukohajärgsete
koolide ja teiste koolide vastuvõtuaegadest pannakse üles Saue valla
kodulehele ja ajalehte Koduvald.
Konkreetse kooli kohta leiab infot
kindlasti ka kooli kodulehelt.
Elukohajärgse kooli määramine
ei tähenda, et lapsevanem on kohustatud viima avalduse just sellesse

kooli. Lapsevanemal on õigus viia
avaldus ükskõik millisesse kooli. Juhul, kui soovitud koolis siiski vabu
kohti ei ole, on lapsele koolikoht
garanteeritud valla poolt määratud
elukohajärgses koolis.
Laagri Kool
Lisaks elukohajärgsetele koolidele
ning Saue Gümnaasiumile on väikestel sauevallakatel võimalik haridust omandada ka Laagri Koolis.
Laagri Kool on valla poolt omatava
osaühingu poolt peetav erakooliseaduse alusel tegutsev kool ning seetõttu elukohajärgseks kooliks seda
ei määrata. Kooli tegevuse aluseks
on põhikiri ning vastuvõtt kooli toimub Laagri Kooli õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku
ja lahkumise korras sätestatud tingimustel. Vastava dokumendi leiab
Laagri Kooli kodulehelt (www.
laagrik.edu.ee) dokumentide alammenüüst pealkirja Laagri Kooli vastuvõtt ja väljaarvamine alt.
Jaanuarikuu jooksul koostavad
valla haridusnõunik ja kooli esindajad esmase nimekirja lastest, kes
on elanikeregistris Saue valla ela-

nikena ja kes peaksid 1. septembril
kooli minema. Lapsed reastatakse
vastavalt Laagri Kooli vastuvõtutingimustes ära toodud kriteeriumitele
ning moodustub esmane pingerida.
Nimekiri on informatiivne ega oma
mingit õiguslikku tähendust. Lõplik nimekiri valmib Laagri Koolile
esitatud avalduste alusel nende reastamisel kooli poolt vastavalt vastuvõtueeskirjas sätestatud reeglitele ja
tähtajaks.
Esmane pingerida on annab
ka esialgse pildi sellest, kus konkreetne laps selles nimekirjas asub ja
kui suur on tema tõenäosus sügisel
Laagri Kooli pääseda. Kuigi selles
etapis veel informatiivne, on see
info kindlasti mõnedele lapsevanematele oluline, et planeerida edasisi
tegevusi. Vastavalt andmekaitseseadusele ei ole Saue vallal õigust
seda esmast pingerida avalikustada,
kuid soovi korral võib konkreetse
lapse kohta küsida informatsiooni
4. ja 5. veebruaril kella 8.00 - 16.00
Saue valla haridusnõunik Birgit
Tammjõe-Tulp´ilt (telefon 654
1154).
2013. aastal avatakse Laagri

Koolis neli klassikomplekti esimesi
klasse, kuhu mahub õppima 96 last.
Kui laps on esialgses nimekirjas väga
palju tagapool, on tõenäoline, et ta
siiski Laagri Kooli õppima ei mahu
ning saab alustada oma kooliteed
elukohajärgses koolis või mõnes
teises vanema poolt valitud koolis.
Samas on selge, et kõigi nimekirjas
olevate laste vanemad Laagri Kooli avaldust ei esita ning ka esialgu
nimekirjas tagapool olevatel lastel
võib tekkida võimalus siiski Laagri
Kooli õppima pääseda.
Hinnanguliselt võib hetkel öelda, et kui üks klassikomplekt avatakse Ääsmäel, traditsiooniliselt soovib
umbes ühe klassi jagu õpilasi asuda
õppima mõnda Tallinna era- või nn
eliitkooli ning ca 15 õpilasele on sobilik alustada kooliteed Saue Gümnaasiumis, siis ca 20 õpilast, kellel
võib olla soov alustada kooliteed
Laagri Koolis, ei pruugi seal kohta saada. Määravaks saab vastavalt
vastuvõtueeskirjadele sellisel juhul
eelkõige see, millise lapse vanemad
on vallas kauem ametlikult elanud.
Sõltumata sellest, kus laps esialgses nimekirjas asub, tuleb lapsevanemal esitada lapse õpilaskandidaadiks võtmiseks kooli avaldus alates
1. veebruarist kuni 17. veebruarini.
Taotluse võib esitada paberkandjal
või elektrooniliselt e-kirjaga aadressil laagrik@laagrik.edu.ee. Hiljemalt 5. märtsiks saadab kool lapse
seaduslikule esindajale otsuse lapse
õpilaskandidaadiks vastuvõtmise/
mittevastuvõtmise kohta. Õpilaskandidaadiks vastuvõetud lastele
toimub märtsi viimasel nädalal vestlus ning 10. aprilliks selgub nimekiri lastest, kellel on võimalus alustada
kooliteed Laagri Koolis.

Lühidalt
Laagri Kooli logokonkurss tõi kokku
sadakond kavandit
Novembris toimus Laagri Huvialakooli logo ideekonkurss, mille käigus otsiti huvialakoolile ainuõiget sümboolikat. Konkursil
oli võimalik osaleda kõigil soovijatel ning igaühel oli võimalus
esitada mitu tööd.
Osalemise kriteeriumina oli
välja toodud, et esitatava logo
kujundus peab olema lihtne,
meeldejääv, seonduma Laagri
Huvialakooliga (Saue vallaga)
ning selle juures peab olema autori nimi ja kirjeldus, miks tema
meelest on just tema logo see
õige. Konkursi võistlustules oli
kokku 103 erilist ja omanäolist
kavandit. Lõpliku otsuse tegi komisjon, mis koosnes Laagri Huvialakooli, Laagri Kooli, Laagri
Kooli õpilasomavalitsuse, õpetajate, lapsevanemate ja Laagri
Hariduse- ja Spordikeskuse OÜ
esindajatest.
Žürii valis võidutööks kavandi
nr. “27”, kus on kujutatud tõru,
mille kübaral on tekst ja mis
oleks Saue valla vapi värvides.
Võidutöö autoriks on Laagri
Kooli 5. t klassi õpilane Annika
Saaring.
Konkursi võitjale anti 3. detsembril pidulikult üle auhind,
milleks oli tahvelarvuti.

TUNNUSTUS

Väärikas tunnustus meie sekretärile
30. detsembril anti pidulikul aastalõpu üritusel Harjumaa Ball Saue valla tublile sekretärile Kristi Randmale üle maakondlik tunnustus. Väikese Holmeri
nime kandev tunnustus antakse välja omavalitsuse teenistujale teenete eest
konkreetse valla, linna või omavalitsuse koostöö arendamisel.
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elefonitoru vajub jõuetult
hargile. Oli taas kõne, kus
kogu maailma ebaõiglus
tema peale välja valati. Helistaja ei
tahtnud aru saada, et teeremont on
paratamatu nähe ja kusagilt ju tuleb
liiklus ümber suunata. Isegi, kui see
mõneks ajaks kellegi aiavärava taga
tavapärasest tihedama liikluskoormuse tekitab. Ega sekretär pahandagi selle helistaja peale, ta mõistab, et inimesel on mure. Telefon
heliseb taas. Ei tea kust ilmub tema
suule taas naeratus, leebe ja lõputult
mõistev. „Saue Vallavalitsus, sekre-

tär kuuleb, kuidas saan aidata?“
Samavõrra sujuvalt võtab ta üle
ülesanded oma kolleegidelt. Vormistab ja kannab läbi. Teeb koopiad
ja skännib sisse. Otsib üles ja leiab
alati. Tuletab meelde ja hoiab tallel. Laveerib vahel ja komponeerib
kokku. Kuulab ja kuulab ja kuulab,
sest ei ole majas kesksemat kohta
kui sekretäri laud ja igal mööduval
kolleegil on midagi pillata. Pahameel või kompliment, küsimus või
kannatamatus. Igatahes on see kese,
mille ümber kogu majaelu keerleb.
Aga arusaam, kui oluline ta tegelikult on, tuleb siis, kui teda ei ole.
Olgu ta parasjagu pissil, puhkusel
või haiguslehel. Ametnik ei leia õiget dokumenti registrist, teine ei
saa kirja päise vormistamisega üksi

hakkama. Asendaja ei oska telefoni
suunata ega laveerida samaaegselt
toru otsas ja leti taga oleva kliendiga. Ja oh häda, kui sekretäri puhkuse ajal näiteks kohvi või kirjaklambrid otsa saavad. Kui ta on tagasi, siis
on kõik jälle hästi. Hea tuju hõljub

üle kogu olemise.
Aga kuidas seda mõõta? Et nii
on hästi. Vastatud telefonkõnede
arvu järgi? Pigem mitte… Menetletud kirjade hulka mõõtes? Kahtlane… Koefitsendiga, mis mõõdab
rõõmsate ja rahulolematute kolleegide suhet? Keeruline korraldada…
See kõik, mis ta teeb ja on, on liiga
pehme, mõõtmiseks või konkreetseks kasuks ümberarvutamatu. See
on pigem tundeküsimus. Kuigi ta
ei tee ju midagi revolutsioonilist.
Ei päästa elusid, ei lood suuri strateegiad, ei opereeri mitme nulliga
numbritega. Aga see tunne on see,
et vabalt võib olla, et ilma temata
lagunekski õhkkond. Et koostöörütm ja meie tunne saavadki alguse
just sealt – sekretäri laua juurest.

Kuidas sündis Laagri
Huvialakooli logo?
Logo autor Annika Saaring:
Logo mõtte peale tulin siis, kui
see konkurss avaldati. Logo tingimuseks oli kirjas, et logo peab
seonduma Laagri Huvialakooli
või Saue vallaga. Siis otsustasin
mõlema kasuks. Algselt arvasin,
et teen lihtsalt Saue valla vapile
teatud tähed peale, aga otsustasin, et see on liiga igav. Siis arvasin, et teen tõru ja sinna peale
nimetähed. Kolmandaks mõtlesin, et teen üldse Laagri Kooli
logo sarnase, aga otsustasin, et
ka see pole hea idee. Peale kõiki teisi ideesid otsustasin ära ja
tegin enda ja huvialakooli jaoks
sobiliku logo.
Kõiki
konkursile
laekunud kavandeid saab vaadata
Laagri Huvialakooli kodulehel.
www.laagrik.edu.ee/huvikool.
Täname kõiki konkursil osalejaid ja konkursi žürii liikmeid!
Taigur Tooming
Laagri Huvialakooli direktor
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Ta l l i n n a s
Pääskülas ja
Harjumaal
Saue vallas
on öösel toimunud alajaamapõlengu süül elektrita
2000 klienti. Häirekeskus sai põlengust Koru 12
aadressil Tallinnas asuvas
alajaamas teate kell 3.22
Sündmuskohale
sõitsid
Nõmme ja Mustamäe komandode päästjad ning
Saku vabatahtlikud päästjad, keda liitus turvama
kiirabi. Esialgsetel andmetel oli trafo juures süttinud
väike kogus õli.
Kristi Palm Kahjuks ärkasime jah
pimedas ja jahedas
kodus...

