
Jätsiabi saabumisest annab 
märku mänguline ja üsna val-
juhäälne muusikasignatuur. 

Ikka selleks, et parajasti toasein-
te vahel või tagahoovis mängi-
vad magusasõbrad uulitsale tulla 
teaksid. Välja jooksevad ka suured 
inimesed. Kas siis päris pisikeste 
põnnidega koos või suisa iseoma 
isude sunnil. Kui lapsed valivad 
hoolikalt selle päeva lemmikjäätist, 
siis suuremad võtavad tihti terve 
kastijagu jäist maiust ligi. Silmad 
säravad mõlematel – suvi ja jäätis 
kõlavad ju kokku nagu vanaema ja 
pannkoogid.

Signatuur ajab närvi
Ometi ajab see Jätsiabi trillerdav 

tunnuslaul mõnel elanikul ka turja 
turri. „Viis aastat tagasi kolisime 
elama rahulikku ja vaiksesse Met-
savahi elurajooni. Praeguseks see 
enam nii ei ole, kuna meil käib 
igal õhtul mingi jäätiseauto ja pa-
sundab üle terve küla. Ma ei tea 
täpselt, kas olen esimene inimene 
siit elamurajoonist, kes Teile kirju-
tab, aga kindlasti ei ole ma ainuke 
rahulolematu elanik. Kelle poole 
peaksin ma pöörduma, et saaksin 
peale tööd tulla koju ja rahulikult 
perega olla? Või jääbki see jama 
kestma?“ küsib nördinud vallaela-
nik vallamajja saadetud kirjas.

„Jätsiabi käib enamus piirkon-
dades vaid korra nädalas loetud 
minutiteks ning seetõttu ei saa 
oluliselt rikutud ka nende rahu, kes 
Jätsiabist jäätist osta ei soovi,“ ar-
vab AS Balbiino turundus- ja kom-
munikatsioonijuht Enel  Kolk. Kui 
juhtub, et Jätsiabi satub mõnel 

tänaval käima näiteks erksa unega 
lapse magamise ajal,  siis on Kolki 
sõnul leitud  alati sobiv lahendus -  
kas nihutades Jätsiabi graafi kut või 
võttes antud piirkonnas sel kellaajal 
sõites muusika vaiksemaks. „Püüa-
me alati kohalikele inimestele vas-
tu tulla ning vajadusel muudame 
marsruuti, kui selleks tekib elanike 
soov. Samas saame sageli  telefoni-
kõnesid, kus perekonnad kuulevad 
Jätsiabi häält ning paluvad ka enda 
lähedal asuvale tänavale tulla,“ 
toob jäätisefi rma esindaja hoopis 
vastupidise näite.

Ka Jätsiauto juht Erik tunnis-
tab, et eks arvamisi on igasuguseid, 
mõni kurjustab tõesti, et kaua sa 
siin tiirutad ja et pane see tilu-lilu 
vaiksemaks, samas tuleb pisipõnn, 
kes on jäätise näppu saanud,  hoo-
pis kallistama. „Ja praktika näitab, 
et ega üle 10 minuti ühe peatuse 
peale ei lähe, ma usun selle aja jak-

sab ikka muusika välja kannatada,“ 
leiab Erik.

Vallas kolm korda nädalas
Jätsiabi autod sõidavad maist kuni 
septembrini iga ilmaga Tallinnas ja 
Tallinna ümbruses, Pärnus ja Pär-
nu ümbruses ning Tartus ja Tar-
tumaal, eramajade piirkondades.  
Saue valda jõuab masin esmaspäe-
viti 17-19.30 Veskimöldre-Alliku-
Vanasilla kanti, neljapäeviti kell 
16-17.00 Vanasilla-Vatsla kanti ja 
reedel 16.00 Veskimöldresse ning 
19.00 Allikule. Saabumine ei ole 
reeglina täpselt ühel ajal samasse 
tänavasse, see sõltub jäätise soovi-
jate hulgast – kui neid on palju või 
mõni jäätisesõber palub hetke, et 
toast raha tuua või oodata ära ka 
kõrvalmajas elav sõber, siis ootab 
autojuht kõik soovijad ära ning 
seetõttu võib graafi k siia-sinna pi-
sut nihkuda.

Edev jäätisekleepsudega tuunitud Jätsiabi masin keerab kaks korda nä-
dalas rattad Veskimöldre kanti. Juunipäike õhtutaevas, lind siriseb ja 
lapsed, higistesse pihkudesse surutud raha valmis, ootavad koduukse 
ette saabuvat jäätiseautot. Meeleolu nagu “Bullerby laste” juturaama-
tus. Aga mitte ainult.

Jätsiabi tunnusmuusika ajab lapsed 
elevile, aga mõne täiskasvanu närvi
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Ega Saue valla võimalusi 
suviseks ajaveetmiseks 
muidugi Horvaatia ran-
nikute ja sadamalinnade 
ning Itaalia päevalillepõl-
dude ja sinisinise merega 
võrrelda ei saa. Siiski on 
siingi mõnusaid võimalusi 
juuliõhtute ja augustipäe-
vade sisustamiseks.  Mõ-
ned ideed.

Suvesoovitus

LK  3

Võta, aga palun 
too tagasi

LK 2
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Kultuurikeskuse ees 
Laagris seisab kenasti 
ülesvuntsitud puna-valge 
velo. Kasutamiseks neile, 
kel endal ratast pole, aga 
tahaks kergteel ühe tuuri 
teha või sõbrale naaber-
külasse külla minna. 

Saue vallas muutusid 
valimisjaoskonnad LK 2

Erik popsutab oma jäätisekleepsudega tuunitud masinaga majade vahel 10 km tunnikiirusega, käsi käigukangil ja pilk tahavaatepeeglis, sest iga hetk on 
vaja tagurdamiseks valmis olla, kui auto taga jooksvad lapsed nähtavale ilmuvad.

16 tonni kuivaineid abivajajatele 
tasuta jagamiseks LK 3
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ratsu alustas liikumist LK 8

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV
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Jaanilaupäev 
võidupüha 
meeleoludes

LK 10

23. juunil said huvilised 
näha Laagris vaatemän-
gulisi demonstratsioon-
lahinguid, kus püssikuulid 
vihisesid ja kurjategijad 
tehti sekunditega kahju-
tuks. Lisaks mitut masti 
eri- ja militaartehnikat, 
päeva tõmbenumbriks 
oli mütse peast tuulutava 
hooga maandunud heli-
kopter.



Jalgratas jõudis vallamajja polit-
sei käest. Tegemist on juba 2010. 
aastal kurikaelte poolt varastatud 

rattaga, mille korrakaitsjad kätte said, 
aga omanikku tuvastada ei õnnestu-
nud. Nüüd toodi see vallamajja, tuu-
niti värvi ja kleepsudega ära ning on  
vabalt võtta kõikidele sauevallakatele. 
Lastele on olemas ka kiiver, aga enne 
sõidu alustamist tasub üle kontrollida 
pidurid ja ratta tehniline korrasolek, 
sõitmine jääb ikka kasutaja vastutusele.

Kultuurikeskuse ukse ees on ka 
punt punaseid vihmavarje – 100% 
sauevallakas logo kenasti peal. Eks ole 
vast kõigil elus ette tulnud situatsioo-
ne, kus poodi minnes päike särab, aga 
väljudes saad sahmaka taevavett kaela, 
nii et koduukseni jõudes meenutad 
vettinud kassipoega. Need varjud on 
just selliseks situatsiooniks mõeldud – 
kui on vaja, saab võtta ja hiljem kenasti 
tagasi tuua.

Süsteem toimib muidugi aususe ja 
vastutustunde peal, kuigi miski ei ga-
ranteeri, et alevikus ei liigu ringi ka 
kurjemate kavatsustega kodanikke, kes 
rattas kerget saaki näevad. Samas, kui 

selline mõte eelduseks võtta, ei saaks 
üldse elada.  Eelmisel aastal kultuuri-
keskuse pargis kohalikke rõõmustanud 
võrkkkiiged püsisid omal kohal päris 
kenasti. Tõsi küll, vaid alguses, sügi-

seks oli kümnest kolm alles. Ehk läheb 
velo ja vihmavarjudega paremini.

Ja veel – kui kellelgi juhtub kodu-
kuuris olema mõni ratas, mis enam 
kasutust ei leia, siis võiks avalikuks 
kasutuseks olevat rattaparki laienda-
dagi. Ükskõik, kas tegemist on vana, 
väärika ja nostalgiahõngulise isendiga 
või uue-aja käikude ning tulede ja vi-
ledega eksemplariga. Oleks päris äge, 
kui sauevallakate kaasabil saaks kultuu-
rikeskuse ette luua mõnusa velopargi. 

Keskkonnaosakond ootab sel-
lekohaseid vihjeid  6541152 või  
kristin.lepikson@sauevald.ee.
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• Uue Saue Vallavolikogu liikmete arvuks kinnitati 17. 
• Otsustati moodustada Saue vallas üks valimisringkond, 

mille piirideks on Saue valla territoorium ja  mandaatide 
arvuks 17.

• Valimiskomisjoni liikmete nimetamine. 
• AS KOVEK aktsiate omandamine.
• Saue Vallavalitsuse 2012. aasta konsolideeritud majan-

dusaasta aruande kinnitamine. 
• Saue valla arengukava 2010-2015 (2026) muutmine ja 

eelarvestrateegia kinnitamine –   I lugemine.
• Nõusoleku andmine riigihanke „Saue Vallavalitsuse IT 

riistvara kasutusrent“ korraldamiseks.
• Vallavara võõrandamine avaliku kirjaliku enampakkumise 

korras.
• Vanamõisa külas Vanamõisa 15B maaüksusel paikneva 

ehitise peremehetuks tunnistamine. 
• Maidla külas endise Erika AÜ maadel asuvate ehitiste 

peremehetuks tunnistamine. 
• Arvuliste tingimuste vähendamine üksikelamute ehitami-

seks hajaasustuses Püha küla Loigu 1 kinnistu.
• Hajaasustuse programmis osalemine. 

 
Juulikuus volikogu istungit ei toimu, järgmine istung on 
29. augustil.

Volikogus 27. juunil Võta, aga palun too tagasi
SUVI

KODUVALD
annely.sumre@
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Kultuurikeskus ees Laagris seisab kenasti ülesvuntsitud puna-
valge velo. Kasutamiseks neile, kel endal ratast pole, aga ta-
haks kergteel ühe tuuri teha või sõbrale naaberkülasse külla 
minna. Punt punaseid vihmavarje on ka, et kui õhtul bussiga lin-
nast tulles tibama on hakanud ja omaenda varju kaasas ei juhtu 
olema. Tingimus on ainult üks – võta, kasuta ja too ilusti tagasi.

Eelnevatel valimistel on Saue 
vallas olnud kolm valimis-
jaoskonda: üks Ääsmäel ja 

kaks Laagri alevikus. Ääsmäel said 
valimas käia valla lõunapoolsemate 
külade elanikud (kokku 1297 vali-
jat); Laagris Saue valla Kultuurikes-
kuses said valimas käia Laagri alevi-
ku elanikud  (kokku 3564 valijat); 
Laagri Koolis käisid valimas valla 
põhjapoolsemate külade elanikud 
(kokku 2344 valijat).

Senist jaoskondade korraldust üle 
vaadates jõudis vallavalitsus järel-
dusele, et Laagri piirkonna teenin-
damiseks on vaja juurde luua üks 
valimisjaoskond, kuna Laagri alevi-

kus on üle 3500 valija ning nende 
teenindamine vaid ühe jaoskonna 
poolt on eelmistel valimistel osutu-
nud valimispäeval väga koormavaks. 
Seega on mõislik Laagri aleviku 
valijad jaotada ära kahe valimis-
jaoskonna vahel. Leiti ka, et Saue 
valla põhjapoolsete külade valimis-
jaoskond on mõistlik viia Hüüru 
külla Hüüru mõisa, mis logistiliselt 
on põhjapoolsemate külade jaoks 
valimisjaoskonnana loogilisem kui 
Laagri alevik. Kuna aga Alliku ja 
Koidu külad asuvad vahetult Laagri 
külje all, siis need külad jäid Laagris 
asuva valimisjaoskonna alla. 

