Fotokonkurss „Saue valla
Kotka teel algavad ehitustööd
LK 2
LK 4
kultuuripärand“

NR 10

OKTOOBER 2013

SAUE VALLALEHT

Suve viimane päev tõi
jooksurajale üle 300 osaleja

LK 5

Koduvald

KOV VALIMISED

Nelja aasta olulisim töökonkurss on ukse ees

Mõneti sarnanevad volikogu valimised töökonkursile. Valija peab otsustama, millise kompetentsi, väärtuste ja kogemustega kandideerija sobib
ametisse kõige paremini. Kas kandideerija motivatsiooniks on karjäärihimu või töö sisu, kas oluline on tema erakondlik taust või kohalik kogukonnatunnetus.

S

aue vallas on see „töökonkurss“ üsna tugev: 17 volikogu liikme kohale kandideerib 154 inimest, mis teeb
suhtarvuks üks üheksale. Valikus
on 4 erakondlikku rühmitust, 3
kogukondlikku valimisliitu, lisaks
2 üksikkandidaati.
Need 154 sauevallakat on valimiste eel käitunud üsna mõistlikult. Ei ole üle-photoshopitud
silmnägudega
üleelusuuruseid
plakateid, mis annavad õõnsate
loosungitena kõlavaid lubadusi.
Kandideerimisnimekirjad näivad
olevat poliitbroilerite ja -partide
vabad. Soppa ja saasta pole justkui
loobitud ega konkurente kriitikaga risti löödud. Siin-seal jagatakse
mõni logoga õhupall, helkur või
poekott. Isegi uhkeid lindi läbilõikamisi ja uute objektide avamisi pole praktiliselt olnud. Kirikut
Saue valda selleks sügiseks püsti ei
pandud ja pealinnale sarnaselt kohati hollywoodliku fi lmistsenaariumi moodi andmist ka ei ole.
Pisut on loksutanud seda rahumeelset tiksumist küll ühe
valimisliidu ebaausad võtted kandideerimisnimekirja koostamisel.
On pinnale settinud, et selle liidu nimekirjas on vähemalt kolm
inimest, kes ei teadnud oma kandideerimisambitsioonist midagi.
Et siis väike susserdamine, mida
küll ilmselt ei saa üldistada tervele
Saue valla poliitskeenele.
17 meest-naist tuleb sellest
seltskonnast välja noppida. Valija
ongi täna tööandjaga samasuguses rollis – ta peab otsustama, kellega neist kandidaatidest sõlmida
4-aastane leping kohaliku volikogu liikme ametisse, kes neist 154st oleks suuteline välja kandma
valitsemisvastutust.
Võtkem siis vaevaks ja tehkem
selgeks, mis inimestega tegu on.
Ja mingem valima.

VALIMISLIIT "KOOSTÖÖ"
nr 101 ANDRES LAISK
nr 102 HELE-MALL KINK
nr 103 RAIDO INGERAINEN
nr 104 KAI KOPPEL
nr 105 EERO KALJUSTE
nr 106 LAILI PAK
nr 107 JAANUS KALLION
nr 108 DIANA POUDEL
nr 109 MEELIS KELDREMA
nr 110 TIINA TINT
nr 111 RISTO KIILBERG
nr 112 ERMO KOLD
nr 113 SIGVARD KUKK
nr 114 VELJO KUUSK
nr 115 JAANUS LUHAÄÄR
nr 116 ALAN LUUK
nr 117 MARKO LÕHMUS
nr 118 MARKO MAANSO
nr 119 AHTO OJA
nr 120 KRISTJAN OK
nr 121 SILVAR SAVOLAINEN
nr 122 LENNART STEINBERG
nr 123 TORMI TABOR
nr 124 ARDI TEDREMA
nr 125 ARNOLD ÕISPUU