Kristi Liisa Põldre
meil polnud juba
kolmest elektrit..
viiest oli tuba marukülm ja meie pisibeebi nälgas, vett ei saanud keeta.... ja
väidetavalt saab alles 13st asi
korda.
Urmas
Kohver
Elekter lahkus jah
3 paiku öösel, sest
3.07 helistati mulle
ja teatati elektrikatkestusest
tingitud häirest. Õnneks kestis
meil katkestus napilt tunnikese.
Enne tegin veel naisele lolli nalja, et maailmalõpp läheneb.
Piret
Romandi
Meil oli õnneks
veekeetjas
vett,
meie pisibeebi nälga ei jäänud .. aga alati tasuks
pudeliga vett külmakappi panna igaks juhuks, eriti kui majas
väike beebi.
Mikk
Lõhmus
Avarii käigus sai
reaalses elus ära
testitud kõik ASi
KOVEK uued pumplate elektrigeneraatorid Laagris, Hüürus
ja Vanamõisas. Kõik need käivitusid nagu peab ja joogivesi oli
tagatud. Ainult andmeedastuse osas oli tehnilisi probleeme
(osa SMSe ei jõudnud firmale
kohale).
Andres Laisk Miku
kommentaar on tegelikult erakordselt
oluline. Keeruline
on tajuda, kui komplitseeritud
ja kalleid süsteeme on viimaste
aastate jooksul vee ja kanalisatsiooniteenuste toimimiseks
ehitatud. Et need ka sellistes
olukordades ennast õigustavad, see on ju tõeline jõulukink. Ja vähemalt minul aitavad
kinnitust saada, et on tegelikult
vajalik investeering.

SAUE VALLALEHT
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TURVALISUS

Rahva omakaitse – ligi 60 Vanamõisa elanikku
kordamööda öises patrullis
Novembrikuu varahommik. Pime kui põrgus. Külamees on kogemata üleval
ja viskab juhusliku pilgu aknast põllule. Seal käib hommikutunde arvestades
kohatu liiklus. Sõiduauto sappa köidetud ATV kimab lund kahte lehte loopides mööda põldu.
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ülamees võtab telefoni, helistab naabrile. See omakorda teisele ja kolmandale.
Selgub, et ühel neist on tõesti ATV
asemel garaažis tühi koht. Edasi
käib kõik nagu B-kategooria põnevusfilmis. Külamehed tormavad
välja, kohalikke olusid hästi tundes
peilivad üsna ruttu välja pätipoiste
positsiooni ja mõne aja pärast ulatatakse nood politseile üle. Üks
kohalolijatest saab kaagid ka filmilõigule ja see levib internetis kulutulena.
Inimesed on pöördes. Selgub,
et vargusi, millest politseidki pole
teavitatud, on külas juhtunud juba
mitmeid. Ärksamad mehed kutsuvad kokku koosoleku, koguneb ligi
150 inimest. Kohalikud külapeod
pole kunagi nii rahvarohked. Teema põletab.
Abstraktsevõitu turvatundest, et
politsei aitab ja turvafirma patrullib, tundub väheks jäävat. Külavanem Tarvo Vau hakkab värbama
vabatahtlikest komandot, et öisel
külal oma jõududega pilk peal
hoida. Oma jah sõna annavad ligi
poolsada kogukondlast, neli naishingegi nende seas. Täidetakse
abipolitseinikuks saamise taotlusvorme. Rahva omakaitse alustab
täiskäigul.
Päev hiljem, õieti öö hiljem, patrull alustab. Igal ööl võtab valvekorra üks inimene. Telefon näpus
ja eraldusmärgid autouksel (igaüks
sõidab oma autoga ja silt käib käest
kätte) sõidetakse öö läbi mööda
piirkonda - silm on peal põhiliselt
Vanamõisal ja osaliselt Allikul.

Võtad pättidelt anonüümsuse
Ega omakohut pidada pole sellisel
kodanikualgatuslikul liikumisel õigust. Mida saab siis üldse teha? Külavanem Tarvo sõnul on oluline olla
nähtaval ja reageerida. „Kui ikka
näed juba kolmandat korda mingit
võõrast masinat külast läbi sõitmas,
siis tuleb ligi minna ja tere öelda.
Käsi väänata ei saa, aga oluline on
anda signaal, et anonüümsus on
kadunud, nägu on nähtud,“ arvab
Tarvo. Kui nüüd mõned külamehed
abipolitseiniku paberid ära teeksid,
siis neil on õigus ka dokumente
kontrollida. Ja omad mehed on ju
maksimum 5 minuti kaugusel, samal ajal, kui näiteks politsei laekumine võib võtta tubli pooltunnikest.
Mitte ainult jaht kurikaeltele
Nüüd on patrull ligi kuujagu päevi öösiti väljas olnud. Midagi hullu
ega kuritegelikku õnneks juhtunud
ei ole. „Ega see pättide püüdmine
ei olegi esmatähtis. Teinekord aitad
kellegi tuisuvaalust välja. Või viskad
rongijaama suunduja autoga kohale,
nagunii ju ise liikvel. Mis iganes abi
võib kaaskodanikul vaja olla,“ laiendab Tarvo naabrivalve piire.
Vanamõisas elab kokku ligi 300
inimest. See on juba nii suur seltskond, et kõik kõiki enam ei tunne.
„Selleks tegelikult ju kogukond
ongi, et üksteist aidata. Eks see, et
vargad meil nii vabalt tegutsesid,
näitas ka kogukonna nõrkust. Inimesi on palju külla juurde elama
asunud ja enam üksteist väga ei tunta. Vanasti tunti oma inimesi…“
ütleb külaelanik Eero Kaljuste.
Tarvo käib nüüd, nagu ta ise nimetab, nagu jonn majast majja,
tutvustab patrulliprojekti ja kogub
kontakte. Tahab saada igast maja-

pidamisest kontaktid patrullilisti,
et oleks täielik ülevaade elanikkonnast. Loodab öiste valvajate
sekka saada vähemalt kolmandiku
külarahvast. „Kõik piirkonna elanikud, kes soovivad oma kodukoha turvalisusele kaasa aidata, võtke
julgelt ühendust minuga telefonil
5017742 või e-postil tarvo@wau.ee.
Praeguse 60 inimesega tuleb üks
patrulliöö kahe kuu peale, see ei ole
midagi hullu, aga meid võiks veel
tublisti rohkem olla,“ kutsub Tarvo
üles liituma neid, kes veel aktiivselt
Vanamõisa naabrivalve liikumises ei
osale.
Eeldab kohalikku initsiatiivi
Vanamõisa patrull liigub kindlaksmääratud marsruudil. Vanamõisa
omad on valmis oma kuu aja pikkust kogemust jagama ja kõne alla
võib tulla isegi piirkonna laiendamine, kui on olemas kusagil kohalik
initsiatiiv. „Näiteks Koidu küla jäigi
välja, sest seal oli ainult paar-kolm
aktiivset inimest ja seda on vähevõi-

LISAINFO
VANAMÕISA
NAABRIVALVE PATRULLI
TELEFON 57 50 1111
Helistada võib ükskõik millise
murega kartmata, et põhjus
on tühine. Olgu selleks kahtlane sõiduk/isik või teie majapidamises, on tekkinud ohtlik
olukord (näiteks
veeavarii,
välisuks ei sulgu, olete eakas
ja tunnete ennast halvasti, jäite rongiga koju tulles pimeda
peale).

tu,“ teab Tarvo. Kui tuleks näiteks
öine kõne Kiia külast, siis sellele
jääks praegu ilmselt reageerimata,
prioriteet on siiski oma piirkond.
Sellise turvavõrgustiku loomine
kohalikul tasandil ei ole mingi raketiteadus. Ohverdada üks magamata
öö kahe või kolme kuu peale, ei rebi
samuti tükki küljest. Aga uni on see
eest neil teistel öödel palju turvalisem.

RAHVASTIK

Sauevallakate arv kasvas eelmisel aastal 9918ni
2012. aasta viimase päeva seisuga elab Saue vallas rahvastikuregistri
andmetel 9918 inimest. 2012. aasta alguses oli sama näitaja 9804, seega
on aastane kasv 114 elanikku.

KV

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee

KODUVALD

H

arjumaa kasvas tervikuna 4169 elaniku võrra, sh
Tallinn 3654 võrra. „Meie
tulemus, kuigi viimastest aastatest
tagasihoidlikum, igati proportsionaalne ja naabrite Harku ja Sakuga
(kasv vastavalt 245 ja 109) täiesti
võrreldav,“ rõõmustab vallavanem
Andres Laisk. Neist 9918st elanikust on mehi 4892 ja naisi 5026, ni-

bin-nabin võrdselt. Sündis 108 last,
poisse 44 ja tüdrukuid 64. Kaksikuid oli kolm paari - 2 paari poisse
ja ühed tüdrukud. Siit ilmast lahkunuid oli 83.
Rahvaloendus pakub pisut
erinevaid tulemusi
Mõni aeg tagasi avalikuks saanud
rahvaloendusandmed
annavad
huvitavat informatsiooni. Vallas
tervikuna elab loenduse andmetel
10 795 nimest, mis on ca 100 rohkem, kui sellel ajal registris. „See
moodustab 11% sauevallakatest,

ehk märgatavalt vähem, kui oleme prognoosinud, prognoosisime
isegi kuni 25%,“ kommenteerib
Laisk.
Samas on huvitavad andmed
külade lõikes. Näiteks Vanamõisas
elab ca 100 ja Allikul ca 200 inimest rohkem, kui registris. Aga
huvitav on ka näiteks Hüüru ca
100 lisaelanikuga, Valingul elab 50
elanikku rohkem, kui ametlikult
registris on 100% eestlaste külad
on Tagametsa ja Pärinurme, aga
üle 95% ka Ääsmäe, Pällu, Aila,
kõik valla lõunaosas. Kõige vene-

keelsemad on Vatsla (eestlasi 64%),
Maidla (81%), Koppelmaa (86%)
Hüüru (83%). Selgituseks võib ilmselt pakkuda suvila-alade mõju.
Saue linnal on seevastu elanikke
tegelikult 400 võrra vähem, kui registris. „Eks need suuremalt jaolt
tegelikkuses meie valla või Saku
elanikud ole.
Teistest naabritest on Saku vallal
tulemus väga hea, vahe napp 5,7%,
sama suurusjärk Viimsil, Harku
suhtarv sarnane meiega ning Rae
vallal vahe suurim - 15%,“ ütleb
Laisk.