Seega, lähtudes võimalikult palju 
elukoha läheduse põhimõttest ning 
eesmärgist seada valimisjaoskonda-
de piirid selliselt, et need sisaldaksid 
võimalikult võrdsel hulgal valijaid, 
moodustas Saue Vallavalitus oma 

18.06.2013 määrusega Saue vallas 
neli valimisjaoskonda:

Valimisjaoskond nr 1, mille hää-
letusruum asub Ääsmäe külas Ka-
sesalu 16 (Ääsmäe Põhikool), mille 
piiridesse kuuluvad Aila, Jõgisoo, 
Koppelmaa, Maidla, Pärinurme, 
Pällu, Tuula ja Ääsmäe külad (1337 
valijat);

Valimisjaoskond nr 2, mille hää-
letusruum asub Laagri alevikus 
Veskitammi 8 (Saue Valla Kultuu-
rikeskus), mille piiridesse kuuluvad 
Koidu ja Alliku külad ning Laagri 
aleviku Katmiku tänav, Koru tänav, 
Koru põik, Männimetsa tee, Män-
nimetsa põik, Metsa tänav, Põd-
rajuure tänav, Põdrakanepi tänav, 
Põdrasambla tänav, Pajude pst, Pil-
liroo tänav, Pilliroo põik, Sae tänav, 

Uus-Pilliroo tänav, Vesiroosi tänav, 
Veskitammi tänav, Põdratuka tä-
nav, Tuulemurru tänav, Soosambla 
tänav, Karuvildiku tänav, Sambla-
juure tänav, Harusambla tänav, 
Veski tänav, Iltre tänav, Vae tänav, 
Instituudi põik ja Hurda talu (2132 
valijat). Valimisjaoskonnas nr 2 toi-
mub ka hääletamine väljaspool elu-
kohajärgset valimisjaoskonda ning 
hääletamine valijatele, kelle elukoha 
andmed on rahvastikuregistrisse 
kantud Saue valla täpsusega;

Valimisjaoskond nr 3, mille hää-
letusruum asub Laagri alevikus 
Veskitammi 22 (Laagri Kool), mille 
piiridesse kuuluvad Laagri aleviku 
Avamaa tänav, Kaali tänav, Kivisti-
ku tänav, Kuuse tänav, Kuuse põik, 
Meelespea tänav, Nirgi tänav, Nõl-
vaku tänav, Nõlvaku põik, Pärnu 

mnt, Rästiku tänav, Rahnu tänav, 
Rebase tee, Redise tänav, Salati tä-
nav, Seljaku tänav, Seljaku põik, Sel-
leri tänav, Sillaku tänav, Suur-Too-
ma tänav, Tomati tänav, Tuleviku 
tänav, Udu tänav, Urva tänav, Valga 
tänav, Vanasilla tänav, Viljaku tänav, 
Väike-Tooma tänav (2343 valijat);

Valimisjaoskond nr 4, mille hää-
letusruum asub Hüüru külas Jõe 
tänav 2 (Hüüru mõis), mille piiri-
desse kuuluvad Hüüru, Kiia, Püha, 
Valingu, Vanamõisa ja Vatsla külad 
(1315 valijat).

Millisesse jaoskonda oktoobris 
toimuvatel valimistel hääletama 
saab minna, on võimalik näha ka 
valijakaardilt, mis saadetakse kõigi-
le valijatele rahvastikuregistris mää-
ratud aadressile hiljemalt 20 päeva 
enne valimispäeva.

Saue vallas muutusid valimisjaoskonnad
VALIMISED

MARJU 
PÕLLU
vallasekretär

2013. aasta 20. oktoobril toimuvad kohaliku omavalituse volikogu valimised. Seaduse alusel 
peab Saue Vallavalitsus valimiste läbiviimiseks oma määrusega moodustama valimisjaos-
konnad, kus vallaelanikud saavad valimiste ajal hääletamas käia. Määrusega tuleb määrata  
ka valimisjaoskondade piirid ja asukohad hiljemalt 50 päeva enne valimisi. 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus nõuab, et iga 
aasta 15. oktoobri seisuga peab valla arengukava ja 
eelarvestrateegia hõlmama 4 eelseisvat eelarveaastat. 
Sisuliselt tingib see nõue, et igal aastal tuleb arengu-
kava ja eelarvestrateegia üle vaadata ja ajakohastada.
Vallavalitsuse ettepaneku kohaselt arengukavas sisulisi 
muudatusi ei planeerita. Eelarvestrateegia ülevaatami-
sel on arvestatud kõige viimaseid majandusprognoose, 
läbi viidud hangete tulemusi ning kriitiliselt hinnatud 
investeeringute maksumusi. Arengukava ja eelarvest-
rateegia muutmise eelnõu on kuni 31.07.2013 avalikus-
tatud valla veebilehel www.sauevald.ee  ja Laagri ning 
Ääsmäe raamatukogudes. Muudatusettepanekuid 
saab esitada kuni 1. augusti kella 12.00ni kas e-posti 
aadressil mikk.lohmus@sauevald.ee või tuua vallamajja 
kohapeale: Veskitammi 4, Laagri.

Vallavalitsus avalikustab arengukava 
ja eelarvestrateegia muutmise eelnõu



16 tonni kuivaineid abivajajatele tasuta jagamiseks

Kaks päeva laadisid valla 
sotsiaaltöötajad, töörii-
ded seljas, pakke lattu 

ja laos riiulitele. 1. juulist alates 
saavad abivajajad kraami sot-
siaalosakonnas nõutamas käima 
hakata.

Kes saavad?
Eakad, puudega inimesed, palju-
lapselised pered, töötud.

Kus jagatakse?
Saue valla sotsiaalosakonnas, mis 
asub aadressil Laagri alevik Vae 
tn 2.

Vastuvõtuajad: 
esmaspäev 8.00-12.00 ja 
14.00-16.00, 
kolmapäev 8.00-12.00 ja 
14.00-18.00

Info:  
6541136, 6541145, 6541144, 
6627300

Mida jagatakse?
Kuna kogus on päris suur, siis 
palutakse kaasa võtta kandekotte 
ja mõelda juba ette läbi ka trans-
port, võimalik, et üle 10 kilo käe 
otsas koju tassimine võib osutud 
liiga raskeks.

Inimese kohta jagatakse:
1 kilo suhkrut, tatart, riisi
2 kilo mannat, jahu ja 
pudruhelbeid
1,5 kilo makarone
1 liitrit taimeõli
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Laagri lõviklubi on igal aastal toetanud valla 
paljulapseliste perede ja mitte kõige jõuka-
matest peredest laste osalemist suvelaagris. 
Tänavu toimub suvelaager 21.-27. juuli Kloo-
garannas.

3 lapse (1 Laagrist ja 2 Tuulast) osalustasu 
tasuti pooles ulatuses. Täies ulatuses tasuti 4 
Laagri, 1 Ääsmäe ja 1 Tuula lapse osalustasu.

Lions liikumine on rahvusvaheline heate-
gevusorganisatsioon, Laagri Lions Klubisse 
kuulub 28 liiget.

Laagri Lions Klubi 
toetas abivajavaid lapsi

SOTSIAAL

Veel enne jaani jõudis vallamajja rekkatäis Euroopa Liidu toiduabi – peamiselt kuivaineid ja õli.

SAUE VALD
annely.sumre@sauevald.

VAJATAKSE ABIÕPETAJAT 
haridusliku erivajadusega lapsele, kes 
õpib Laagri Koolis (Saue vald, Harju-
maa).
Kasuks tuleb: kannatlikkus ja  soovita-
valt pedagoogiline/eripedagoogiline 
haridus.
Tööle asumise aeg - september 2013
Info: eigod@neti.ee; tel 5275421;  
birgit.tammjoe@sauevald.ee; tel 654 
1154; 58607677, merike.terepson@
laagrik.edu.ee; tel 6517631

10. juunil viibisid Ääsmäel tähtsad külalised: 
Aasta küla 2013 hindamiskomisjoni liikmed 
eesotsas Riigikogu esimehe Ene Ergmaga. 
Külalised tutvusid Aasta külaks pürgiva Ääs-
mäe külaga ning üheskoos istutati ka puu 
ning maitsti tublide külakogu naiste poolt 
tehtud pannkooke.

 Ääsmäelased olid kokkuleppe saavuta-
nud ka ilmataadiga, sest kuigi kogu ülevaa-
tuse ajal  kõmistas kõu, ei hakanud ometi 
sadama ning komisjon sai kõik käigud kuiva 
jalaga tehtud.

 Aasta küla kuulutatakse välja Eesti Küla-
de X Maapäeval 9. augustil Saaremaal.

Tähtsad külalised 
Ääsmäel

SuveSooviTuS
Ega Saue valla võimalusi suviseks ajaveetmiseks muidugi Horvaatia rannikute 
ja sadamalinnade ning Itaalia päevalillepõldude ja sinisinise merega võrrel-
da ei saa. Siiski on siingi mõnusaid võimalusi juuliõhtute ja augustipäevade 
sisustamiseks.  Mõned ideed siin.

Kuristu talu 
miniloomaaed Ääsmäel
Ääsmäest pisut edasi Maidla poole sõites 
jääb vasakut kätt Kuristu talu, kus pesitse-
vad igasugu vahvad tegelased: minisead, 
kääbuskitsed, ponid, küülikud, paabulin-
nud, kääbuslambad, haned, kuldfaasanid, 
kalkunid, pardid. Kui „pärisloomaaias“ 
näeb tiigrit ja krokodilli, siis Kuristu talus 
just koduseid loomi. Ja mitte ainult ei näe, 
saab katsuda ja nunnutada, anda küüliku-
le rohelist kraami ja ponile peo pealt lei-
ba. Õues on ka mänguväljak ja grillinurk.

info@kuristu.ee
1. maist kuni 30. augustini avatud: 
K-P 11:00-18:00
Muudel aegadel eelnevalt ette 
helistada 5028973 või 5648303

Voore tallid Allikul
Peamiselt tegeletakse Voore tallides tõuhobuste kasvatamisega, aga lisaks pakutakse 
oma hobustega vankrimatku, suursuguseid pulmasõite efektse pulmarakendiga või tal-
viseid reesõite. Võib minna kohale, aga võib tellida hobuvankri kasvõi oma kodutänavale.
514 6552, anu.parisoo@gmail.com

Mõnus mänguväljak Vanamõisas
Ilmselt on Vanamõisa Vabaõhukeskuses oleva laste mänguväljaku näol tegemist ühe 
paremini varustatud mänguplatsiga Saue vallas. On kiigud tillukestele ja suurematele, 
on ronimispuud ja liumägi, liivakast ja karussell. Sealsamas uhkeldab ka ehtne külakiik, 
grilliplats, spordiväljakul saab kõksida kossu. 
info@kodukyla.ee, 514 0761 

Rannarõõmud Maidlas
Maidla paisjärv rajati 1979. aastal Ääsmäe sovhoosi poolt, et niisutada köögiviljapõlde. 
Sellest ajast on tegemist avalikult kasutatava ujumiskohaga. Tegu ei ole küll ametlikult 
avaliku rannaga, vetelpäästet kohal ei ole ja veelustid on omal vastutusel, aga pisikesel 
liivarannal on üsna mõnus peesitada. Vetteminekul paitab alguses jalataldu mõnus lii-
vapõhi, sügavamal on pisut kare-kruusasem. Aga sügavaks läheb üsna kiiresti. Külaela-
nikud on vee äärde püsti pannud ka lastekiige ja karusselli. Külaelanikud on vee äärde 
püsti pannud ka gabioonid liivaala kaitseks  ja püstitanud kiigu. Kiigu jaoks koguti raha 
jaanipäeva oksjonil küla saviringis tehtud tasse müües.

Tenniseturniir Jõgisool
Jõgisoo külas, otse seltsimaja selja taga, 
ootab mängijaid korraliku saviliivakatte-
ga väljak värskes õhus, mis on suunatud 
kõikidele harrastajatele. Tunnihinnaks on 
5 eurot  ning vabad ja broneeritud ajad 
on kirjas platsi ümbritseva aia peal. Kohe 
kõrval on ka kossukorv ja spordiväljak.
5012033

Kalapüük Hüürus
Kui kavas suvine söömaaeg väljaspool ko-
duseinu, siis tasub sisse põigata näiteks 
Hüüru Veskisse. Väliterrass on mõnusalt 
sopistatud, leiab laua nii päikeselaigus 
kui varju all. Kuni söök laual, saavad lap-
sed möllata pisikesel mänguväljakul. Ja 
taldrikutäie saab ise endale püüda. Pris-
ked forelliisendid ootavad õngitsejaid, 
nii et väike hasartne kalapüük käib eel-
mänguna juurde.
http://hyyruveski.ee/, 607 1430 
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LAAGRI KOOL - Lõpetas kaks klassi - 9.t (19 õpilast) ja 9.p (25 õpilast), kes alustasid 2005. aastal 2. klassist.