Koduvald

NR 1
JAANUAR 2013

SAUE VALLALEHT

PERSOON

Konstaabel Kalda Koppelmaalt:
natuurilt ja faktuurilt militaarlane
Gümnaasiumis vaimustus ta laskespordist ja tollest ajast on tal ette näidata
Eesti Meistri tiitel. Juba napilt kaheksateistkümneselt ühines Kaitseliiduga ja
tegi ära abipolitseiniku paberid. Kahekümneselt sai temast Saue valla kohalik konstaabel. Adrenaliin ja riigikaitselised aated on need, mis mehe militaarmaailma juures hoiavad. Äraelamiseks nappivast palgast ja töökoormusest hoolimata.
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jal, mil politseistruktuure
meedia vahendusel saamatuteks sajatatakse, julgeb
Karl Kalda pakkuda, et asjad nii
hullud siiski ei ole. „Muidugi on
tõsi, et ressurssi, inimesi on vähe,
aga mulle ei meenu, et keegi oleks
tulnud mulle isiklikult ütlema, et
ma ei saa tööga hakkama,“ tõdeb
Karl. Kuigi ilmselt kõik väikesed
poisid unistavad mingil hetkel politseinikuks saamisest, siis suureks
saades see valitakse siiski teised erialad. Karlile endale tundub, et väike vahe jookseb sisse linna- ja maapoistel. Et maal kasvanud mehed on
rohkem teadlikud riigikatselistest
väärtustest ja aadetest ja näiteks ajateenistusse minek on pigem norm,
kõrvelenihverdamist ei ole.
Karlil tiksub sel kevadel täis
juba viies aasta Saue vallas korda
hoida. Ta oli napid kakskümmend
aastat vana, kui talle tehti ettepanek kohaliku konstaabli ametisse
tulla. Kui muidu eeldab see siiski
politseikooli läbimist, siis Karli eelnevat militaarse maiguga tegevust
arvestades piisas kiirväljaõppest ja
lubadusest, et noor mees ka kõrgkoolitee ette võtab.
Kas siis nooruse uljusest tulenevalt või millestki muust, aga
mingit hirmu, et nii suur vald ja
kuidas sa siin end kehtestad ja õigust korraldad, Karl alguspäevilt ei
mäleta. Kui vaja aitasid kolleegid,
abiks oli ka kohalike olude tundmine, on ta ju ise elupõline Koppelmaa küla poiss. Piirkond tuttav,
enamus nurgataguseid punkreid
ja metsatihnikute otseteid on lapsepõlves ning viie tööaastaga juba
pähe kulunud. Igas külas on kohalikul konstaablil ka oma kontaktinimene, võrgustik töötab. „Eks sellel
kohalik olemisel on oma pahupool
ka. Juhul, kui õigusrikkumised juhtuvad oma tuttavatega seotult,“ ütleb Karl. Sellisel puhul tuleb ennast
juhtumist taandada ning seda on ka
Karlil teha tulnud.
Teemaderingi, millega kohalik konstaabel tegelema peab, ei
saagi väga täpselt määratleda. Üldises mõttes on see kohalik õiguskord. Praktikas tähendab see tegelemist sellega, kui naabrikoer öösiti
haugub ja kaaskondlasi häirib. Tähendab joobnud seltsimeeste toimetamist koju või kainestusmajja.
Tähendab enesetappe, liiklustrahve, peretülisid, varguseid ja kakluste

lahutamist. Liiga palju positiivseid
emotsioone just ei saa? „Ega jah.
Minu jaoks on kaks asja, mis mind
selle töö juures hoiavad - kollektiiv
ja adrenaliin. Adrenaliinivajadus
on vist igal politseinikul keskmiselt
suurem,“ naerab Karl.
Kriminogeenseks
kandiks
konstaabel Saue valda ei pea
ning mingeid suuremaid katastroofe enda teenistuskäigu jooksul,
selliseid, mis veel nädalaid hiljem
ööund segavad, ta ka ei mäleta.
Mis olla tegelikult hea. Küll on tal
eredalt meelde möödundkevadine
päästeoperatsioon Pilliroo tänava
kandis, kus kaevetööde käigus leiti
maa seest mürsk. „See eeldas küll
kiiret tegutsemist, paljude osapoolte koostööd ja nii,“ meenutab Karl
sündmust, mis lõppes kenasti ja
õnnelikult. Mürsk tehti kahjutuks,
keegi kannatada ei saanud, aga korraliku kogemuse andis küll.
Kohalikku konstaablit peetavat tihti vallavalitse ametnikuks.
Tegelikult on tegemist siiski osaga
politseisüsteemist. Saue konstaablijaoskond on osa Lääne-Harju
Politseijaoskonnast. Samas ei ole tegemist 24/7 töös oleva valveüksusega. Teine arusaamatus, mis Karli
sõnul konstaabliametiga seostub,
ongi inimeste arvamus, nagu peaks
konstaabel olema kättesaadav ööpäevaringselt. „Ma toon sellise näite – perearstile ei hakka ju ilmselt
keegi südaööl helistama ja kõhuvalu
kurtma. Ikka üldine hädaabinumber 112 on helistamiseks õige koht.
Sama kehtib kuriteo ohvriks sattumisel, helistama peaks lühinumbril
110,“ soovitab Karl Kalda.
Aga miks ei võiks olla konstaabel kogu aeg kättesaadav?
Karli isikliku arvamise kohaselt
see nii olema ei peaks. Ta tunnistab, et kaks konstaablit võiks siiski
olla, just olukordades, kus üks on
puhkusel või haiguslehel, nii nagu
Karl ise on juba üle kuu aja olnud.
„Käeluumurd. Aga õnneks või kahjuks mitte mõne põneva juhtumiga
seotud,“ naerab mees. Politseisüsteem on selliselt ülesehitatud, et
kiirreageerimiseks on siiski patrullteenistus. Politsei prioriteediks
ongi patrullide mehitamine ja väljakutsetele reageerimine. Kohalikul
konstaablil on samuti oma patrullipäevad, aga mitte iga päev, vaid
graafiku alusel. See on ka põhjus,
miks konstaabli mobiiltelefoninumber ei ole avalikult kättesaadav.
Sest kui on tuldud näiteks öisest
patrullist, siis vajab ka korrakaitsja
vahepeal puhkeaega.
Üks mis kindel, teisipäeviti

Konstaabel Karl Kalda jutule saab kindlasti teisipäeviti, mil toimub ametlik
vastuvõtt - 14-16.00 Laagris, Vae 6 (Koveki maja, 2 korrus), tel 612 4541 (ainult
vastuvõtuajal).

on kohaliku konstaabli vastuvõtt
ja siis on mees reaalselt kohal ning
tegeleb inimeste muredega. Nendega, mis siis kohest reageerimist ei
eelda. Needsamad häirivad naabrid
või naabrikoerad, peretülid ja muu
selline kraam. On ka jaburamat
sorti probleeme. Nii näiteks meenub Karlile üks proua, kes nädalast
nädalasse käis kurtmas, et vaibanarmaid on salaja lõikamas käidud,
et ajalehed saabuvad postkasti juba
loetult, et keegi vahetab prilliklaase
nõrgemate vastu välja... Aga üldiselt
on inimeste mured siiski reaalsed ja
tõsised ning just nendele kulubki
suur osa konstaabli tööajast. Tuleb
lahendada, selgitada, otsida tunnistajaid, täita pabereid.
„Politseitöö on rohkem vist
eluviis, kui amet. Nii öelda professionaalse kretinism,“ möönab
Karl. Ei ole nii, et kui munder nagis ja vaba päev, et siis ei näe ja ei
märka. „Tegelikult peaks olema
elementaarne kodanikukohus reageerida või sekkuda, kui põhjust
on,“ toonitab mees. Ja sekkumine
ei ole kindlasti see, et kui näed õhtupimedas kusagil kähmluses nuga
välkumas, et siis palajakäsi pätte lahutama tormata. Alati tuleb ohtu
adekvaatselt hinnata ja sekkuda vastavalt situatsioonile. Ka telefonile
110 kõne võtmine on reageerimine.
Karl ise suudab kokku lugeda vähemalt kümmekond juhtumit, kus
ta töövabal ajal on politseitelefonile helistanud. Samas paneb mees
südamele, et omakohtu korras ei
maksa asju lahendama hakata. Kui

peremees näiteks oma hoovis tabatud vargale ajuroobiga äsab, läheb
haprasti mõlemal. Sellisel puhul ootab kohtutee ka peremeest ennast.
„Hädakaitse piire ei tohi ületada.
Rusikareegel on see, et ei tohi teha
suuremat kahju, kui sulle oleks tekitatud,“ selgitab konstaabel.
Ka altkäemaksu on Karlile pakutud. Kümne tuhandelist pakkumist joobes juhtimise eest mäletab
mees veel krooniaegset summat.
Võtsid vastu? „Ei võtnud. Trellide
taha läks. Ma ei näe mingit pointi. Järgmisel hetkel võib seesama
inimene mu naise või vanemad alla
ajada,“ on mees resoluutne.
Karl üldiselt fännab politseiametnikutööd. Aga noore ja äsja
jõuluajal oma väljavalitule kihlasõrmuse sõrme pannud mehena tunneb ta, et on üsna pea valiku ees.
Et vanemate kodukatuse alt välja
saada ja oma perele ja tulevastele
lastele elus normaalset äraelamist
võimaldada, peaksid sissetulekud
olema siiski suuremad, kui täna.
„Ütleme ausalt, kui palk ei kasva,
siis ma vist ei saa planeerida oma
karjääri selles süsteemis,“ nendib
mees nukralt. Taskus on tal ka väikeettevõte juhtimise paberid ja neid
rakendab mees juba tänagi väikeses pereettevõttes. Ka on peast läbi
käinud mõte, et minna tuhandete
teiste noorte meeste moodi Soome
ehitajakski. Lähiaastail näeb Karl
end veel siiski politseisüsteemis ja
ametile vastavalt annab vallarahvale uueks aastaks soovitus: „Hoidke
oma varal ja lähedastel silma peal!“

7

UUE AASTA
TERVITUS!

HEA VALLARAHVAS!
Võib tunduda, et möödunud
aasta oli üks suur skandaalide
ja vapustuste rida, nii maailma
mastaabis kui ka kodusel Maarjamaal. Kõikide nende üleslugemine võtaks kogu leheruumi
ning poleks ka kuigi mõttekas.
Ilmekas on aga see, et ühe suure
erakonna ilmsiks tulnud rahastamisskandaal on konsolideerinud kõik parlamendierakonnad
ning opositsioonil on otsekui
suu vett täis. Järelikult on kõigil
nina must! See on lisanud meie
armsale valitsusele enesekindlust ning peaministri aastalõpu
usutlusest selgus, et süüdi kogu
loos on ikkagi ainult Silver Meikar, kes uuel aastal loodetavasti
risti lüüakse.
Oleksin oodanud peaministrilt
ausat ja lihtsat sõnumit - jah, me
tegime vigu ja oleme valmis neid
parandama, aga juhtus nii nagu
alati...
Meenutades toimunut meie
koduvallas,
tulevad
meelde
ennekõike
siiski
meeldivad
sündmused, nagu uue lasteaia
avamine Nõlvaku elurajoonis,
suuremahuliste vee- ja kanalisatsioonitööde
valmissaamine
mitmetes valla elupiirkondades,
Laagri perearstikeskuse ja valla
sotsiaalosakonna uued tööruumid, Haraka Kodu valmimine
puuetega lastele Maidla külas,
mitmete kergliiklusteede rajamine kogu vallas, Koidu küla lisandumine vallakaardile ning palju
muudki veel.
Tean, et kõige selle taga on
noorusliku vallavalitsuse tubli
töö ning püüd vallaelu edendada
ja mugavamaks muuta. Mulle ei
ole kunagi meeldinud väide, et
vallakodanik on klient ja vallaametnik teenuse pakkuja. Tunduvalt inimlikum on teadmine, et
vallakodanik on lihtsalt inimene,
keda vallas oodatakse ja püütakse aidata igal võimalikul moel.
Ka olen seda meelt, et üha laienevad virtuaalsed sotsiaalvõrgustikud, igat liiki Näoraamatud
(Facebook, Linkedin-d, Netlogid
jne) ei asenda vahetut inimlikku
suhtlust, head sõna või sooja,
sõbralikku pilku.
Head sõbrad! Soovin teile
kogu vallavolikogu poolt head
uut, edukat aastat, aktiivset kaasalöömist vallaelu edendamisel
ning hingesoojust ja armastust
teie kodudesse!
Mati Tartu
volikogu esimees
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ALLASUTUSED

Tutvumisrubriik – kes juhivad valla allasutusi?
Saue vallal on mitmeid allasutusi – koolid, lasteaiad, raamatukogud, hooldekodu, kultuurimaja, lisaks äriettevõtted AS Kovek ja OÜ Laagri Haridus- ja Spordikeskus. Kes nad on, miks nad on, kuidas nad on ja mis nägu
nad on – siin väike pildi ning põhimõtete galerii.

INGRID NOVIKOVA,

Saue valla Kultuurikeskuse
juhataja
Staaz ametikohal: 2 aastat ja 3 kuud
Telefon: 679 6785
E-post: veskitammi@sauevald.ee
Kodulehe aadress: FB – Saue valla
kultuurikeskus
Kolm märksõna, millest juhina
lähtud: usaldus, koostöö, paindlikkus
ja loovus
Asutuse slogan või missioon või juhtmõte – ükskõik kas see on nö ametlik, või lihtsalt tegutsemisviisis väljenduv idee: Kui sa astud valdkondade,
distsipliinide või kultuuride ristmikule,
võid olemasolevaid kontseptsioone
kombineerides saada palju erakordseid
uusi ideid. Kultuurikeskus on ristmik,
kus kohtuvad erinevate valdkondade,
erinevate erialade, erinevate huvide
ja erinevate sihtgruppide esindajad.
Neid omavahel kokku viies, nende ideid
kombineerides leiame end meie endi
poolt tekitatud kultuuride ristmikul.
Üks asi, mis eelmisel aastal hullult
hästi õnnestus, ja teine asi, millega
mööda sai pandud: õnnestunud
projektide seas on kindlasti Tänavakultuuri linnalaager, mis toimus koostöös
MTÜ Pere Heaks ja LEADER programmi
toetusel. Kahjuks ei saanud toetust EASi
kirjutatud projekt – kultuurikeskuse
renoveerimistööd.
Kas Sinu juhitav asutus maailmalõppi oodates eriettevalmistusi ka tegi?
Jah, kultuurikeskuses sai tehtud seoses
„maailmalõpu tulekuga“ üks tõsine
plaan ning on tehtud ka vajalikud
ettevalmistused „võimalike tagajärgede likvideerimiseks“. Seoses sellega
on kultuurikeskus 2013. aasta jaanuaris
külastajatele suletud – toimub remont
„enim kahjustatud ruumides“. Loodame
kuu aja jooksul vajalike parendustöödega lõpule jõuda ning ootame taas
külastajaid alates 28. jaanuarist.

TÕNIS ILP

OÜ Laagri Haridus- ja
Spordikeskuse juhataja

LIIA KIIBUS

Ääsmäe Raamatukogu
juhataja

Staaz ametikohal: 2 aastat
Telefon: 530 79160
E-post: tonis.ilp@laagrik.edu.ee
Kodulehed:
Kool: laagrik.edu.ee
Sport: laagriujula.ee

Staaz ametikohal: 30 aastat
Telefon: 6086241, faks: 6086241
E-post:
aasmae.raamatukogu@gmail.com
Koduleht:
http://307051edicypages.com/et

Kolm märksõna, millest juhina
lähtud: usun, et eesti inimesed tahavad
ja üritavad anda oma töökohal parima.
Juhi ülesanne on luua neile selleks
tingimused ja seada eesmärgid.

Kolm märksõna, millest juhina
lähtud: Avatud... nagu raamat - näoga
lugeja poole! Laia silmaringiga, särav ja
diplomaatiline! Ajaga kaasas käima ja
kõigega kursis olema!

Asutuse slogan või missioon - või
juhtmõte – ükskõik kas see on nö
ametlik või lihtsalt tegutsemisviisis
väljenduv idee: OÜ LHSK missiooniks
on olemasolevate võimaluste baasil
tagada Saue valla lastele maksimaalselt
hea põhiharidus ja elanikele maksimaalselt head sportimistingimused.

Asutuse slogan või missioon või
juhtmõte – ükskõik kas see on nö
ametlik, või lihtsalt tegutsemisviisis
väljenduv idee:
Raamatu - usku me oleme ristinud end,
raamatutarkusest pidanud lugu –
raamat me Aabits
ja raamat me Testament.
Haridustempel on raamatukogu.
Seda asutust igaüks teab:
ennast siin raamatuid sirvima seabpensionär hommikul, koolipoiss õhtal... (V.
Kaarna)

Üks asi, mis eelmisel aastal hullult
hästi õnnestus, ja teine asi, millega
mööda sai pandud: õnnestumine:
sõlmiti leping jalgpalliklubiga Nõmme
Kalju, kes viis meie staadionil läbi oma
treeninguid ja erinevate liigade mänge.
Professionaalse klubi eeskuju mõjub
kindlasti innustavalt ka kohalikule
spordiharrastusele. Ebaõnnestumine:
kindlasti on kahju, et oma töökohast
loobus Laagri Kooli looja ja kauaaegne
juht Marje Eelmaa.
Kas Sinu juhitav asutus maailmalõppu oodates eriettevalmistusi ka tegi?
Meie asutuses arutati elavalt maiade
kalendriga seotud temaatikat ja jõuti
ühisele järeldusele, et maailmalõpp
saabub 2436 aasta pärast. Siis arutatakse edasi : )

Üks asi, mis eelmisel aastal hullult
hästi õnnestus, ja teine asi, millega
mööda sai pandud: tunneme rõõmu,
et meie raamatukogul on nii arvukas
lugejaskond ja palju väärtuslikku kirjandust. On hea, kui toredate kaaslaste
seltsis olla saad argipäevades. On hea,
kui lugejad Su mõtteid mõistavad ja
Sind omaks võtavad. On hea, kui Su
ümber hea asukond, me oma küla
kogukond.
Kas Sinu juhitav asutus maailmalõppu oodates eriettevalmistusi ka
tegi? Maailmalõpu asemel tuli hoopis
talvine pööripäev, mis kena talve pea
peale pööras!

VIKTOR JOHANSON
Laagri Kooli direktor

Staaz ametikohal: 5 kuud
Telefon: 651 7633, e-post: laagrik@
laagrik.edu.ee, koduleht: www.laagri.
edu.ee
Kolm märksõna, millest juhina lähtud: usaldus, koostöö, järjepidevus.
Asutuse slogan või missioon või juhtmõte : külva head, siis kasvab ka head.
Üks asi, mis eelmisel aastal hullult
hästi õnnestus, ja teine asi, millega
mööda sai pandud: Kuna töötan sel
ametikohal alles viiendat kuud, siis ei
ole veel midagi märkimisväärset korda
saatnud, midagi hullusti pole ka läinud.
Kas Sinu juhitav asutus maailmalõppi oodates eriettevalmistusi ka tegi?
Maailmalõpuhullusega me kaasa ei
läinud.

JAANUS KALLION

Ääsmäe Põhikooli direktor
Staaz ametikohal: 7 aastat
Telefon: 534 91082, e-post: jaanus.
kallion@aasmaepk.edu.ee, koduleht:
www.aasmaepk.edu.ee

RITA KLEIN

MERLE PERM

Staaz ametikohal: 6 aastat
Telefon 679 3095
E-post:
veskitammi.lasteaed@sauevald.ee
Koduleht: www.veskitammila.ee

Staaz ametikohal: 9 kuud
Telefon: 53079131
E-post: merle.perm@sauevald.ee
Koduleht: www.nolvakulasteaed.ee

Veskitammi Lasteaia direktor

Kolm märksõna, millest juhina
lähtud: avatus, vaimsus ja meisterlikkus
miksituna inimlike nõrkuste-tugevustega.
Asutuse slogan või missioon või
juhtmõte – ükskõik kas see on nö
ametlik, või lihtsalt tegutsemisviisis
väljenduv idee: Jaga armastust ja
hoolt, siis on elu sinu poolt.
Üks asi, mis eelmisel aastal hullult
hästi õnnestus, ja teine asi,millega
mööda sai pandud: õnnestus: positiivsed riikliku järelevalve tulemused, mis
andsid kindlustunde, et kõik on enamvähem rööbastel. Mööda: majandusjuhataja koondamine - ei suutnud hoida
head ja vajalikku töötajat.
Kas Sinu juhitav asutus maailmalõppu oodates eriettevalmistusi
ka tegi? Ikka! Valmistasime ette ja
pidasime kolm päeva järjest vägevaid
pidusid. Aga peole saabunud jõuluvana
tõotas, et 22.detsember tuleb niikuinii
ja nüüd on maailmalõpp õnnelikult
möödas ning saame keskenduda uue
aasta tegemistele. Soovin kõigile 2013
aastaks unistuste täitumist ja indu selle
nimel töötada.