Esimene rida 
vasakult:
Karmo Kase
Toomas Gustav  Sula
Aimar Tuul
Silver Lutz
Herman Koppel
Kristo Viksi

Christopher Saar
Martin Erik Pille

Teine rida vasakult:
Karl-Mikk Allas
Peeter William  Sarevet
9.t klassi õpetaja Kristi 
Veelmaa

Silja Saa
Demi Priivits 
Deeli Ingerainen 
Brigita Linroos
Kristin Jurnas
Sandra Stina  Keinast
Arida Muru
Maria Matilda Soomre 

Janneth Karmen  Kittilä
Triinu  Väliste  

Kolmas rida vasakult:
9.p kl õpetaja Ly Reiman
Ragnar Lepna
Elo Johanna Kuklane 
Brita Liivamaa

Keiti-Katriin  Käige
Paula Proos
Laura Nõlvak 
Kristian-Joel  Kalmus
Hanna-Liisa Vilbiks
Tuuli Katarina  
Lepasepp
Britta Kuus

Hanna-Liisa Simulman

Tagumine rida:
Andre Arvin Kirsi 
Teet Triisa
Karl-Erik Kalmus
Mihkel Pugri
Karel Võting

Karl Jürgen Kivimaa
Alfred Kraft
Georg-Mihkel Kodi
Sten-Erik Tool
Imre Kikkas 
Markus Lõhmus
Martin Ain Riid
Taavi Vaikma

Maa on täis meie jälgi. Arukaid ja aru-
tuid. Sihipäraseid ja sihituid. Mõtteid 
täis ja mõttetuid. Sõgeda sõna ja särava 
pilgu jälgi. Soojade sõrmede ja külma-
de käte jälgi. Rõõmsate kohtumiste ja 
nukrate lahkumiste jälgi. Või vastupidi. 

Ajast aega püsivad ja siis kaduvaid jälgi.
Keegi ei suuda kokku lugeda, kui pal-

ju jälgi meist siia maha jääb. 
Oleme jätnud jälgi saviklassi sein-

tele, tööõpetuse klassi laudadele ning 
loodetavasti ka paljude õpetajate mäles-

tustesse. Vabandame kõikide õpetajate 
ees, kelle kannatuse oleme viimase pii-
rini viinud, kuid olete hoolimata sellest 
meid hoidnud, õpetanud ja aidanud.

Kallid õpetajad, me täname teid, et 
olete meid ikka õigel kursil hoidnud. 

Usume, et oleme piisavalt julged, et 
leida igüks oma ainuõige tee. 

Loodame, et te ei pea meis pettuma, 
vaid saate meie üle uhked olla.

(mõtted Laagri Kooli lõpetajate 
lahkumiskõnest).

Lillede ja kooli lõpupidude aeg...

PILDIKOMPANII OÜ

ÄÄSMÄE KOOL 

Vasakult 1 rida - 
Keily Saaremägi, 
Johanna Muidre, 
Liliana Hõrak, 
Sigrid Poll, 
Maarit Olbri

2 rida - 
Rauno Maasikas, 
Ragnar Markus 
Kuljus, Argo Tiits, 
Mart Hendrik 
Järvekülg

3 rida - 
Johannes- 
Aksel Lampmann, 
Sten Kiilberg, 
Dan-Markkus 
Pajula, Kristo 
Laaneste

PILDIKOMPANII OÜ



Mõnusat laisklevat suve ja sügiseks jätkuvat 
koostöövaimu kõigile sauevallakatele!

Kokku sai gümnaasiumipaberi 
kätte 51 noort sauevallakat, 25 
erinevast koolist. Medalisaldoks 

on kolm kulda ja kolm hõbedat ning 
edasiõppimiseplaanid on enamikul ko-

haletulnutest. Kusjuures kõrghariduse 
fookuseks ei olnud neil, kellelt küsida 
sai, mitte ühtegi n-ö pehmet valdkonda 
– mitu geenitehnoloogiks tahtjat, me-
ditsiini ja bilogoogia valdkonda pürgijat, 

informaatikahuvilisi ja kaks noorsandi 
lubasid ka sõjaväkke minna. Vaid kaks 
noort on ostustanud välismaale suun-
duda – üks õppima, teine modellitööd 
tegema.
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SAUE VALD
 Mingi nihkes maailmapildiga seltskond 

on jälle skatepargis kõvatamas käinud, 
piirdetoru on puruks väänatud...

JANEK KORNAK Kas siis Security ei val-
va seda kohta enam? Kui mina seal plat-
sil olen olnud, mõnikord nii 6-7 h, siis on 
Security kogu aeg seal olnud.

ANDRES LAISK Valvavad ikka ja on 
ka ise üelnud, et see on üks murelik 
objekt, kuhu nad rohkem tähelepanu 
pööravad,aga eks selle aja leiab ikka, 

sest ega auto kogu aeg seal istuda ei saa.

MIKK LÕHMUS Eks need pätid leiavad 
sellise aja, kui kellegi silm parasjagu peal 
ei ole. Ma ei usu ka seda, et väljakut ausalt 
kasutavad noored seal laamendaksid. Pi-

gem tuleb otsida süüdlasi mingis purjus seltskonnas, 
kellele skatepark, kui selline, korda ei lähe.

DIANA POUDEL Tegelikult peaks liht-
salt kokku leppima, et kui midagi kaht-
last näeme kuskil, siis tuleb ka sekkuda. 
Kuni rahulikult mööda jalutatakse kui 

kuskil seltskond avalikult kangemat kraami pruugib, 
siis kipubki juhtuma, et lõhutakse ja laamendatakse... 
Kui on ikka selge, et iga kord, kui Saue vallas avalikus 
kohas pudelist rüüpad, on lootust turvatöötajate või 
politsiga suhelda, siis peaks paari kuuga vandaalitse-
mine vähenema. No lihtsalt ei taha uskuda, et selline 
idiootsus kaine peaga toime saadetud �  

ANDO TULL Tundub, et mingil hetkel 
tulevikus tulebki kõik kohad valvekaa-
meraid täis riputada, et piirata inimeste 
vabadust karistamatult sigatseda. Kurb.

TARMO RAIS Aed ümber ja kella 10st 
lukku. Loomade vastu saab vaid tara ja 
lukkudega.

ANDRES REITSNIK Edu nende aedade-
ga, ilmselt pole keegi neist tõesti sellest 
üle ronima õppinud...

MÄRT VARATU Mulle tundub küll, et asi 
on lihtsalt keevitusest lahti tulnud - ju on 
keegi piirde peale hüpanud vms. Keegi 
on üritanud seda kleeplindiga lappida.

LIVIA TUVIK See on pättidele ilmselt 
murelik objekt- jõekääru ümbrus on väga 
ilusaks muutunud

Sauevallakas 
Facebookis

Saue valla noored edasiõppimisel 
pehmeid erialasid pigem ei vali

NOORED

Traditsiooniliselt käisid ka gümnaasiumilõpetajad Laagri kultuuri-
keskuses väikesel „tuult tiibadesse“ üritusel.

Arborest OÜ on pikaajalise 
kogemusega puuhooldus 
ja kõrghaljastusega 
tegelev ettevõte. Oleme 
sooritanud Keilas Keila 

Keskpargi ja Kirikupargi puude hooldustöid ning 
Sakus Saku Mõisapargi ja Saku Vallavalitsuse 
kõrval oleva väljaku puude hooldus ja teisi 
suuremaid ning väiksemaid töid. 
Saame Teile abiks olla järgnevate teenustega:

Võta julgesti ühendust! 
Telefon: 51 76 969, e-post: info@arborest.ee

• Hekitööd
• Kõrgtööd
• Avantlaaduri tööd
• Ohtlike puude raie
• Kändude freesimine
• Resistograafuuringud
• Puualane nõustamine
• Puude hoolduslõikused

Millise puu all ohkas kuulsus?
Kultuurinõunik Kaija on kokku 
panemas manuaali, mis juhataks 
iga viimse kui Saue valla mäles-
tusmärgi, kivi, põneva loodusnäh-
tuse vms sellise juurde. 

Äkki meil on kusagil pink, kus on 
ohanud mõni suurmees? 
Või kuhu külvati sovhoosi esimene 
kapsavagu? 
Või vohab kellegi aias mõni era-
kordselt haruldane taim? 

Ühesõnaga - andke teada, kus 
on midagi põnevat. Et kui keegi 
küsib, mis Saue vallas vaadata 
ja kogeda on, et siis saab kohe 
õhinaga seletada...
Mõtted on oodatud e-postile 
kaija.velmet@sauevald.ee.
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EES - JA PEREKONNANIMI Toomas Artma Lauri Vahtre Ahto Oja Aavo Sõrmus Risto Kiilberg

AMETIKOHT Saue Vallavolikogu liige Avalike suhete 
osakonna nõunik

Biometaani ekspert Juhataja Saue Vallavolikogu liige

ASUTUS (TÖÖANDJA) Saue Vallavolikogu Kaitseministeerium OÜ Mõnus Minek AS Bioexpert Saue Vallavolikogu

AMETIPALGA ASTE JA 
AMETIPALK

Ei ole 1834 EUR Ei ole Ei ole Ei ole

KINNISVARA Eluruum Saue vallas Maja ja maa Ra-
plamaal (2 maaük-
sust), Ridaelamu 
boks Laagris, ! 
korteriomandist 
Tartus

Korter Tartu linnas,
Eramaja Saue vallas

Eramu Tõrva linnas
Eramu Saue vallas

Elamumaa Saue vallas

AUTOD, VEE- JA 
ÕHUSÕIDUKID

Sõiduauto Ford (2004), 
mootorratas Honda (2001)

Sõiduauto Chrysler 
Grand Voyager 
(2001), 
Sõiduauto Opel 
(1995)

Sõiduauto Peugeot 306 Break 
(1999)

Mootorratas Yamaha FZ 6-S (2004) Mootorratas YAMAHA RN06 
FZS 1000 (2003)

AKTSIAD, OSAD JA MUUD 
VÄÄRTPABERID

Swedbank Pensionifond V3 osak, 1995,963 
tk, nimiväärtus 1,0894 EUR, koguväärtus 
2174,40 EUR
Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 
50, 5841,639 tk, nimiväärtus 1,12457 EUR, 
koguväärtus 6569,33 EUR

50% Haigur OÜ-s, 
osa, nimiväärtus 
1278,23 EUR

Osaühing Mõnus Minek, 1 osak, 
nimiväärtus 2557 EUR, koguväärtus 
2557 EUR
Osaühing Balti Biometaan, 3 tk, 
nimiväärtus 500 EUR, koguväärtus 
1500 EUR

AS Luterma aktsia, 30 tk, nimiväärtus 
10 krooni, AS Tallink, aktsia, 1088 tk, 
nimiväärtus 0,639 EUR, AS Bioexpert, 
aktsia, 832 tk, nimiväärtus 6,30 EUR, 
koguväärtus 5241,60 EUR, OÜ A.S. 
Invest, osak, nimiväärtus 2556 EUR, 
koguväärtus 2556 EUR

Cell Therapeutics Inc., aktsia, 
416 tk, nimiväärtus 1,42 USD, 
koguväärtus 590,72 USD, 
DataSec OÜ, osak 100%, 100 
tk, nimiväärtus 25,56 EUR, kogu-
väärtus 2556,00 EUR, Helicos 
BioSciences Corp., aktsia, 2880 
tk, nimiväärtus 0,43 USD * 

PANGAARVED (PANK, ARVE 
LIIK JA NENDE ARV)

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

Swedbank 
arveldusarve (2)
Swedbank 
deposiitarve

Swedbank arveldusarve (2)
SEB arveldusarve
Sampo Pank arveldusarve

Swedbank arvelduskonto
SEB arvelduskonto

Danske pank arvelduskonto,
Danske pank krediidikonto (2),
Danske pank kogumispen-
sionikonto, Swedbank arvel-
duskonto,
Swedbank krediidikonto, LHV 
pank investeerimiskonto, LHV 
pank arvelduskonto

VÕLAD PANKADELE JA 
ERAÕIGUSLIKELE 
ISIKUTELE

Swedbank (28793,11 EUR) Swedbank 
(20289,07 EUR)