Kolm märksõna, millest juhina
lähtud: meeskonnatöö, õppida x 3,
traditsioonid.
Asutuse slogan või missioon või juhtmõte: sõbralikult ja professionaalselt.
Üks asi, mis eelmisel aastal hullult
hästi õnnestus, ja teine asi, millega
mööda sai pandud: õnnestumiseks oli
kasulik tehing vallarahvaga: andsime
ära oma üleliigsed suured toataimed.
Vabanenud ruum on nüüd sisustatud
lastenurgaks. Ebaõnnestumiseks oli
vääramatu jõu – oktoobri esimese
lume ja tormi - sattumine raamatukogu
korrastuspäevale ja pikalt planeeritud
ühine kultuuriprogramm jäi ära.
Kas Sinu juhitav asutus maailmalõppu oodates eriettevalmistusi ka
tegi? Ei teinud muid ettevalmistusi kui
tagasihoidliku jõululaua katmine, et kell
13.12 koos tähistada pööripäeva ja (või)
ärajäänud maailmalõppu.

Kolm märksõna, millest juhina
lähtud: usaldus, hoolivus ja empaatiavõime
Asutuse slogan või missioon või
juhtmõte – ükskõik kas see on nö
ametlik, või lihtsalt tegutsemisviisis
väljenduv idee: Meie hoolime kõigist
abivajajatest. Meie eesmärgiks on
pakkuda oma elanikele pühendumust,
hooldamist ja põetamist turvalises
keskkonnas.

Staaz ametikohal: 25 aastat ja 4 kuud
Telefon: 529 9449
E-post: lla@hot.ee
Kodulehe aadress: www.laagrilasteaed.ee

Üks asi, mis eelmisel aastal hullult
hästi õnnestus, ja teine, millega
mööda sai pandud: möödunud aasta
suurimaks õnnestumiseks pean, et
saime oma hooldekodu seest soojaks
ja väljast ilusaks (tööd tehti CO2 heitgaaside müügist saadud raha eest). Tänan
südamest kõiki projekti elluviimisega
seotud inimesi vallas, kelle tubli töö
ühine tulemus kauni ja sooja maja näol
rõõmustab meid kõiki.
Kas Sinu juhitav asutus maailmalõppu oodates eriettevalmistusi ka tegi?
Maailmalõpuks ettevalmistumisi meie
asutus ei teinud, kuid küünlaid, tikke ja
toitu on meil ikka alati olemas.

AARE SÕER,

ASi Kovek juhatuse liige

Staaz ametikohal: 5 aastat
Telefon: 530 88467
E-post: aasmae.lasteaed@mail.ee
Koduleht: www.aasmaelasteaed.ee

Staaz ametikohal: 2,5 aastat
Telefon: 679 6757
E-post: aare.soer@kovek.ee
Koduleht: www.kovek.ee

Kolm märksõna, millest juhina
lähtud: konkreetsus, kohusetunne,
lugupidav suhtumine kõikidesse ja
kõigesse.

Kolm märksõna, millest juhina
lähtud: usaldusväärsus, probleemide
asemel räägi lahendustest, süsteemsus
Asutuse slogan või missioon või
juhtmõte – ükskõik kas see on nö
ametlik, või lihtsalt tegutsemisviisis
väljenduv idee: puhas kraanivesi iga
ilmaga.
Üks asi, mis eelmisel aastal hullult
hästi õnnestus, ja teine asi, millega
mööda sai pandud: õnnestus –
veeprojektidega oleme enamikus
ühele poole saanud või kohe saamas,
ebaõnnestus –alahindasime tugevasti
ehitustöödega kaasnevate probleemide hulka ja nende tõsidust, ka klientide
ebamugavusi.
Kas Sinu juhitav asutus maailmalõppu oodates eriettevalmistusi ka tegi?
Ettevalmistusi sai tehtud rohkem rikete
ja elektrikatkestuste vastu, üldiselt pühade aeg möödus suuremate probleemideta (kuid mitte probleemivabalt).

Kas Sinu juhitav asutus maailmalõppi oodates eriettevalmistusi ka tegi?
Läbi alajaama põlengu kogesime, kui
palju me siiski sõltume elektrist. Õnneks
olid küünlavarud piisavad, inimesed
ümberringi mõistvad ja passiivmajamaja õigustas ennast igati. Sama päeva
õhtul tähistasime maailma allesjäämist
kahe imeilusa jõulupeoga.

Laagri Lasteaia direktor

Laagri Lasteaia Ääsmäe filiaali
juhataja

Harku Hooldekodu juhataja

Staaz ametikohal: veebruaris 2013
saab 6 aastat
Telefon: 651 0212
E-post: lia.nirk@sauevald.ee
Koduleht: www.sauevallark.ee

Üks asi, mis eelmisel aastal hullult
hästi õnnestus, ja teine asi, millega
mööda sai pandud: Mis õnnestus:
lasteaed töötab ja tunne on selline,
nagu toimetaksime juba ammuilma
koos, mitte ei ole alles oma esimesi
traditsioone kujundamas. Meie suur
ühine uus kodu on soe ning hubane.
Mis mitte nii väga: väga raske on midagi
välja tuua, eks väikseid kasvuraskusi
on ette tulnud aga ühestki neist ei ole
muret kasvanud.

TIIU INGERAINEN

SILVA KIILBERG

JUTA PÄRNA

Saue Vallaraamatukogu
direktor

Asutuse slogan või missioon või
juhtmõte – ükskõik kas see on nö
ametlik, või lihtsalt tegutsemisviisis väljenduv idee: Naerul näoga
Nõlvakule! Meie toreda personali poolt
leiutatud nn. NNN.

Asutuse slogan või missioon või juhtmõte : igaüks on oluline.

Kas Sinu juhitav asutus maailmalõppu oodates eriettevalmistusi ka tegi?
Jah. Lõpetasime õppetöö ja läksime
koolivaheajale.

LIA NIRK

Kolm märksõna, millest juhina lähtud: koostöö, usaldus, loovus

Kolm märksõna, millest juhina lähtud: positiivsus, hea koostöö.

Üks asi, mis eelmisel aastal hullult
hästi õnnestus, ja teine asi, millega
mööda sai pandud: Haridus- ja
Teadusministeeriumi poolt teostatud
riiklik järelevalve viidi 2012. aastal läbi
Ääsmäe Põhikoolis, see sai väga positiivse hinnangu. Halvad asjad püüame
kiiresti unustada.

Staaz ametikohal: 2. jaanuaril 2013.
aastal täitus 18 aastat
Telefon: 6071347; 5087647
E-post: harku.hooldekodu@sauevald.
ee, harkuhooldekodu@hot.ee

Nõlvaku Lasteaia direktor

KAIE MIIL

Hüüru raamatukogu hoidja
Staaz ametikohal: 6 aastat
Telefon: 607 1358, e-post: km.kaie.
miil@gmail.com, koduleht: www.
sauevallark.ee
Kolm märksõna, millest juhina lähtud: lähtun kohusetundest, maailma
lõpu aimusest ja inimese vähesest
võimekusest midagi ses osas muuta.

Asutuse slogan või missioon või
juhtmõte – ükskõik kas see on nö
ametlik, või lihtsalt tegutsemisviisis
väljenduv idee: väikestest tegudest
saavad alguse suured tegemised.

Üks asi, mis eelmisel aastal hullult
hästi õnnestus, ja teine, millega
mööda sai pandud: Õnnestumine
töös: keegi loeb raamatuid. Ebaõnnestumine töös: neid, kes raamatuid võiks
tõesti lugeda, on väga vähe.

Üks asi, mis eelmisel aastal hullult
hästi õnnestus, ja teine asi, millega
mööda sai pandud: Õnnestus: 2012
aasta oli meie lasteaiaperele üldiselt hea. Väga palju toredaid üritusi ja
ka majanduslikus mõttes saime endile
kõike vajalikku lubada.Bbaõnnestus:
mõni asi ikka läks veidi viltu ka, aga
sellised seigad panevad mõtlema,
analüüsima ja paremini tegutsema.
Ei tahaks neid küll uuest meenutama
hakata: ütleb ju vanasõnagi, et kes vana
asja meelde tuletab, sellel silm peast
välja.

Kas Sinu juhitav asutus maailmalõppu oodates eriettevalmistusi ka
tegi? Aastalõpu ettevalmistused olid
aeganõudvad.

Kas Sinu juhitav asutus maailmalõppi oodates eriettevalmistusi ka tegi?
Maailmalõpp oli nagu rohkem 2012.
aasta meedia “hitt”.

Asutuse slogan või missioon või juhtmõte : olla olemas niikaua, kui teksti
lugemine kestab ja edasine tulevik on
piltide keeles.

Kolm märksõna, millest juhina
lähtud: usaldus alluvate suhtes, igaüks
peab teadma oma tööd ja vastutama
oma tegude eest. Anda piisavalt
vabadust ise otsustada. Loovus ja
mängulisus on aastate algusest olnud
lasteaia põhimõte. Vastu ootan lojaalsust ja seda, et igaüks teeks oma tööd
südamega. Kuidas olen nii kaua selles
ametis olnud, eks ikka toredate naiste
(mehed kahjuks meile tööle ei taha
tulla) ja vahvate laste pärast. Iga päev
on teisest erinev ja üllatusi pakkuv.
Asutuse slogan või missioon või
juhtmõte – ükskõik kas see on nö
ametlik, või lihtsalt tegutsemisviisis
väljenduv idee: „parim viis häid lapsi
kasvatada, on teha nad õnnelikuks“.
Üks asi, mis eelmisel aastal hullult
hästi õnnestus, ja teine asi, millega
mööda sai pandud: Õnnestumisi oli
palju, saatsime kooli juba 44. lennu
43 toredat poissi-tüdrukut. Vahvad
üritused laste ja vanematega, meie
tore suvine reis viis seekord naabrite
juurde Raplamaale. Segadust tekitas
toitlustuse ümberkorraldus ja sellega
tekkinud probleemid – õnneks lahenesid kõik probleemid ja igapäevaelu läks
oma rütmi.
Kas Sinu juhitav asutus maailmalõppu oodates eriettevalmistusi ka
tegi? Meieni ei jõudnudki kuuldused
maailmalõpust ja seetõttu me ei saanudki ettevalmistusi teha. Eks järgmisel
korral, kui tuleb uus maailmalõpp
oleme tähelepanelikumad ja teeme
korralikult ettevalmistusi.
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Eakate advendipidu oli traditsiooniliselt
kohtumiste- ja kingitusterohke
Seeniorite detsembrialguse peod Laagris kultuurikeskuses on juba traditsiooniks saanud. Selgi aastal oli kohal julgelt üle saja memme-taadi ja jõulumeelehead jagus kõikidele.

KV

KODUVALD

TÄNUSÕNAD TOETAJATELE

annely.sumre@
sauevald.ee

Eks me kõik oleme vähem
või rohkem heitunud ikka
veel saba näitavast masust
ja ees terendavatest hinnatõusudest. Sellepärast on
kuidagi eriti armas, kui keegi
lihtsalt, üsna omakasupüüdmatult ulatab abikäe. Et iga
külaline peolt kingi kaasa
saaks, andsid hindamatu
panuse kolm kohalikku Saue
valla ettevõtet. Ei olnud vaja
pidada pikki läbirääkimisi, kuidagi loomulikult tuli
tõdemus, et omasid peab
ikka toetama ja nende jaoks
olemas olema.

KODUVALD

P

unase kuhvtiga vana küll
kohal ei olnud, aga muidu
oli küll ehe jõuluolemine.
Prouased kenasti lille löödud, neil
vähestel härradel, kes kohal olid,
lipsutiib otseks aetud ja selg sirgem.
Külalised võtsid ise kaasa toidupoolist, mis oma käte ja armastusega
valmis vormitud. Vallapealikud pidasid kõnesid, tantsu- ja laulurõõmu jagasid Mustamäe sotsiaalkeskuse eakad. Nii nagu alati, kuulusid
peokavva ka ühine jalakeerutus ja
koos üles võetud viisijupp.
„On heameel, et valla eakamal
generatsioonil jätkub ikka jõudu ja
tahet jõuluajal kokku saada ja seltsis aastalõpu mõtteid mõlgutada,“
rõõmustasid volikogu esimees Mati
Tartu ja vallavanem Andres Laisk.
Korraldaja rollis olnud sotsiaalnõunik Mare Jallai nendib, et aasta-aastalt on advendiolemine elujõulisena
säilinud, aga et kindlasti on ka veel
neid eakaid, kes pidu enda jaoks veel
avastanud ei ole. „See on mõeldud
ülevallalise üritusena, selle tarbeks
oleme iga kord ka bussiringi käima
pannud, et valla teisest servast ka
rahvas saaks kohale tulla,“ loodab
Jallai 2013. aasta peole veelgi rohkem publikut.
Memmed isegi tõdesid, hea on
ikka kodust välja saada ja omaealistega, kaugemalt ja lähemalt,
niimoodi summas kokku saada.

Suur aitäh!
GRADER SERVICE AS
LAAGRI APTEEK
COMARKET

Paljukest siis vaja on, et end hästi
tunda – põhjust huulekaar punaseks
võõbata, tassi kohvi taga mekutada
ja aastajagu külauudiseid jagada,
eriti kui tead, kui et oled oodatud
külaline.
Aastalõpul kohaselt jõudis kätte
ka kingituste jagamise aeg. Mitte
üks külaline ei jäänud ilma, absoluutselt igaüks sai kaasa kompsu
kuuse alla, oli seal siis küünal või
kohvipakk, kinkekaart või kommikarp, vitamiinid või villased sokid.

Jõulud Vanamõisas - pidusid mitut masti
Kord aastas on üks imeline aeg – jõuluaeg.... Nii toimub igal aastal jõulukuul ka Vanamõisa Seltsimajas mitu pidu ja ikka igale oma.

14.

detsember
JÕULUPIDU
Nagu viimastel aastatel tavaks, kogunes ka sel päeval ümbruskonna ärksam rahvas
koos sõpradega Vanamõisa Seltsimajja, et jõulupraadi süüa ning
Elmar Tringi ja tema ansambel
Piccolo Folgi muusika saatel jalga
keerutada.
Sädeleva meeleoluka vahepala tõid külalistele Seltsimaja oma
latiinotarid - „Pantri“ tantsutüdrukud. Pidu oli meeldejääv ja ülemeelik ning tants ja trall kestis varajaste hommikutundideni. Aitäh
kõigile kes tulid ja ühest toredast
peost osa said!

18. detsember MEMMETAADI JÕULUPIDU
Kohale tulid ka need memmed –
taadid, kes alati kõikidest üritustest
ei saa tulla osa võtma. Tunti koos
mõnusat jõulurõõmu, sest laual
auras jõulupraad. Pärast kõrbistati
piparkooke ning loeti Jõuluvanale
luuletusi. Memmedele – taatidele
tulid tere ütlema vallavanem Andres Laisk ja sotsiaalnõunik Mare
Jallai, kes rääkisid muredest ja rõõmudest vallas ja soovisid kõikidele
ilusaid jõule! Suured tänud tädi
Ainole, kes maitsvad söögid tegi ja
imelise jõululaua kattis!
19. detsember
LASTE JÕULUPIDU
Jälle kord sai maja täis laste kilkeid,
siblimist ning sagimist. Ärevus
põues oodati jõuluvana, aga enne,
kui luuletusi sai lugema hakata, esi-

Noppeid
naabritelt
Õdus kohvik Laagri
asumis
12. novembril tunnustas Nõmme
linnaosavalitsus tublisid tegijaid,
kes viimase aasta jooksul on Nõmme arengusse oma panuse andnud. Üks tunnustatutest oli Vello
Koosma, kes avas eelmisel suvel
Laagri asumis õdusa TiPo kohviku.
Laagri asumisse kohviku rajamine
oli üsna juhuslik. «Ostsime mõne
aasta eest tühjalt ja kurvalt seisnud kunagise poemaja, et sinna
teha kommitöökoda ja šokolaadiköök, sest ruumid, kus seni olime
toimetanud, hakkasid kitsaks jääma. Lennukatele ideedele tõmbas
kriipsu peale rõõmustav sündmus
meie peres – poeg Kristjan lõpetas õpingud ja sai kokapaberid,
temalt pärinebki kohviku idee,»
rääkis Vello. Vello Koosma sõnul
oli kohvikuga alustamisel kõige
keerukam spetsialistide leidmine.
«Näiteks pagarit otsisime kaks
kuud. Nüüd on meil prantslaste
käe all koolituse saanud inimene,
kes kasutab pagaritoodete valmistamiseks ehedat kodumaist
toorainet. Toitlustuse poole eest
vastutab poeg Kristjan oma professionaalse meeskonnaga.» Vello
Koosmale teeb rõõmu, et nii Laagri kui Nõmme elanikud on kohviku
üles leidnud ning selle omaks võtnud nii söögikoha kui peopaigana. Hubast söögikohta külastab
rohkelt kliente. «Päevas müüme
erinevaid saiakesi ja pirukaid paarisaja ringis ning lõunat käib tööpäevadel söömas üle poole saja
inimese,» räägib ta.
Nõmme Sõnumid 30.11.2012

Harku vald toetab
korterelamute
renoveerimist

JÕULUMEENUTUS

KAIJA-LY
NUUDI
Vanamõisa Seltsimaja juhataja

9

nes Kehra Nukk etendusega „Tühjade susside saladus“. Ja siis ta tuli
– jõuluvana. Oma õpitut näitasid
õpetaja Sille Ojastu juhendamisel
nii kõige väiksemad Vanamõisa
mudilased koos emmedega kui ka
kõik suuremad laululapsed. Samuti näitasid oma oskusi My Dance
tantsutüdrukud ja poisid. Loeti

luuletusi ja tantsiti ning kõik said
oma kingipaki ilusasti jõuluvanalt
kätte. Kiitust kõigile, kes aitasid pidude korraldamisele kaasa ja eriline
tänu tädi Ainole, kes alati oma nõu
ja jõuga abiks igal üritusel. Samuti
suur tänu Saue Vallavalitsusele.
Edukat uut uastat Teile kõigile!

Oktoobrikuu volikogu istungil
võeti vastu kord, mille alusel saavad korteriühistu taotleda vallalt
rahalist toetust korterelamu soojatõhususe parendamiseks. Rahalist
toetust saab taotleda korterelamu
energiaauditite teostamiseks, soojustustprojektide koostamiseks,
hoonesiseste ja ühistutele kuuluvate soojussõlmede rekonstrueerimiseks ja hoonesiseste soojusvõrkude tasakaalustamistöödeks.
Toetuse eesmärgiks on innustada
korteriühistuid tegema investeeringuid kortermajade energiatõhususe parandamiseks. Harku
vallas asuvad kortermajad on valla
visuaalse idenditeedi üheks üsna
silmapaistvaks elemendiks, seega
on oluline toetada nende majade
asjatundlikku renoveerimist.
Harku vallas paikneb 63 korterelamut, millest ligikaudu 20%
on uued elamud nig 11% on juba
renoveeritud. Seega on määruse alusel võimalik taotleda vallalt
toetust kokku ligikaudu 43 korteriühistul või –ühisusel. Toetust saab
kuni 50% projekti maksumusest,
kuid mitte rohkem kui 1600 eurot.
www.harku.ee 30.11. 2012
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65+ põlvkond jõulukohvitas Maidlas Algavad keraamika
kursused Vanamõisa
Veebruaris 2013. oma 10. sünnipäeva tähistav Maidla
Külaselts toimetab oma tegemisi suurema reklaamita.
Seltsimajas!
Aastate jooksul on toimunud mitmed üritused, mida võib
julgelt juba traditsioonilisteks nimetada.
MAIRE
PENTIKÄINEN
MTÜ Maidla
Külaselts