Ei ole Ei ole Danske pank (54369 EUR)

MUUD VARALISED 
KOHUSTUSED

Swedbank hüpoteek Swedbank hüpo-
teek (47933,74 
EUR)

Ei ole Ei ole Nordea Finance Estonia AS 
(jääk 14165 EUR), Sampo Pank 
hüpoteek

MUUD REGULAARSED TULUD OÜ Laagri Haridus- ja Spordikeskus, palk
OÜ Laagri Haridus- ja Spordikeskus, 
juhtimis- või kontrollorgani liikme tasu
Saue Vallavalitsus - volikogu liikme hüvitis

Eesti Loto, nõu-
kogu liikme tasu, 
Saue Vallavalitsus 
- volikogu liikme 
hüvitis, Ebaregu-
laarsed autori-
tasud kirjanduslike, 
õppeotstarbeliste 
ja ajakirjanduslike 
tekstide eest

Eesti Arengufond, palk, Saue Val-
lavalitsus - volikogu liikme hüvitis, 
Sihtasutus Kutsekoda, töövõtu-, 
käsundus- või muu lepingu alusel 
makstud tasu, OÜ Mõnus Minek, 
juhtimis- või kontrollorgani liikme 
tasu, Tallinna Tehnikakõrgkool, palk, 
Tallinna Tehnikakõrgkool, töövõtu-, 
käsundus- või muu lepingu alusel 
makstud tasu

AS Kovek, nõukogu liikme tasu, AS 
Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia 
Arenduskeskus, teaduri palk, Saue Val-
lavalitsus - volikogu liikme hüvitis, AS 
Bioexpert, juhataja töötasu

ATEA AS, NetGroup OÜ, NG 
Infra OÜ, töötasu, DataSec OÜ, 
juhatuse liikme tasu, Saue Vallav-
alitsus - volikogu liikme hüvitis

EES- JA PEREKONNANIMI Indrek Tiidemann Lennart Steinberg Aleksandr Peu"a Rein Riga Eero Kaljuste

AMETIKOHT Saue Vallavolikogu liige Juhatuse liige Saue Vallavolikogu liige Saue Vallavolikogu liige Juhataja

ASUTUS (TÖÖANDJA) Saue Vallavolikogu Steinberg & Brauer 
Co OÜ

Saue Vallavolikogu Saue Vallavolikogu Kalsep OÜ

AMETIPALGA ASTE JA 
AMETIPALK

Ei ole 300 EUR Baltic Restaurants Estonia AS 
põhipalk 3,20 EUR�/ h

Ei ole Ei ole

KINNISVARA Elamumaa Muhu vallas, 
Korter Saue vallas, 
Kinnistu Harku vallas, 
Garaa#iboks Saue vallas

Elumaja Risti vallas Ei ole Laudakompleks ja maaomand Kernu 
vallas, Laudakompleks ja maaomand 
Saue vallas, Laudakompleks Keila 
vallas, Põllumajandusmaa Saue vallas 
(5), Metsamaa Kernu vallas, Asjaõi-
gusega koormatud maa Kernu vallas, 
Elamu ja maaomand Saue vallas (2), 
Korteriomand Tallinnas, Töökoja- ja 
kontorihoone ja maaomand Saue vallas, 
Laudahoone Saue vallas (2), Hoone ja 
maaomand Saue vallas (2)

Elamumaa (2) Saue vallas

AUTOD, VEE- JA 
ÕHUSÕIDUKID

Ei ole BMW 520 (1996) Ei ole Sõiduauto Mitsubishi Pajero (1987), 
Sõiduauto GAZ 21S (1970), 
Sõiduauto Suzuki Samurai (1983)

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

AKTSIAD LHV Pensionifond S, 14707,708 tk, nimiväär-
tus 1,18995 EUR, koguväärtus 17501 EUR, 
Swedbank fondifond, 295,036 tk, nimiväär-
tus 10,8922 EUR, koguväärtus 3214 EUR, 
AS Terts lihtaktsia, 45 tk, nimiväärtus 63,9 
EUR, koguväärtus 2876 EUR ****

Ei ole Ei ole OÜ Rever, osad, koguväärtus 171 967 
EUR

AS Alliku OS A-aktsia, 1 tk, 
nimiväärtus 7 EUR, koguväärtus 
7 EUR, AS Alliku OS B-aktsia, 
311 tk, nimiväärtus 7 EUR, 
koguväärtus 2177,00 EUR,  OÜ 
Kalsep, osalus 100%, koguväär-
tus 2684,29 EUR ** 

PANGAARVED: PANK, 
ARVE LIIK

Swedbank arvelduskonto
Swedbank pensionikonto
Swedbank väärtpaberikonto

Ei ole SEB arvelduskonto, Swedbank 
arvelduskonto

SEB arvelduskonto
SEB väärtpaberikonto
Swedbank arvelduskonto (2)

Swedbank arveldusarve, Swed-
bank krediidiarve

VÕLAD PANKADELE JA 
ERAÕIGUSLIKELE ISIKUTELE

Ei ole Nordea (54000 
EUR)

Ei ole SEB (56342 EUR) Swedbank (34903 EUR)

MUUD VARALISED 
KOHUSTUSED

Swedbank hüpoteek (7190 EUR, kõrval-
nõuete suurus 3595 EUR)

Ei ole Ei ole Ei ole Ei ole

MUUD REGULAARSED 
TULUD

Saue Vallavalitsus - juhtimis- või kontrol-
lorgani liikme tasu, AS Terts, juhtimis- või 
kontrollorgani liikme tasu, OÜ Tallinna 
Prügilagaas, intressid, Junior Achivement, 
nõukogu liikme tasu (tasu pole saanud), 
OÜ Biogaas juhatuse liikme tasu (tasu pole 
saanud) ***

Ei ole Saue Vallavalitsus - volikogu liikme 
hüvitis, Eesti Korvpalliliit, kohtunike 
tasu

OÜ Rever, juhatuse liikme tasu, Saue 
Vallavalitsus - juhtimis- või kontrollor-
gani liikme tasu, Harjumaa Omav-
alitsuste Liit, juhatuse liikme tasu, 
OÜ Laagri Haridus- ja Spordikeskus, 
juhtimis- või kontrollorgani liikme tasu

OÜ Kalsep töötasu,  Saue 
Vallavalitsus - volikogu liikme 
hüvitis, AS Kovek, juhtimis- või 
kontrollorgani liikme tasu

Vallavolinike ja vallavalitsuse liikmete majanduslike 
huvide deklaratsioonide avalikustamine



Koduvald NR 7
JUULI 2013SAUE VALLALEHT 7

Majanduslike huvide deklaratsioon (MHD) on dokument, millega korruptsioonivastase seaduse paragrahvis 4 nimetatud ametiisik deklareerib andmed temale kuuluva vara, varaliste kohus-
tuste ja muude asjaolude kohta, mis võimaldavad kindlaks määrata ametiisiku majanduslikud huvid ja varalise seisu. Ametiisik on korruptsioonivastase seaduse mõistes riigi- või omavalitsuse 
ametnik või tema ülesandeid täitev koosseisuväline teenistuja, kellel on õiguspädevus vastu võtta teistele isikutele kohustuslikke otsuseid, teha toiminguid, osaleda riigi- või munitsipaalvara 
erastamise, võõrandamise või kaustusse andmise otsuste tegemisel.

EES - JA PEREKONNANIMI Indrek Lindsalu Lauri Saar Olav Kruus Kalle Reiter Ville Pak

AMETIKOHT Saue Vallavolikogu liige Saue Vallavolikogu liige Saue Vallavolikogu liige Saue Vallavolikogu liige Tootmisjuht, Kadarbiku 
Köögivili OÜ - osanik

ASUTUS (TÖÖANDJA) Saue Vallavolikogu Saue Vallavolikogu Saue Vallavolikogu Saue Vallavolikogu Kadarbiku Köögivili OÜ, FIE 
Ants Pak Kadarbiku Talu

AMETIPALGA ASTE JA 
AMETIPALK

Ei ole Ei ole Ei ole Ei ole Ei ole

KINNISVARA Elamumaa Saue vallas Ei ole Väikeelamumaa Saue vallas, Väi-
keelamumaa Ridala vallas

Elamu Harjumaal (ühisomandis abi-
kaasaga), Talu Raplamaal (ühisomandis 
abikaasaga)

Ei ole

AUTOD, VEE- JA 
ÕHUSÕIDUKID

Ei ole Ei ole Ei ole Ei ole Ei ole

AKTSIAD OÜ Infomaan osak, 1 tk, 
nimiväärtus 2556 EUR, kogu-
väärtus 2556 EUR
Swedbank Pensionifond osak, 
16485 tk, nimiväärtus 0,89 
EUR, koguväärtus 14702,39 
EUR

Oppidum Invest OÜ, osak, 
40 tk, nimiväärtus 63,93 EUR, 
koguväärtus 2557 EUR

Ei ole Sagro AS aktsiad, 1132 tk, nimiväärtus 
1000 EEK, koguväärtus 1132000 EEK, 
Koruka OÜ osad, 375 tk, nimiväärtus 100 
EEK, koguväärtus 37500 EEK
Fronton OÜ osad, 15 tk, nimiväärtus 
1000 EEK, koguväärtus 15000 EEK
ERGO Pensionifond 2P2 osakud, 10062 
tk, nimiväärtus 16,31 EEK, koguväärtus 
164 140 EEK

Kadarbiku Köögivili OÜ osad, 
koguväärtus 639 EUR

PANGAARVED: 
PANK, ARVE LIIK

Swedbank arvelduskonto, 
Swedbank laenukonto, 
Swedbank kogumis-
pensionikonto

SEB arvelduskonto, 
SEB krediidikonto

SEB arveldusarve, 
SEB krediidiarve, 
Sampo Pank arveldusarve, 
Sampo Pank kasvuhoius, 
LHV pank arveldusarve

SEB arveldusarve, 
SEB krediidiarve, 
SEB EVP arve, 
Swedbank arveldusarve

Swedbank deebet

VÕLAD PANKADELE JA 
ERAÕIGUSLIKELE 
ISIKUTELE

Swedbank (33139,32 EUR) Ei ole SEB (10270,68 EUR)
SEB (19173,49 EUR)

Ei ole DNB Nord A/S Eesti filiaal 
(83113,76 EUR)

MUUD VARALISED 
KOHUSTUSED

Nordea Finance (jääk 6469 
EUR), Swedbank Liising (jääk 
476 EUR), Õppelaenu käendus 
(1917,42 EUR),  Swedbank 
hüpoteek (71879,32 EUR)

Ei ole Ei ole Ei ole Ei ole

MUUD REGULAARSED TULUD USS Security Eesti AS, 
töötasu, OÜ Laagri Haridus- ja 
Spordikeskus, nõukogu liikme 
hüvitis, AS Kovek, nõukogu 
liikme hüvitis, Saue Vallavalit-
sus - volikogu liikme hüvitis

Oppidum Invest OÜ, 
põhipalk,
Saue Vallavalitsus - volikogu 
liikme hüvitis

Saue Vallavalitsus - volikogu liikme 
hüvitis, Tallinna Teeninduskool, palk 
põhitöökohal

AS Sagro, põhitöökoha palk, Saue Val-
lavalitsus - volikogu liikme hüvitis, MTÜ 
Nelja Valla Kogu liikme hüvitis, OÜ Laagri 
Haridus- ja Spordikeskus liikme hüvitis

Kadarbiku Köögivili OÜ, FIE 
Ants Pak’i Kadarbiku Talu,  
Saue Vallavalitsus - volikogu 
liikme hüvitis

EES- JA PEREKONNANIMI Ole Michael Rasmussen Mikk Lõhmus Allan Pohlak Jaanus Kahk TÄIENDUSED

AMETIKOHT Müügijuht Saue Vallavalitsuse liige Juhatuse liige Saue Vallavalitsuse liige

ASUTUS (TÖÖANDJA) Panbaltica Scandinavia OÜ Saue Vallavalitsus Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus 
AS

Saue Vallavalitsus

AMETIPALGA ASTE JA 
AMETIPALK

Ei ole 1735 EUR Ei ole Vallavalitsuse liikme hüvitis 127,82 EUR

KINNISVARA Elukoht Laagris Korteriomand Tallinnas Ei ole Ei ole

AUTOD, VEE- JA ÕHUSÕIDUKID Ei ole Ei ole Plastik paat Bella Fjord (1991) Ei ole

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

II pensionisammas Ei ole SEB Progressiivne Pensionifond, osak, 
3410,504 tk, nimiväärtus 0,91710 EUR, 
koguväärtus 4067,71 EUR

PANGAARVED: PANK, 
ARVE LIIK

Swedbank arveldusarve (2) SEB arvelduskonto
SEB kaardikonto
SEB väärtpaberikonto
Swedbank arvelduskonto
Sampo Pank arvelduskonto
Sampo Pank kasvuhoius

Swedbank arveldusarve SEB arvelduskonto,  
SEB kaardikonto, 
Nordea Pank arvelduskonto, 
Nordea Pank kaardikonto

VÕLAD PANKADELE JA 
ERAÕIGUSLIKELE ISIKUTELE

Swedbank (55624,29 EUR)
Swedbank (14282,54 EUR)
Swedbank (5688,23 EUR)

Danske Bank Eesti Filiaal 
(53327 EUR)

Swedbank (39793,52 EUR) SEB (jääk 4642,77 EUR)
SEB (jääk 5335,25 EUR)

MUUD VARALISED 
KOHUSTUSED

Ei ole Ei ole Ei ole AS SEB Liising (7135,88 EUR)

MUUD REGULAARSED TULUD SYSLAB Baltic OÜ, palk, 
SYSLAB Baltic OÜ, muu tasu, 
Saue Vallavalitsus - volikogu 
liikme hüvitis, Panbaltica 
Scandinavia OÜ, muu tasu, 
KMG Inseneriehituse AS, 
muu tasu, AS Äripäev, palk, 
AS Äripäev, haigushüvitis

Saue Vallavalitsus, au-
tokompensatsioon,  Tallinna 
Tehnikaülikool, teadus- ja 
õppetööst saadavad tasud,  
AS Kovek, nõukogu liikme 
tasu

Tallinna Jäätmete Taaskasu-
tuskeskus AS, juhatuse liikme tasu, 
Eesti Jäätmekäitlejate Liit, töövõtu 
lepingu tasu, Saue Vallavalitsus, 
vallavalitsuse liikme ja volikogu 
komisjoni liikme tasu

Põhitöökoha palk

* koguväärtus 1238,40 USD, Nokia Corp., aktsia, 120 tk, nimiväärtus 6,70 EUR, koguväärtus 804,00 EUR, Quantum Corp., aktsia, 150 tk, nimiväärtus 3,91 USD, koguväärtus 586,50 USD, Sampo Pension 50, fondiosak, 
10420 tk, nimiväärtus 0,97 EUR, koguväärtus 11708,68 EUR

** OÜ Roadservice, osalus 50%, koguväärtus 1278,23 EUR, OÜ Roadservice Ehitus, osalus 50%, koguväärtus 1278,23 EUR, OÜ Roadservice Grupp, osalus 50%, koguväärtus 12782,33 EUR, LHV Pensionifond, 2386,795 tk, 
nimiväärtus 1,39940 EUR, koguväärtus 3340,08 EUR

*** MTÜ Inseneride Meeskoor juhatuse liikme tasu (tasu pole saanud), OÜ Tallinna Prügilagaas nõukogu liikme tasu (tasu pole saanud), KL-Project OÜ juhatuse liikme tasu (tasu pole saanud)

**** Pensionikindlustus III sammas, koguväärtus 7126 EUR, OÜ Biogaas, osak, koguväärtus 700 EUR, OÜ Tallinna Prügilagaas, osak, koguväärtus 4800 EUR

Volikogu esimehe Mati 
Tartu ja vallavanema 
Andres Laisk’i MHD-d on 
esitatud siseministrile. 
Vallalehes kuulub avali-
kustamisele 16 volikogu 
liikme ning 3 vallavalit-
suse liikme MHD-d.

Lehekülgedel 6-7 on avalikustatud Saue Vallavolikogu ja Vallavalitsuse liikmete majanduslike huvide 
deklaratsioonide andmed.



KoduvaldNR 7
JUULI 2013 SAUE VALLALEHT8

Algab Välja tee remont

Juulikuu neljanda nädala alguses alusta-
takse kauaoodatud Välja tee remonttöid.  I 
etapis korrastatakse tee aluskihid ja ehita-
takse freespurust kuumpinnatud mustkate 
Välja elurajooni ulatuses, Vahtra teest kuni 
Toominga teeni. Tee ehitamiseks viidi läbi 
hankemenetlus ja soodsaima pakkumise 

tegi OÜ Riab Teedeehitus. Tööde maksu-
museks kujunes ca 93 000 eurot. Ehitus-
tööd lõpetatakse 29. augustil. Lisainfo tee-
despetsialist Indrek Brandmeistrilt telefonil 
53407008 või indrek.brandmeister@saue-
vald.ee või abivallavanem Mikk Lõhmus te-
lefonil 5119343 mikk.lohmus@sauevald.ee.

SAUE VALLA TERRITOORIUMIL JUUNIS 2013 ON ALGATATUD JÄRGMISED DETAILPLANEERINGUD:

Saue Vallavalitsuse 18.06.2013 korraldusega 
nr 407 algatati Vanamõisa külas Tamme 2 
(katastritunnus 72701:002:0274, sihtotstarve 
maatulundusmaa 100%, suurusega 1,0 ha) 
kinnistu ja lähiala detailplaneering, eesmär-
giga kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe 
osaline muutmine ning ehitusõiguse mää-
ramine ühe üksikelamu ja abihoonete raja-
miseks. Saue valla üldplaneeringu kohaselt 
asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala 
tiheasustusalas ning planeeritava maa-ala 
maakasutuse juhtotstarbeks on määratud 
pere- ja ridaelamumaa. Planeerimisel tu-
leb lähtuda Saue valla üldplaneeringuga 
kehtestatud krundi miinimumsuurustest ja 
tiheasustusele vastavatest planeerimispõ-

himõtetest – tiheasustusalal uute üksikela-
mute kruntide suuruseks peab olema 1 500 
- 2 400 m!. Planeeringuks taotletav maa-ala 
asub Vanamõisa küla tuumikus ning detail-
planeeringuga hõlmatud ala kontaktvöön-
dis on enamus krunte hoonestatud üksikela-
mutega. Planeeritav maa-ala piirneb Tamme 
tn 2a, Rõika tn 5, 7, 7a ja Põlluääre tee 6, 8, 
12, 14 kinnistutega. 

Saue Vallavalitsuse 25.06.2013 korralduse-
ga nr 422 algatati Ääsmäe külas moodus-
tataval Kasemarja maaüksusel ja lähialal 
detailplaneering. Detailplaneeringuga 
kavandatakse Ääsmäe külas jätkuvalt riigi 
omandis olevale maa-alale  (piiriettepanek 

AT0804210465, ligikaudse pindalaga 2,21 
ha) sotsiaalmaa sihtotstarbega (ühiskondli-
ke ehitiste maa 100%) katastriüksuse moo-
dustamist ning kuni kolme 2-korruselise 
sotsiaalmaja hoone ning koos seda teenin-
davate rajatiste püstitamist, ehituslause pin-
naga kokku kuni 1 000 m!. Moodustatava 
maaüksuse suuruseks planeeritakse 11 380 
m!. Saue Vallavolikogu uuendas (septem-
ber 2012) kehtivat Saue valla arengukava, 
mis näeb ette Saue vallas uue sotsiaalmaja 
ehitamise või olemasoleva renoveerimise. 
Saue Vallavalitsus kaalutles uue sotsiaalmaja 
võimalikke asukohti ning jõudis seisukohale, 
et see tuleks ehitada Ääsmäe külla ning so-
biv koht oleks Kasevälja maaüksuse põhja-

poolses osas. Planeeritavas sotsiaalkeskuses 
pakutakse piirkonnas vajalikke sotsiaaltee-
nuseid ning paikneksid ühiselamu tüüpi elu-
pinnad toetustvajavatele isikutele. Kehtes-
tatud detailplaneeringu alusel taotleb Saue 
vald Kasemarja maaüksuse munitsipaal-
omandisse. Detailplaneeringuks taotletav 
maa-ala asub Ääsmäe külas 11402 Ääsmäe 
tee ääres tiheasustusalal. Tegemist on hoo-
nestamata maa-alaga. Planeeringuga lahen-
datakse juurdepääsud planeeritavale alale, 
tehnovõrkude varustus ning määratakse 
keskkonnakaitselised abinõud. Planeerita-
va maa-ala suurus on ca 1,5 ha. Moodustav 
maaüksus piirneb Kõrgemäe, Kasemetsa ja 
Salu tn 17, 19, 21, 23 kinnistutega.

SAUE VALLA AMETLIKUD PLANEERINGUTEATED

DETAILPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK

Saue Vallavalitsus võttis 25.06.2013 korraldu-
sega nr 424 vastu ja suunas avalikustamisele 
Vatsla küla Vatslaoru ühismaa (endise aad-
ressiga A/Ü Vatsla-3) kinnistu (katastritunnus 
72702:002:0580, sihtotstarve 100% elamu-
maa, suurusega 31 601 m!) ja lähiala detailpla-
neeringu. Detailplaneeringuga kavandatakse 
Vatslaoru ühismaa ja sellega piirnevate ela-
mumaade kinnistute piiride muutmist, maa-
sihtotstarbe osalist muutmist ning tehnovõr-
kude ja rajatiste põhimõttelist lahendamist. 
Planeeritavaks alaks on Vatsla külas aian-
dusühistule Vatsla-3 kuuluv elamumaa siht-
otstarbega Vatslaoru ühismaa kinnistu, mil-

lel paiknevad aiandusühistu territooriumil 
elamukrunte teenindavad juurdepääsuteed 
ning sellega piirnevad elamumaa krundid. 
Planeeritavat maa-ala läbib 110kV elektri-
õhuliin. Planeeringuga kavandatakse tänava 
maa-alale eraldi transpordimaa ning elektri-
õhuliini alusele maa-alale üldkasutatava maa 
sihtotstarbega kinnistute moodustamist ning 
Vatslaoru ühismaa ja elamumaa kruntide pii-
ride muutmist st. Vatslaoru ühismaa kinnistu 
osa maa-ala liidetakse kõrvalasuvate elamu-
kruntidega. Detailplaneeringuga uusi elamu-
krunte uute hoonete rajamiseks ei kavandata. 
Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub de-

tailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasus-
tusalal, ning planeeritava maa-ala maakasu-
tuse juhtotstarbeks on määratud aiandus- ja 
suvilaühistute maa - võimalik perspektiivne 
pere- ja ridaelamumaa. Detailplaneering ei 
sisalda Saue valla üldplaneeringu muutmise 
ettepanekut. Planeeritava maa-ala suuruseks 
on ca 9.5 ha.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 
29.07.2013 kuni 11.08.2013 kella 8.00-
16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni ja reedeti 
kella 14.00-ni) Saue vallamajas, Veskitammi 4, 
Laagri alevik, kus on võimalik tutvuda detail-

planeeringu materjalidega. 

Saue valla territooriumil juunis 2013 ei keh-
testatud detailplaneeringuid.

Avaliku väljapaneku kestel on võimalik tutvu-
da detailplaneeringute jooniste ja seletuskir-
jaga elektrooniliselt valla veebilehel http://
sauevald.kovtp.ee/et/avalikud-valjapanekud-
ja-arutelud.

 Lähemat informatsiooni saab planeeringu-
te spetsialistilt  Maili Metsaotsalt 654 1157,    
maili.metsaots@sauevald.ee

Kotka tee hange on välja kuulutatud

Eelmises Koduvalla numbris kirjutasime, et 
juulikuu volikogu otsustab Kotka tee reno-
veerimise edasised tegevused. Tänaseks 
on otsused tehtud ning AS KOVEK kuulutas 
juulikuu alguses välja hanke Kotka tee alus-
te ühisveevärgi ja kanalisatsioonitrasside  

ehituseks. Ehitustöö käigus valmistatakse 
ette tee aluskihid, mustkatte ehitus on ka-
vandatud 2014. aastal. 

Kui kõik läheb plaanipäraselt, siis saab 
ehitustöödega alustada augustikuu teises 
pooles.

Tunnustus Nõlvaku Lasteaiale

Konkursi «Eesti kaunis kodu 2013» raames 
selgusid juuni keskel tänavused Harjumaa 
kaunimad kodud ja ühiskondlikud hooned.