Ü

ks selliseid ettevõtmisi on
detsembris toimuv “65+
JÕULUKOHV”.
Hajaküla vanem põlvkond saab siis
võimaluse omavahel kohtuda: juttu puhuda oma isiklikel ja külaelu
puudutavatel teemadel ning poliitika ei jäta ka kedagi kunagi ükskõikseks. Heameel oli õnnitleda endi
keskel hiljuti 80. juubelit pidanud
alati positiivset OTT TRÄSSI!
Tore, et igal aastal on meie koosistumisel olnud ka muusikuid-esinejaid, tänavu oli mõnusat meeleolu loomas noor kandlemängija
KOIT VATSEL. Ja ikka on oodatud ka sõbrad Ääsmäe “Sügisest”,
kus meiegi küla krapsakamad eakad
on saanud aastaid erinevates tegevustes kaasa lüüa.
14. detsembril saime endi keskel
külalistena pidada nii endist vallavanemat Mati Tartut kui ka praegust vallavanemat Andres Laiska,
sotsiaalkomisjoni esimeest Aavo

Jaanuaris alustab Vanamõisa seltsimajas keraamika töötuba, kuhu on
oodatud kõik käsitööst ja loovusest
huvitatud inimesed, sõltumata vanusest ja soost.
KAJA TAMMSALU
Kursuse juhendaja

P
Sõrmust ning sotsiaaltöö juhti
Mare Jallaid. Igaüks neist tutvustas
oma praegusi töid-tegemisi, samuti
olid arutlusel sotsiaaltoetused ning
muud abisaamise võimalused. Kõneldi ka omastehoolduse teemal ja
noortekodu Haraka tööst. Jutuks
võeti ka Maidla külla planeeritav
kaevandus eravalduses oleval Ahjuvare kinnistul. Heameel oli tõdeda,
et vallajuhid toetavad külarahvast
ja on vastu sellisele elukeskkonda

rikkuvale ettevõtmisele - loodame
parimat külaelu säilimise nimel!
Kordaläinud
koosolemisele
aitasid kaasa meie alatised sponsorid Kadarbiku talu ning firma
Balsnack, samuti täname Maalehte.
Soovime nendele edu ja vastupidamist konkurentsirohkes ärielus!
Maidla ja kõikide teiste Saue valla külade eakatele aga tugevat tervist
ja ikka positiivset ellusuhtumist!

rojekt „ Keraamika Vanamõisa!” sai teoks tänu Kohaliku
Omaalgatuse
Programmi
toetusele, mille tulemuseks soetati
kursuste läbiviimiseks vajaminev
keraamikapõletamisahi,
maksumusega 1834 eurot, millest 10%
oli Vanamõisa Küla MTÜ omafinantseering. Keraamika on üks
tarbekunstiliike, mis on juba ammustest aegadest väga populaarne
käsitööliste hulgas, kuna valminud
esemel on nii materjali- kui vormiilu ning ei puudu ka praktiline
väärtus. Keraamika kursus pakub
suurepärast võimalust tutvuda põnevate tehnikatega, avastada enda
loomingulisus ja täiustada käelist
osavust. Töötoas osalejad saavad
savi vormimise algteadmised ja os-

kused, õpivad erinevaid tehnikaid ja
valmistavad vahvaid esemeid.
Keraamikaga tegelemine on üks
meeldiv lõõgastamise vorme, mis
võib saada hobiks pikkadeks aastateks! Olen seda kogenud, tundes ja
nähes, kuidas vormides savi käte vahel, muutub see tõeliselt kauniks ja
isikupäraseks esemeks. Tule ja naudi isetegemist ning tunne rõõmu
oma loomingust!

Esimene
grupp
alustab
22.01.2013 kell 18.30-20.30
Vanamõisa Seltsimajas. Info ja
registreerimine: 51 01 348 või
kajatammsalu@gmail.com.

SPORT

Ääsmäe spordiaasta tähed
Läinud 2012. aasta kujunes meie koolile põnevaks – võistelda said koolilapsed igas vanuses ja erinevatel spordialadel. Silmapaistvaid tulemusi tehti kergejõustiku-, saalihoki- ja jooksuvõistlustel.
KRISTJAN KÜTTIS
Ääsmäe Põhikooli
kehalise kasvatuse
õpetaja

L

isaks osaleti korvpalli-, võrkpalli- ja rahvastepallivõistlustel, edukalt võeti osa TV
10 Olümpiastarti ja Tähelepanu
Start sarjadest. Märkimisväärne oli
samuti osalemine Eesti MV kergejõustikus, Rukkilillemängudel
ja kahel välisvõistlusel Soomes ja
Poolas. Et meie koolis kehtib deviis
igaühe olulisuse kohta, said kõik
õpilased õppeaasta vältel osaleda
neljal mõõduvõtul koolisiseselt: I
veerandi järel toimub krossijooks,
jõulude eel selgitatakse osavamaid
akrobaatikas, III veerand lõpeb
suusavõistlusega ja kooliaastale
pannakse punkt välikergejõustiku
mitmevõistlusega. Selle aasta lõpus
saab iga vanuseastme parim eraldi
karika.
Läbi aasta paistis eriti silma
Rauno Miller, kes kergejõustikus
vabariiklikel TV 10 etappidel sai
koguni kolmel alal esikolme sekka.
Kettaheites pea 35 meetrise kettakaarega ja palliviskes 68 meetrise
viskega ning kuulitõukes kümne
meetri ületamisega hakkama saanud 6. klassi poiss tõusis läbi aegade edetabelites kümne parema

hulka. Septembrikuus käis Rauno
Poolas rahvusvahelisel kergejõustikuvõistlusel, kus saavutas teise koha
palliviskes. Lisaks mängib Rauno
tugevalt saalihokit, on võtmemängijaid nii korv- kui võrkpallis, omab
motivatsiooni sportida ja käib regulaarselt treeningutel.
Häid tulemusi tegi Rauno klassivend Paul Theodor Oja, kes vabariiklikul TV 10 neljandal etapil
omavanustega võidu joostes 1000m
jooksus esikoha saavutas, edukalt
võistles Oja ka Rukkilillemängudel
olles teine 1500m jooksus.
Kergejõustikus jõudsid vabariiklikult esikuue sekka veel DanMarkkus Pajula, Kalle Kastehein
ja Markkus Ansip. Soomes Youth
Atletics Games mängudelt võitis
Karl Joann Jürimaa hõbemedali
kuulitõukes 12,52m tulemusega
ja oli pjedestaalil Rukkilillemängudel samuti kuulitõukes. 2012.
aasta viimasel võistlusel Audentese
spordihallis saavutas Siim Edvard
Sinimeri tubli 3. koha kaugushüppes 4.82m tulemusega ja viimasena mainitult on oodata paari aasta
jooksul teisteltki aladelt häid kohti.
2012. aasta TV 10 Olümpiastardi sarjas väikeste koolide arvestuses
vabariigis saavutasid Ääsmäe õpilased hea neljanda koha ja 2013. a. I
etapi järel ollakse III kohal. Rah-

vastepallis oli edukaim selgi aastal
3. klassi tüdrukute võistkond, kes
maakonnas pronksimängus Jüri
Gümnaasiumi võitis 2:1 ja seejärel
pronksmedalid kaela said. Ootused
olid suured ka kuni 6. klassi poiste võrkpallis maakonna tasemel,
kus veerandfinaalis tuli napp kaotus vastu võtta Kuusalu noortelt ja
lõppkokkuvõttes 5. koht saavutati. Läbi aastate on hästi mängitud
Ääsmäel saalihokit ja treener Jaanus
Kallioni eestvedamisel saavutati ka
nüüd Eesti tasemel kohti esikolme
seas. Saalihoki kõrget taset näitab
ka asjaolu, et 2012. aastal toimunud
maailmameistrivõistlustel osales ja
seejuures väga edukalt Ääsmäelt pärit 18-aastane Kaspar Kallion.
Nagu uuel aastal ikka – saab paika kalenderplaan ja sellest johtuvalt
ootused. Kui eelneval kahel aastal
on lastele pakutud suusalaagrisse
mineku võimalust, siis 2013. aastal on kavas suvelaagrisse minna.
Kindlasti jätkame sportlikult kõikide mainitud alade peal, leiame uusi
tublisid lapsi, kel meeldib trennis
käia ja võimete proovile panemiseks
võistlustele käia. Eesmärk on nakatada üha enam lapsi spordipisikuga
kasvõi kehalise kasvatuse tunnis
suusatamisega, sest liikumine on
lahe ja noorena õpitud alasid on hea
hiljemgi harrastada.

Et tüdrukudki sporti tahavad teha, näitab rahvastepallis novembrikuus
võidetud III koht.

Rauno Miller TV 10 Olümpiastardi finaaletapil Kosel. Rauno võitis nooremate
poiste palliviske.

Tahan tänada lapsevanemaid,
kelle tublid lapsed sportida tahavad,
sportlikku koolidirektorit Jaanus
Kallioni ja kooli õppealajuhatajat

Anu Joont, kes koostöös teiste õpetajatega leiavad alati viisi, et Ääsmäe
noored kooliseinte vahelt kaugemale kooli esindama jõuavad.
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SAUE VALLA KULTUURIKALENDER JAANUAR - VEEBRUAR
AEG

ÜRITUS

TOIMUMISKOHT

KORRALDAJA

KONTAKTID

12. 01

Tuula ja Pällu külade uusaasta pidu

Tuula kaubahoovis algus 17.00

Leelo Rande

56677793

26.01

Lumelinna ehitamine

Saue valla Kultuurikeskuse
õuel kell 11.00-16.00

Saue valla Kultuurikeskus,
Maarja Priks

Tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee

26.01

Hilisõhtune vabaõhu näitus: Klaasi
ja tule installatsioonid

Saue valla Kultuurikeskuse
õuel kell 17.00-22.00

Saue valla Kultuurikeskus,
Maarja Priks

Tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee

09.02

Saue valla Beebipäev (kutsetega)

Saue valla Kultuurikeskus
kell 11.00

Saue Vallavalitsus, Saue
valla Kultuurikeskus

Tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee

12.02

Vanamõisa vastlatrall

Vanamõisa vabaõhukeskus
algusega kell 18.00

MTÜ Vanamõisa küla

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

13.02

Tuula ja Pällu külade vastla üritus

Kaldamäel (KUUPÄEV VÕIB
MUUTUDA!)