Eramute ja maakodude arvestuses ühte-
gi tiitlit sel aastal Saue valda ei tulnud, küll 

aga pärjate ühiskondlike hoonete hulgast 
teise positsiooniga Nõlvaku Lasteaed, pea-
tunnustuse pälvis Kõue mõis Kõue vallas ja 
kolmandaks platseerus Jüri Gümnaasiumi 
staadionikompleks Rae vallas.

Juulikuus läheb remonti Hüüru-Alliku maantee

Praegune kruusatee saab Maanteeame-
ti tellimusel uue pinnatud katte. Ajalehe 
trükkimineku ajaks veel tööde algusaega 
fikseeritud ei olnud, küll aga lõpptärmin - 
15. august. 2011. aasta kevadiste teede la-
gunemiste aegu oli olukord Hüüru-Alliku 
maanteel päris karm,  tee vajus läbi, tee-
ehitajate retoorikas nimetatakse seda kee-
miseks, mille käigus  tee-ehituseks sobima-
tu pehme materjal keeb end pindmistesse 
kihtidesse. Seoses kandevõime kaotusega 

oli siis maantee Hüüru ja Alliku vahel suisa 
suletud. Eelmisel suvel ehitas  Maantee-
amet välja korraliku teepõhja ja pani uue 
kruusakatte, sel suvel saab lõik kilomeetritel 
0,9-2,7 korraliku pinnatud mustkatte. Teed 
praeguste plaanide järgi liiklemiseks ei su-
leta, vähemalt üks sõidusuund jääb avatuks, 
küll aga tuleb arvestada suurema konsent-
ratsiooni raskeveokite liikumise ja tolmuta-
misega, lapsevankriga jalutama minna vast 
ei maksa.

Uute raudteeratsude iseloomustami-
seks on kasutatud suisa võrdlust 
Saporo!etsi ja Mercedese vahel. Nii 

stiilset ja kvali-
teetset sõiduko-
gemust pakub 
uus veerem. Seda 
imet olid esime-
se päeva esimese-
le sõidule tulnud 
kaema suur hulk 
rahvast. 

Saue valla 
Urda peatusest 
sisenedes oli 
Tallinna poolt 
tulevat rahvast 
juba nii palju, 
et istekohta peaaegu leida ei olnud võimalik. 
Fotoaparaadid sähvisid, võeti kõnesid sõpra-
dele, rääkimaks, kui vaikne, puhas kõik on ja 
et üldse enam ei raputa. Ja Keila linna jaama 
jõudes oli meeleolu nagu laulupeol: kohalikud 
ummistamas perrooni, taas fotoaparaadi väl-
kumised, puhkpilliorkestri tervitus, õhupal-
lid-õhkamised...

Põhjust on ilmselt ka. Väljast näeb kelmika 

nimega Stadler FLIRT välja üsna imposantne 
ja usaldusväärne, sisemus on moodne ja õhku 
jätkub. Aktsenti annab rõõmsameelne oran! 
värv, uksed avanevad nupule vajutusega ja sul-
guvad ise, sisenemine lapsevankriga või ratas-
tooliga on sujuv, sest perroon on rongi põhjaga 

samal kõrgusel. On 
videovalve ja või-
malus end internet-
ti ühendada, klosett 
on puhas nagu ko-
dus ja istumisalused 
pehmed. Jalgratas-
tele on oma ni"id. 
Uued rongid ma-
hutavad istekohtade 
mõttes küll vähem 
kui vanad, aga selle 
kompenseerimiseks 
lubab Elektriradtee 
2014. aastast tihen-

dada sõiduplaane. 
Uued rongid tulevad tänaste vanade elekt-

rirongide asemele. Kuna kogu rongiparki ei 
ole võimalik ühe päevaga välja vahetada, siis 
esialgu sõidab liinil paralleelselt veel ka vana 
veerem, aga hiljemalt 26. juulist saab Tallin-
na ja Keila vahel näha ainult uusi masinaid.  
Elektrirongide maksumusest finantseeris 85 
protsenti Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.

6VT�PSBOòJ�NVTUBLJSKV raudteeratsu 

alustas liikumist vaikse sahinaga

ÜHISTRANSPORT

Juulikuu esimesel päeval läks liinile edeva ole-
misega uus veerem – silmapaistva disaini ja 
puhaste pindadega, sujuva minekuga ja vaik-
ne. Uus elektrirong sahistab liinil Tallinn-Keila.

KODUVALD                                                                         
annely.sumre@sauevald.ee

Urda raudtejaamas rahvahorde uut rongi tervitamas 
polnud. Vaid vallavanem, kaks roosiõit näpus, ootas 
perroonil. Väidetavalt olla vanasti rongi külla saabudes, 
seda ikka jaamas õitega tervitamas käidud.
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Kohalikul köögiviljatootjal 
Sagro täitus 20. tegevusaasta

Ääsmäe kooli 6. klassil käisid külas kirjasõbrad Taanist

Koos käisime Tallinna 
vanalinna vaatamas ja 
lasergame’i mängimas. Esi-

algne kohmetus läks õige ruttu üle 
ning lasergame toimus juba sõb-
ralikult võistluslikus õhkkonnas. 
Järgmisel päeval võtsime taanlasi 
vastu meie koolis. Koos tegime 
ühise tunni, kus nägime, et ka 
meie klassiruumi võib ära mahuta-
da ligi 40 inimest. Ääsmäe õpilased 
rääkisid Eestist ja meie koolist ning 
peale seda tegime suure sõprusrin-

gi, kus igaüks sai ennast lühidalt 
tutvustada. Olime kõigile valmis-
tanud rinnamärgid, et nimed sega-
mini ei läheks ja paremini meelde 
jääks. Taanlased said maitsta meie 
koolilõunat, mis neile väga meel-
dis ning tutvuda kogu koolimaja 
ja noortekeskusega. Mängiti koos 
saalihokit ja rahvastepalli, vahepeal 
tegid poisid kooliõuel ka ühe jalg-
pallimat!i. Õpilaste arvates oli hästi 
vahva oma kirjasõpradega niisama 
juttu ajada. Tore päev lõppes ühise 
klassiõhtuga, mille jaoks meie klas-
si lapsevanemad olid valmistanud 
mõnusa pidulaua ning taanlased 
küpsetasid imehäid kaneelisaiakesi. 
Kõigil oli kahju oma uutest sõpra-

dest lahku minna, aga suhtlemine 
käib tihedalt edasi Facebookis ja 
Skype’is.

Õpilaste muljeid:
“Mulle meeldis see, et nad käisid 
Ääsmäel, sai mängida. Meie võit-
sime saalihoki, aga rahvastepall oli 
veits imelik, neil olid mingid oma 
reeglid. Äge, cool oli nendega. Sai 
nalja.”

“Nendega oli tore olla, ühine 
klassiõhtu oli äge.”

“Mul oli nii kahju, kui nad pidid 
ära minema, aga nüüd suhtleme 
Facebookis ja Skype’is peaaegu igal 
õhtul. Mulle meeldis väga.”

“Ma arvan, et taanlasi oli väga 

lahe näha, sest ma ei osanud mõel-
da, kuidas nad välja näevad. Mina 
küll oma sõpra ei näinud, aga suurt 
vahet polnudki, sain ju teistega rää-
kida.” 

“Mulle meeldis nendega jalkat 
mängida ja lasergame’is oli äge.”

“Nendega oli meil väga tore ja 
lõbus. Võib teine kordki kuhugi 
koos minna. Järgmisel aastal pidi-
me võib-olla neile Taani külla mi-
nema.”

On täiesti kindel, et selline vah-
va kohtumine ja uued sõbrad on 
igaühele tõeliseks motivatsioonial-
likaks. Ning tõsi on seegi, et järg-
misel aastal soovime oma kirjasõp-
radele Taani külla minna.

Pidu oli aus ja tummine. 
Lauad valgete linade all, 
laval Marju Länik ja Regati 

poisid, tublimad said tänukirju ja 
tantsu keerutati hingega. Ettevõt-
te juhi Kalle Reiteri sõnul seekord 
koostööpartnereid peole ei kut-
sutud, ajad ei ole nii roosilised, 
et suuri vastuvõtte korraldada. 
„Omainimesed on kõige tähtsa-
mad. Neid tuleb hoida ja tänada,“ 
ütleb Reiter.

Mis on 20 aastaga köögivilja-
äris kõige rohkem muutunud?
„Palju sul ruumi on?“ küsib Rei-
ter, viidates sellele, et muudatusi 
kahe käe näppudel üles ei loegi. 
Nimetab siis viis:
1. 20  aastat tagasi oli meil too-
teid seinast seina – lillkapsas, bro-
koli, petersell, porru jne. Kokku 
ligi 20 nimetust. Tänaseks oleme 
spetsialiseerunud, avamaal on põ-
himõtteliselt kolm kultuuri – kap-
sas, peet, kaalikas. Oleme sobiliku 
fookuse leidnud ja seda edasi aren-
danud. See on meie oludes kõige 
renataablim.
2. Tohutult investeeringuid on 
masinaparki tehtud. 20 aastat ta-
gasi käis kõik käsitsi. Täna võtame 
kapsa üles kombainiga, peedi ja 
kartuli ka. Kõik on mehhaniseeri-
tud. Kasvuhoones juhib protsessi 

arvuti: väetab, kastab, kontrollib 
temperatuuri, avab aknaid. Käsitsi 
toimub ainult sorteerimine.
3. Vanasti tegutses põllumees sü-
dametunnistuse järgi. Euroopa 
Liit tõi nii palju uusi regulatsioo-
ne, täna on seadustega kõik nii 
bürokraatlikuks aetud, et need 
kontrollijad ja ülevaatajad hakka-
vad juba tööd segama.
4. Euro tegi oma muudatused, 
majandusolukord on keerukam. 
Toon näite: kui vanasti läks mõni 
jupp masinal katki, siis läksid ja 
ostsid poest. Nüüd on nii, et oo-
tad kaks nädalat, sest laoseisu fi r-
mad ei oma. Korralik tehnoloogia 
on soetatud, aga selle käigushoid-
mine on keeruline. 
5. Töötajate põlvkond on vanane-

mas ja uusi noori peale ei tule. Kui 
vanasti oli keskmine vanus 35-40 
aastat, siis täna üle 50. Vanasti tuli 
ka noori põllumajandusse, nüüd 
enam mitte. See ei ole populaarne. 

Meil ongi kohalikud vaid vanad 
olijaid ja uued, vene rahvusest, 
käivad tööle näiteks Lasnamäelt. 
Ega see pole muidugi Sagro prob-
leem ainult, see on üldisem. 

VALLAETTEVÕTE

Vallaettevõte Sagro on üks valla suurimatest tööandjatest. Kuigi majan-
dusolukord on teinud hüppeid pupust buumini, on Sagrol õnnestunud 
kahe dekaadi jooksul siiski turule püsima jääda. Sünnipäevapidu peeti 
omade seltsis juuni alguses Vanamõisas.

KOOSTÖÖ

Maikuus sai teoks kauaoodatu – 6. klassile tulid külla kirjasõbrad Taanist 
Helsingori koolist nimega Snekkersten Skole atdeling Egevanget. Kirjasõp-
rus on kestnud juba mitu aastat, alguse sai see Comeniuse koostööprojekti 
raames. Nüüd aga oli võimalus oma kirjasõpra päriselt näha. 

ANU ARISTE
klassijuhatajaKV

KODUVALD

Noppeid naabritelt

Glehni rahula tiigis 
hulpis “laip”
Neljapäeval, 13. juunil andis politsei 
Nõmme linnaosa valitsusele teada, et 
Lossi tänava äärde jääva Glehni rahu-
la tiigis hulbib “laip”, mille võiks sealt 
välja õngitseda. Ilmselt olid seaduse-
silmad saanud eelnevalt äreva kõne 
mõnelt kodanikult.

Õnneks surnukehaga siiski tege-
mist ei olnud. Sama päeva lõunal 
õngitsesid linnaosavalitsuse heakor-
raspetsialistid “laiba” tiigist välja. 
Tegemist oli inimesekujulise valatud 
plastist vormiga.

Hiljem selgus, et tegemist on 
skulptor Hannes Starkopfi  loodud 
kuju või selle valamiseks mõeldud 
vormiga. Kunstipublik sai seda näha 
2008. aasta sügisel Deco galeriis 
toimunud skulptori isiknäitusel “Akt 
2008”. Mis põhjustel ja millal kuju 
Glehni rahula tiiki sattus, ei ole prae-
gu veel teada.
Nõmme Sõnumid 14. juuni 2013

Sauelased räägivad linna 
keskuse arendamisel 
aktiivselt kaasa
19. aprillist kuni 5. maini 2013 läbivii-
dud uuring näitas selget valmisolekut 
Saue linna keskuseala ümberkorral-
duste algatamiseks.

Küsitlusest tuleb välja, et kohalike 
jaoks kõige olulisem väärtus, mis kes-
kuse arendamisega kaduda ei tohi, 
on looduskeskkond. Vastanud tooni-
tasid haljasalade vajalikkust, soovisid 
näha enam lillepeenraid ja hoolitse-
tud murupinda.

Kolm kõige populaarsemat märk-
sõna, mida sauelased linna keskuses 
kõige enam näha soovivad ning mis 
vastanute arvates tõstab linnas ela-
mise kvaliteeti, on turg (18%), erine-
vas vanuses lastele tegevusi pakkuv 
mänguväljak (16%) ja kino (16%).

Kui vastajatel paluti välja tuua kuni 
viis teenust, millest täna Sauel puu-
dus on ja mille lisandumine tõstab 
linnas elamise kvaliteeti, märkisid 
elanikud kõige sagedamini (43% vas-
tanutest) parendamist vajavaks vald-
konnaks kaubanduse. Ligi kolmandik 
vastanutest tõi välja, et arendamist 
vajavad spordi- ja puhketeenused 
(32%), toitlustus ja majutus (31%).

Keskuse rajamine seostub ka ühis-
transpordi korrastamisega. Näiteks 
soovitakse näha ilmastikukindlaid 
ühistranspordipeatusi, kus leiduvad 
ka pingid.
Saue Sõna 7. juuni 2013

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD
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Hetk möödunud aastast: peo peremees Mati Vetevool puhub kalapeo ava-
tuks. 

Jaanilaupäev võidupüha meeleoludes 
FOTOREPORTAA!

Koolikõrvasele heinamaale tuhises Piirivalve Lennusalga helikopter AW 139, 
mis pühkis kui peoga platsi seltskonna tihedas ringis ümber masina uudis-
tama. Kuni 260 km tunnis kiirust arendavat kopterit kasutatakse mere- ja 
maismaapäästel, otsingutegevustes, meditsiiniabi vajavate transpordis ja see 
võimaldab jõuda 1,45 tunni jooksul hädasolijani kogu Eesti päästepiirkonna 
ulatuses ning Tallinna piirkonnas 30 minuti jooksul.

Pisikesi militaarhuvilisi oli kokku tulnud palju, kuid 
mõni neist oli teinud ka korralikke ettevalmistusi- nii 
näiteks oli 4-aastane Kaaren Koidu külast kaasa 
haaranud isikliku püssi, riietanud end laigulisse vormi 
ja kandis randme ümber uhkusega käepaela kirjaga 
Eesti Kaitseliit. See poisike ilmselt 15 aasta pärast 
sõjaväeteenistuse eest minema ei hiili.Etendati terve vaatemänguline lahingustseen – nii Saksa kui Punaarmee 

mundris mehed roomamas mööda lahinguvälja, plahvatused-sähvatused 
ja muu tulevärk. Pisikestel mehepoegadel särasid silmad ikka täiega ja 
hüüatusega– „See oli küll äge!“ sarnaseid repliike kostus pea iga väikeme-
he suust.

23. juunil said huvilised näha Laagris vaatemängulisi demonstatsioonlahinguid, kus püssikuulid vihisesid ja kurjategi-
jad tehti sekunditega kahjutuks. Lisaks mitut masti eri- ja militaartehnikat, päeva tõmbenumbriks oli mütse peast tuulu-
tava hooga maandunud helikopter. 18. korda Harjumaal toimunud maakaitsepäev, millega tähistatakse Eesti vägede 
võitu Võnnu lahingus Landeswehri üle 23. juunil 1919,  pakkus elamuse ka muidu sõjatemaatikat võõristavale ja teh-
nikakaugele inimesele. Väikeste mehehakatiste silmad särasid kohe eriti ja üks kolme poiskesega kohal olnud lapse-
vanem nentis, et kaks järeltulijat lubanud peale üritust kaljukindlalt sõduriks hakata, kolmas olla veel pisut kahtleval 
seisukohal- tuletõrjuja amet olla huvitavam...

Kui muidu näeb igat sorti militaar-, vana- ja eritehnikat ainult kas filmides või vilkuritega mööda kihutamas, siis maakaitsepäeval sai iga mees, kes tahtis, 
masinatega otsekontakti. Neile võis kasti ronida, end sisse smugeldada ja katusele kilgates kõõluma sättida, näpuga näppida ja sõdurivarustuse püssi oma 
käega katsuda.

Maakaitsepäeva tähistamine sai tegelikult alguse juba 
eelmisel õhtul, mil vallajuhid käisid Loo alevikku Vaba-
duse hiide istutamas tammepuud. Nimelt on selline 
komme, et  see omavalitsus, kes parasjagu Harjumaa 
maakaitsepäeva korraldab, istutab Vabaduse hiide 
tamme. Üks kastis ja teine kaevas, taustal Wanna-
moisa segakoori laul, puupoeg sai sirge ning kindlalt 
maaühendatud. Isamaad hinges kandev sauevallakas 
võiks suviste Eestimaa tuuride käigus Vabaduse hiiele 
pilgu täitsa peale visata.

Sel pidulikul kalapäeval kehti-
vad Mati Kalapoes soodus-
hinnad ja M.V.Wool müüb 

värsket kala. Eesti Grilliliidu liige, 
hobikokk ja harrastuskalamees 
Meelis Meedla paneb püsti suure 
kalarestorani. “Menüüs on erinevad 
kalaroad M.V.Wooli kalast. Kindlas-
ti pakun barbecue ahjus küpsetatud 
lõhet, kalaseljankat ja mereandidest 

paellat,” tutvustab Meelis hõrguti-
si. 

Eesti Grilliliit korraldab rahva-
likke Eesti meistrivõistlusi kalagril-
limises, kuhu on oodatud osalema 
sõpruskondade, suguvõsade ja ette-
võtete võistkonnad. Sel aastal võis-
teldakse M.V.Wooli lõhe ja angersä-
ga küpsetamises. Neist viimane on 
M.V.Wooli marineerituna pärjatud 
Toiduliidu konkursil ka aasta pa-
rimaks toiduaineks! Nii võistlusel 
osalemine kui sissepääs kalapeole 
on kõigile tasuta.

Laste rõõmuks tuuakse kohale 

atraktsioonid, et ka väiksematel jät-
kuks tegevust kogu päevaks. 

Mati Kalapeo kultuuriprog-
ramm on alati olnud heal tasemel, 
selle eest hoolitseb Saue vald. Tun-
tud ja tundmatuid mere-, jõe- ja ka-
lalaule kuuleb Audru Jõelaevanduse 
Pundi esituses.

Mati Kalapeo lisainfo:  
www.mvwool.ee. Eesti meistri-
võistlused kalagrillimises lisainfo ja 
registreerimine: www.grilliliit.ee 

Kohtumiseni laupäeval, 13. juu-
lil suurel kalapeol Hüürus Mati Ka-
lapoe ees!

Mati Kalapidu toimub taas 13. juulil Hüürus
ÜRITUS

AURIS RÄTSEP
Mati Kalapeo 
korralduspartner

On saanud heaks traditsiooniks, et kalasõbrad üle kogu Eesti kogunevad juulikuus Mati Kalapoe 
ette, kus peetakse suurt kalateemalist perepäeva.

FOTO: KUTT NIINEPUU - 
EESTI GRILLIPORTAAL



TANEL PADAR COUNTRY BAND 
 DAVID O`BROCK & KUKERPILLID 

BIRGIT ÕIGEMEEL, MIKK SAAR &  SWINGERS  
APELSIN / LIISI KOIKSON 

JUSTAMENT / FOLKMILL / GETTER JAANI / 
MUSAMARI LAULULAPSED 

CURLY STRINGS / LEGSHAKER / TRIIN NIITOJA & JOHN 4 
 TIMUR & PARTISANID

MARY ANN & THE TRI-TONES / LEEMET ONNO 
KAIE SEGER & Linedance

17. AUGUST 2013
VANAMÕISA VABAÕHUKESKUSES SAUE VALLAS

TANEL PADAR & THE SUN
ANNE VESKI, ZETOD

1200 m2 suurune 
Eesti Toidu Telk

Kulinaarne Tsirkus 
koostöös Eesti 

Kulinaaria Instituudiga:       
vaatemängulist etendust

pakuvad Angelica Udeküll, 
Peeter Pihel, Joonas Koppel, 

Ants Uustalu, Rene Uusmees jpt

Terve päeva vältel 
mitmekesine 
meelelahutusprogramm 

Põnevad tegevused ja 
atraktsioonid kogu perele:
Benji-hüpe, Skyjump, kiiking, 
batuudid, sepikoda, loomaaed jpm

Ohutus- ja päästeala
Piirivalve lennusalk ja päästekopter
Militaaralal Eesti Kaitseliit ja Eesti kaitsevägi

Päevapilet 4 EUR, alates 18.00 8 EUR
Alla 140 cm pikkustele  lastele  TASUTA    

LAADAL MÜÜGIL PARIM EESTI TOIT JA KÄSITÖÖ

Lisainfo ja kauplejaks registreerimine 

www.käsitöölaat.ee, 5345 8450
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AEG ÜRITUS TOIMUMISKOHT KORRALDAB KONTAKTID

13. 07

Mati Kalapidu 
ehk Eesti 
meistrivõistlused 
kalagrillimises 2013

Kell 10-16 Mati Kalapoe esine 
väljak Hüüru külas 

Eesti Grilliliit, Saue 
Vallavalitsus ja AS 
M.V.Wool

Kaija Velmet
5563 4407
kaija.velmet@sauevald.ee

20. 07 Harku kantri Kell 13-02 Vanamõisa 
Vabaõhukeskuses. MTÜ Vanamõisa Küla

Kogu festivali programmi 
ja täpsema info leiad 
www.harkukantri.ee

10. 08 Harjumaa eakate 
päev

Kell 12 Ääsmäe Põhikooli 
hoovis

MTÜ Ääsmäe 
Pensionäride Ühendus 
Sügis

17. 08

Vanamõisa 
käsitöölaat 
koos suure 
suvelõpupeoga

Kell 10-24 Vanamõisa  
vabaõhukeskuses. Tanel 
Padar & The Sun, Zetod, 
Anne Veski. 

MTÜ Vanamõisa Küla MTÜ Vanamõisa Küla 
514 0761

14.-17. 08 Pärimuslaager Endla talu, Koppelmaa
MTÜ Loovus ja 
Pärimus, Saue valla 
Kultuurikeksus

Mari Tomp, tel 55578788 
mari@solemio.ee                   
679 6785, 
veskitammi@sauevald.ee

28.-30. 08 Lastelaager 
„Kõnelevad Käed“ Saue valla Kultuurikeskus Laagri Kristlik Kogudus

Laagri Kristlik Kogudus, 
Tõnis Roosimaa 
5781 3756

31. 08 Laagri Taluturg Kell 10-14 Saue valla 
Kultuurikeskuse õu               

Saue valla 
Kultuurikeskus

679 6785, 
veskitammi@sauevald.ee

31. 08 Muinastulede öö Kell 21 Männismäe lõkkeplats Ääsmäe külakogu aasmae.kylakogu@
gmail.com

21. 09 Õunavillimispidu Vanamõisa Vabaõhukeskus MTÜ Vanamõisa Küla MTÜ Vanamõisa Küla 

SAUE VALLA KULTUURIKALENDER JUULI - SEPTEMBER

NOOR PERE SOOVIB OSTA 
ELAMUKRUNDIKS SOBIVAT 
MAATÜKKI SAUE VALLAS. 

Ideaalis võiks see olla 3000 m2 suurune, 
kõrghaljastusega ja veekogu lähedal. 

Kontakt tel. 53 269289 
margusmanniku@hot.ee

Kadunud 
pikakarvaline 
hästi koheva 
sabaga emane 
steriliseeritud 
kass.
Pruunikatel külgedel on
mustad triibud ja laigud, kä-
paotsad ja lõuaalune on valged, 
selg tumedam. Kass võib viibida 
Alliku külas, Veskimöldres või 
Laagris. 
ERITUNNUSED: kahe silma vahel 
valge väike laik ja kass ei oska 
näuguda ega kuriseda (nurrub 
ainult). Tõenäoliselt kardab 
võõraid inimesi. Kui nähakse või 
on nähtud liikumas, siis palun 
helistada numbril 53 268 678. 
Leidjale või leidmisele viiva 
informatsiooni eest vaevatasu.