Valmar Dreger

51991241

14.02

Sõbrapäeva kontsert “Lihtsad
laulud” - Anne Adamsi
autoriloomingu õhtu

Saue valla Kultuurikeskus
kell 19.00

Saue valla Kultuurikeskus,
MTÜ Omakogu

Tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee

VANAMÕISA
SELTSIMAJA
Huviringid 2012 talvehooajal
www.vanamoisa.ee

LUMELINNA EHITAMINE
Võistkondade registreerimine: tel 679 6765,
info.veskitammi@sauevald.ee
26.01.2012 kell 11.00-16.00
Saue valla Kultuurikeskuse õuel
26.01 kell 17.00-22.00
Saue valla Kultuurikeskuse õuel
näitus ainult ühel õhtul:
KLAASI JA TULE INSTALLATSIOONID

Majanduslikes raskustes peredel (töötud, eakad ja puudega inimesed,
paljulapselised pered) on võimalik Saue valla sotsiaalosakonnast jaanuari
lõpuni saada Euroopa Liidu toiduabi (õli, jahu, neljaviljahelbed,
makaronid). Kaasa palume võtta kott toiduabi äraviimiseks.
Sotsiaalosakond asub aadressil Laagri alevik Vae tn 2.
Vastuvõtuajad: esmaspäev 8.00-12.00 ja 14.00-16.00, kolmapäev 8.0012.00 ja 14.00-18.00. Info: 654114, 6541144, 6541136.

UUS AASTA, UUED
LUBADUSED...
TREENINGUD IGALE
MAITSELE:

JÕUSAAL, ZUMBA,
KARIIBIMIX, JOOGA,
PUMPFX, TBA, BODY
STYLING, SHAPING,
JYMPA, STEP-AEROOBIKA
SPORDIKLUBIS “LAAGRI TERVIS”
VESKITAMMI 22
WWW.LAAGRITERVIS.EE

UUED RINGID!
HATHA – JOOGA TUND KÕIGILE see on rahulik, jõukohane võimlemine, kus
igaüks saab vähehaaval oma võimete piiri
tõsta.
Esmapäeviti 19.45, tunnihind 6 eurot, treener Regina Lauri.
Registreerida info@kodukyla.ee või
telefonil 514 0761.
PRANTSUSE KEEL - juhendaja Taavi Rannamets ootab kõiki, kes soovivad õppida
üht maailma ilusaimat keelt! Registreerida
info@kodukyla.ee. Tel 514 0761.
VANAMÕISA PESAMUNADE HOMMIKUMUUSIKA 0-3 a. reedeti kell 10.30-11.30,
tunnihind 3 eurot, õpetaja Sille Ojastu.
Registreerida info@kodukyla.ee
või telefonil 514 0761.
VANAMÕISA LASTE LAULUTUNNID 3-4
a. ja 5-6 a. õpetaja Sille Ojastu kolmapäeviti kell 18.00-18.45, kuutasu 10 eurot.
Registreerimine info@kodukyla.ee.
Tel 514 0761.
VANAMÕISA SEGAKOOR dirigent Sille
Ojastu, kolmapäeviti 19.00-21.00, info:
Urmel Reinola urmel.reinola@gmail.com.
LATIN DANCE juhendaja Evely Vaigur,
neljapäeviti, kell 19.30-20.30 algajad, kell
20.30-21.30 edasijõudnud. Tunnitasu 5
eurot, kuutasu 18 eurot, info ja registreerimine info@kodukyla.ee või telefonil 517
5717.
INGLISE KEEL juhendaja Kadi Neemre,
teisipäeviti kell 18.30. TULE JA ÕPI!
info@kodukyla.ee, tel 514 0761.
NAISTEKLUBI põnevad kohtumised
naistele, iga kuu viimane kolmapäev 19.0021.00, info hele@nvp.ee või telefonil 512
6263.
EAKATE „Memme-Taadi” KLUBI üle nädala teisipäeviti, kell 10.00-13.00. Info Aino,
53 809 386.
LAAGRI LIONS KLUBI iga kuu kolmas
kolmapäev kell 18.45. Info Mikk Lõhmus,
511 9343
LAAGRI LEO KLUBI iga kuu teine neljapäev 19.00. Info Taavi Ilu, 55 506 754
KÜSI LISA TEL 514 0761
JA VAATA LISA
WWW.VANAMOISA.EE
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SAUE VALLALEHT

KAARDID
ENNUSTAVAD
Tel 900 1727 • 24 h

www.ennustus.ee
www.hiromantia.eu

VEO- ja KOLIMISTEENUS

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

PAKUME
RAAMATUPIDAMISTEENUST
VÄIKEETTEVÕTETELE JA
KORTERIÜHISTUTELE
ÜLE EESTI.

Vajame 1,5-aastasele poisile
täiskohaga lapsehoidjat alates
märtsist. Eelistatud oleks
vanaema-tüüpi hoidjatädi
Laagris või selle lähiümbruses.
Kontakttelefon:
5215447, Liina.

SOOVIN OSTA HÄSTI
HOITUD MAJA LAAGRI
ALEVIS. KRUNDI
SUURUS ALATES
1000 RUUTMEETRIT.
TELEFON 5096135

“Haljastusprojekt telli
talvel, haljastuse
rajamine suvel.’’
Eesti rahva vanasõna
Tel 56 473 164 / info@greenlander.eu

GREENLANDER.EU

Paigaldame Teie kinnistule vee ja
kanalisatsioonitorustiku vastavalt
projektile ja ühendame linna
peatrassiga.
...
Teeme ka maja siseseid san.teh.
töid, veeboilerite paigaldus.
Pakume ka kõiki keevitustöid,
torukeevitus,
aia- ja autoväravad, erinevad
konstruktsioonid, katlad jne.
...
Kaevetööd, aia- ja kõnniteede
kivitamine. Kasvuhoonete
klaasimine, klaasilõikustööd.
Tel 56 56 76 90
e-mail: worldwidebuilding@gmail.com

JÄLGI TÄPSELT, MIS JA KUI PALJU
KODUS ELEKTRIT KULUTAB!
SÄÄSTA MITTEVAJALIKE
ELEKTRISEADMETE VÕI
VALGUSTITE AUTOMAATSE
VÄLJALÜLITAMISEGA!
KONTROLLI JA JUHI KODU
KÜTTE- JA
VENTILATSIOONISÜSTEEMI
TARGALT!
+372 5022675 ; INFO@INDOME.EE
WWW.INDOME.EE

KORTERIÜHISTU
LAAGRI ALEVIKUS OTSIB
OSALISE TÖÖAJAGA
SÕBRALIKKU JA TEGUSAT
KORISTAJAT.
KONTAKT TEL. 53908391
Seoses töömahu
suurenemisega otsib
ettevõte Usin-TR OÜ Keilas
oma usinasse kollektiivi
KÖÖGI ABITÖÖLISI,
KONDIITREID JA
KOKKASID.
Usin-TR OÜ, Tehase 1 76605 Keila.

Telefon +372 524 9426, e-post: katrin.mand@usin.ee

Lisateenimise võimalus
Pandipakendite vastuvõtmisega
tegelev ettevõte Moya pakub
Sulle lisateenimise võimalust
Saue Rimi taaratagastuspunktis:

Ülesanded kohapeal:
Vastuvõtukoha igapäevane korrashoid
Klaastaara sortimine
Pakendikottide ja klaastaarakastide
ladustamine
Sobib hästi inimesele, kes elab kaupluse vahetus läheduses. Töö ei eelda pidevat kohalviibimist ning sobib ka
eakamale inimesele. Sõltuvalt hooajast töötasu kuni 10.EUR/päev (neto).Helista ja läheme kohapeale täpsemat
töökorraldust vaatama.
Info: Taivo, tel 53097776 või taivo@moya.ee.

*Autode remont,
keevitus ja värvimine
*Kliima kontroll ja täitmine
* Õlivahetus
* Tehniline ülevaatus
* Transportteenus,
*Fekaali vedu
* Autoparkla
AS Sagro automajand
Vae 3, Laagri, Harju maakond
Tel. 679 6858, GSM 515 8242
e-post: raul@sagro.ee

TPBILANSS@GMAIL.COM
TEL: 5182645 TERJE

MÜÜGIMARKET JANNSENI
KAUBAMAJAS - KIRBUKAS
JA KOMISJONIKAUPLUS
KÕIGILE: TEISIPÄEVAST
LAUPÄEVANI!

Koduvald

TOOTMISTÖÖLINE OPERAATOR
TÖÖÜLESANDED:
* Tootmisseadmete
ettevalmistamine tööks ja
pooltoodete valmistamine
seadmel.
* Kauba laadimisel abistamine.
* Igapäevase tootmisega
seotud tööülesannete
täitmine.

KASUKS TULEB:
* Eelnev töökogemus.
* Tõstukijuhi load
KANDIDEERIMINE:
* CV saata
info@balsnack.ee
TÖÖ ASUKOHT:
*Ääsmäe

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

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

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

JOSERA KOERA- EGA KASSITOIDUD EI SISALDA
KUNSTLIKKE VÄRVI- EGA SÄILITUSAINEID.
SÄILITUSAINEKS ON LOODUSLIK E-VITAMIIN
Josera Emotion Super Premium koeratoitude sari on
sobiv igas vanuses koerale.
Sellesse sarja kuulub 10
erinevat koeratoitu.
Madala rasvasisaldusega
täistoit vanematele koertele
ja koertele, kellel
on vaja kehakaalu
alandada. Kergesti
seeditav, vähendatud valgu- ja
rasvasisaldusega
toit. Saadaval 4kg
ja 15kg kotis
Spetsiaalne toit
tundliku seedesüsteemiga koertele,
kes ei talu loomalamba- või sealiha
sojatooteid või
nisu. Sisaldab
pardiliha ja riisi.
Saadaval 4kg ja
15kg kotis

Josera Emotion Super
Premium kassitoitude sari,
mis on sobilik kõikidele
kassidele. Siia sarja kuulub 6
erinevat sorti kassitoitu
On mõeldud
väiksema
aktiivsusega
ja ülekaalulistele kassidele.
Vähendatud rasvasisaldusega ja
ei sisalda sojat.
Saadaval 400g,
2kg ja 10kg
kottides.
Sobib tundliku
seedimisega
täiskasvanud
kassidele.
Saadaval 400g,
2kg ja 10kg
kottides.

Josera Basic- Line
Premium koeratoidud

Regular- sobib kõikidele
koertele, sisaldab mitmekülgset koostisainete segu. On
rikastatud looduslike toimeainete ja energiaga. Saadaval
20kg kotis.

KÕIK JOSERA KASSI- JA KOERATOIDUD ON SAADAVAL SAUE LOOMAKLIINIKUS.

TÄPSEM INFO SAUE LOOMAKLIINIKUST VÕI WWW.ROTAKS.EE