Projekti on läbi aastate saat-
nud suur publikuhuvi – seda 
kindlasti seetõttu, et kõigil 

külastajail on võimalik oma sil-
maga lähedalt näha päästjate iga-
päevast tööd. Nagu mitmel eel-
nevalgi aastal, on ka tänavu oma 
väljapanekuga esindatud Eesti Pu-
nase Risti Tallinna Selts, kes oma 
telgis huvitatutele elustamis- ning 
esmaabinippe õpetab. Päästeamet 
tuleb meie juurde n-ö suitsutoaga, 
et anda juhiseid, kuidas tulekahju 
korral terve nahaga pääseda. Polit-
sei eksponaat on sel aastal suuna-

tud peamiselt nooremale põlvkon-
nale. Politsei eesmärk on õpetada 
lapsi oma asjade eest hoolt kandma 
ning ära tundma ja vältima võima-
likke vargusohtlikke olukordi.

Maanteeamet suunab tähele-
panu ikka liiklusohutusele, MTÜ 
Lifesaver Estonia omakorda raud-
teeohutusele. Enne sügist on oma 

kindel koht ka MTÜ Eesti Korst-
napühkijate Koja esindusel. Ilmselt 
efektseima ja marulisima sisenemi-
se teeb aga Piirivalve lennusalga 
kopter ning selle vapper meeskond. 
Publikule etendatakse metsakustu-
tamis- ning merepäästeoperatsioo-
ni. Hiljem on võimalik kopterit 
oma silmaga lähemalt vaadata ning 
meeskonnale küsimusi esitada. 
Korraldajana olen arvamusel, et 
n-ö tavaatraktsioonide, batuutide 
ja karussellide kõrval on Vanamõi-
sa käsitöölaada ohutus- ja päästeala 
just see hea koht, kus noorema-
le põlvkonnale tähtsatest asjadest 
rääkida, mõnusas ja meeleolukas 
õhkkonnas. Loodame siiski, et 
omandatud oskusi ei ole vaja tihti 
kasutada!

Vanamõisa käsitöölaada ohutus- ja 
päästeala on tänavu eriliselt efektne!

ÜRITUS

Turvalisus ja ohutus on laadakorralduse märksõnad! See-
tõttu ei ole ilmselt  ime, et 17. augustil toimuva suvelõpu-
peo üheks meeliköitvaimaks projektiks ning korraldus-
meeskonna südameasjaks on ikka ohutus- ja päästeala.  

MARI-LIIS NÕLVAK
Vanamõisa 
käsitöölaada 
korraldaja
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KAARDID 
ENNUSTAVAD

Tel 900 1727 • 24 h
+LQG������¼�PLQ

6RRGXVSDNNXPLQH��www.ennustus.ee
.lWHOW�HQQXVWDPLQH�YHHELV��

www.hiromantia.eu

SAUE LOOMAKLIINIK 

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

*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

ÕHKBATUUDI 
PIRAADILAEV 
RENT KODUAIA 
PIDUDEKS!

E-N 90 ! ja R-P 180 !
Broneerimine 56 46 11 00
www.hyppa.ee

Krediidi kulukuse määr on 2.49% aastas järgmistel näidistingimustel: hind 17500€, sissemakse 10%, jääkväärtus 30%, periood 60 kuud, intress al. 1,95%+6 kuu Euribor.

CO
2
 emissioon 138-157 g/km, keskmine kütusekulu 5,3-6,8 l / 100 km. 

Kampaania kehtib kuni 31.08.2013.

Oleks kohatu küsida suvisel autoostul 
lisaraha kliimaseadme või elektriakende 

eest. Või siis helisüsteemi eest.

Silberauto annab Mitsubishi Outlanderi 
või ASXi just nende hinna võrra 

soodsamalt.

Suvi on ju nautimiseks!

Mitsubishi Motorsi autoriseeritud esindused Eestis • TALLINN • tel 605 6935 • TARTU • tel 730 0795 • JÕHVI • tel 5333 7740 • PÄRNU • tel 445 1999 • 

KURESSAARE • tel 5333 7794 • VILJANDI • tel 5333 7846 • RAKVERE • tel 5333 7875 • www.mitsubishi.ee

Mitsubishi Liisingu kuumakse alates  251€
hinnavõit kuni 2395€

hind alates 22 200€

Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Liisingu kuumakse alates  192€

hind alates 17 500€

Mitsubishi ASX

hinnavõit 2230€

Tõeline suveauto Silberautost.

„SÜSTIME SEINAD SOOJAKS“ 
HINGAVA TERMOVAHUGA. 

Omame pikaajalist kogemust
hoonete soojustamises.

Therm OÜ, kontakt: 
www.therm.ee, info@therm.ee, 

Tel. 5660 6010.

 

Mis:            Teie taara - meie korraldus
Kus:            Saue mini-Rimi küljel
Asukoht:   Pärnasalu 31, Saue 
Millal:         08.00 – 22.00

Baltic Operation Services OÜ | Telefon +372 6836 440 | www.moya.ee 

Toimiv taarajaam

Kuivad kamina/pliidipuud  30 cm; 
võrkkottides 40L/60L ja lahtiselt

Kask/lepp,segapuu;

Kuivad ahjupuud kottides ja laotuna, 
min.kogus 3 rm. 

Metsakuiv mänd;kask;  segapuu - 40 cm - 
kottides 80L; 50cm -  laotud

Puu kuivanud 2 aastat
Vedu Harjumaal tasuta, hinnad soodsad.

tel: 56475960, 56364633,
e-mail: apq@hot.ee

VÕTAME TÖÖLE 
KEEVITAJAID-LUKSEPPU-

KOOSTAJAID. 

SAKU TEHNO METALL OÜ,
ÜKSNURME TEE 8, SAKU 75501. 

TEL: 52 27 485, 555 15 368

Ostame Teie vana, 
avariilise või seisma jäänud 

auto! Sobiva pakkumise 
korral raha kohe kätte.

Vajadusel registrist 
kustutamine. 

Tel. 566 07 775



Jätsiabi saabumisest annab 
märku mänguline ja üsna val-
juhäälne muusikasignatuur. 

Ikka selleks, et parajasti toasein-
te vahel või tagahoovis mängi-
vad magusasõbrad uulitsale tulla 
teaksid. Välja jooksevad ka suured 
inimesed. Kas siis päris pisikeste 
põnnidega koos või suisa iseoma 
isude sunnil. Kui lapsed valivad 
hoolikalt selle päeva lemmikjäätist, 
siis suuremad võtavad tihti terve 
kastijagu jäist maiust ligi. Silmad 
säravad mõlematel – suvi ja jäätis 
kõlavad ju kokku nagu vanaema ja 
pannkoogid.

Signatuur ajab närvi
Ometi ajab see Jätsiabi trillerdav 

tunnuslaul mõnel elanikul ka turja 
turri. „Viis aastat tagasi kolisime 
elama rahulikku ja vaiksesse Met-
savahi elurajooni. Praeguseks see 
enam nii ei ole, kuna meil käib 
igal õhtul mingi jäätiseauto ja pa-
sundab üle terve küla. Ma ei tea 
täpselt, kas olen esimene inimene 
siit elamurajoonist, kes Teile kirju-
tab, aga kindlasti ei ole ma ainuke 
rahulolematu elanik. Kelle poole 
peaksin ma pöörduma, et saaksin 
peale tööd tulla koju ja rahulikult 
perega olla? Või jääbki see jama 
kestma?“ küsib nördinud vallaela-
nik vallamajja saadetud kirjas.

„Jätsiabi käib enamus piirkon-
dades vaid korra nädalas loetud 
minutiteks ning seetõttu ei saa 
oluliselt rikutud ka nende rahu, kes 
Jätsiabist jäätist osta ei soovi,“ ar-
vab AS Balbiino turundus- ja kom-
munikatsioonijuht Enel  Kolk. Kui 
juhtub, et Jätsiabi satub mõnel 

tänaval käima näiteks erksa unega 
lapse magamise ajal,  siis on Kolki 
sõnul leitud  alati sobiv lahendus -  
kas nihutades Jätsiabi graafi kut või 
võttes antud piirkonnas sel kellaajal 
sõites muusika vaiksemaks. „Püüa-
me alati kohalikele inimestele vas-
tu tulla ning vajadusel muudame 
marsruuti, kui selleks tekib elanike 
soov. Samas saame sageli  telefoni-
kõnesid, kus perekonnad kuulevad 
Jätsiabi häält ning paluvad ka enda 
lähedal asuvale tänavale tulla,“ 
toob jäätisefi rma esindaja hoopis 
vastupidise näite.

Ka Jätsiauto juht Erik tunnis-
tab, et eks arvamisi on igasuguseid, 
mõni kurjustab tõesti, et kaua sa 
siin tiirutad ja et pane see tilu-lilu 
vaiksemaks, samas tuleb pisipõnn, 
kes on jäätise näppu saanud,  hoo-
pis kallistama. „Ja praktika näitab, 
et ega üle 10 minuti ühe peatuse 
peale ei lähe, ma usun selle aja jak-

sab ikka muusika välja kannatada,“ 
leiab Erik.

Vallas kolm korda nädalas
Jätsiabi autod sõidavad maist kuni 
septembrini iga ilmaga Tallinnas ja 
Tallinna ümbruses, Pärnus ja Pär-
nu ümbruses ning Tartus ja Tar-
tumaal, eramajade piirkondades.  
Saue valda jõuab masin esmaspäe-
viti 17-19.30 Veskimöldre-Alliku-
Vanasilla kanti, neljapäeviti kell 
16-17.00 Vanasilla-Vatsla kanti ja 
reedel 16.00 Veskimöldresse ning 
19.00 Allikule. Saabumine ei ole 
reeglina täpselt ühel ajal samasse 
tänavasse, see sõltub jäätise soovi-
jate hulgast – kui neid on palju või 
mõni jäätisesõber palub hetke, et 
toast raha tuua või oodata ära ka 
kõrvalmajas elav sõber, siis ootab 
autojuht kõik soovijad ära ning 
seetõttu võib graafi k siia-sinna pi-
sut nihkuda.

Edev jäätisekleepsudega tuunitud Jätsiabi masin keerab kaks korda nä-
dalas rattad Veskimöldre kanti. Juunipäike õhtutaevas, lind siriseb ja 
lapsed, higistesse pihkudesse surutud raha valmis, ootavad koduukse 
ette saabuvat jäätiseautot. Meeleolu nagu “Bullerby laste” juturaama-
tus. Aga mitte ainult.

Jätsiabi tunnusmuusika ajab lapsed 
elevile, aga mõne täiskasvanu närvi

KoduvaldSAUE VALLALEHT

Ega Saue valla võimalusi 
suviseks ajaveetmiseks 
muidugi Horvaatia ran-
nikute ja sadamalinnade 
ning Itaalia päevalillepõl-
dude ja sinisinise merega 
võrrelda ei saa. Siiski on 
siingi mõnusaid võimalusi 
juuliõhtute ja augustipäe-
vade sisustamiseks.  Mõ-
ned ideed.

Suvesoovitus
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Võta, aga palun 
too tagasi
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Kultuurikeskuse ees 
Laagris seisab kenasti 
ülesvuntsitud puna-valge 
velo. Kasutamiseks neile, 
kel endal ratast pole, aga 
tahaks kergteel ühe tuuri 
teha või sõbrale naaber-
külasse külla minna. 

Saue vallas muutusid 
valimisjaoskonnad LK 2

Erik popsutab oma jäätisekleepsudega tuunitud masinaga majade vahel 10 km tunnikiirusega, käsi käigukangil ja pilk tahavaatepeeglis, sest iga hetk on 
vaja tagurdamiseks valmis olla, kui auto taga jooksvad lapsed nähtavale ilmuvad.

16 tonni kuivaineid abivajajatele 
tasuta jagamiseks LK 3
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ratsu alustas liikumist LK 8
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Jaanilaupäev 
võidupüha 
meeleoludes

LK 10

23. juunil said huvilised 
näha Laagris vaatemän-
gulisi demonstratsioon-
lahinguid, kus püssikuulid 
vihisesid ja kurjategijad 
tehti sekunditega kahju-
tuks. Lisaks mitut masti 
eri- ja militaartehnikat, 
päeva tõmbenumbriks 
oli mütse peast tuulutava 
hooga maandunud heli-
kopter.