VALIMISLIIT "MEIE VALD"
nr 126 MIKK LÕHMUS
nr 127 AAVO SÕRMUS
nr 128 ÜLLE RONDO
nr 129 TOOMAS ARTMA
nr 130 KÄTLIN VAU

VALIMA!

nr 131 HELMUT PAABO
nr 132 ANNELY SEER
nr 133 LAURI SAAR
nr 134 TERJE JAUP
nr 135 KRISTJAN KONGO
nr 136 KEY SMIRNOVA
nr 137 ALEKSANDR PEUŠA
nr 138 MARIS
ZERNAND-VILSON
nr 139 TIIT OJAVESKI
nr 140 VIRGE TOOME
nr 141 ALLAN POHLAK
nr 142 KAROLIINA ASUJÕE
nr 143 ALAR RAIGO
nr 144 HEDI LEPMETS
nr 145 REIGO VOOREMAA
nr 146 MATI LEIVATEGIJA
nr 147 JÜRI ESINURM
nr 148 KALLE REITER
nr 149 INDREK TIIDEMANN

EESTI KESKERAKOND
nr 150 MATI TARTU
nr 151 NIKOLAI BESEDIN
nr 152 AIVAR KABRITS
nr 153 LIISI KALJO
nr 154 ÜLLE KASK
nr 155 JEVGENIA KERSA
nr 156 ENN KOGER
nr 157 RAUL LAGEMAA
nr 158 DARJA LEONOVA
nr 159 TOIVO MOORAST
nr 160 ANTS MUGAMÄE
nr 161 VEIKO PEDOSK
nr 162 MARGE TANG
VALIMISLIIT SUURLIIT
nr 163 KEITH TOOTSI
nr 164 BRETH TOOTSI
nr 165 AIVAR TOOTSI
nr 166 AIVAR PEDAJA
nr 167 VIKTOR PERI
nr 168 GUIDO LAANEP
nr 169 HEDVIG HAMM
nr 170 KUIDO KÕIV
nr 171 MERILY ALLAK
nr 172 RUDOLF KAHEST
nr 173 ALEKSANDR
ODEITŠUK
nr 174 LY SAAREVÄLI
nr 175 KAIDO ALMET
nr 176 KAIDO OLL
nr 177 RISTO KALLASTE

nr 178 TAAVI VAINDLU
nr 179 MILONIDA
SOLUJAZIKOVA
nr 180 INDREK SONNBERG
nr 181 MARGUS LINDORG
nr 182 RAIN KARLSON
nr 183 TAAVI-RENE
KEEVALLIK
nr 184 ARMIDA GELFOND
nr 185 SIRLI LINDORG
nr 186 TOOMAS MERIKÜLL
nr 187 NELJA REVUNOVA
nr 188 LEILI ÕISPUU
nr 189 ALEKSANDER
ZAGORULKO
nr 190 TIINA NUMMELA
nr 191 VLADIMIR GELFOND
nr 192 RIINA TÜRK
nr 193 VOLDEMAR
VALKENPERT
nr 194 IVAN REVUNOV
nr 195 GERT BLOOM
nr 196 TOOMAS LAAS
nr 197 NIKOLAI DMITRIEV
nr 198 AHTI LAANSOO
nr 199 SILVI INGERAINEN
nr 200 SALME KÕRVEMAN
nr 201 ERGO KAUBI
nr 202 JADVIGA LINASK
nr 203 MAIMO JEEDAS

SOTSIAALDEMOKRAATLIK
ERAKOND
nr 204 ULVI INGVER
nr 205 DANEL TUUSIS
nr 206 LIA NIRK
nr 207 OLE MICHAEL
RASMUSSEN
nr 208 KERTTU VETEMA
nr 209 KATRIN HANNUS
nr 210 AVO RAHULA
nr 211 SIGNE ORAV
nr 212 ANNE KAHRO
nr 213 ANTON TUUL
nr 214 TIINA MÄNNAPSOO
nr 215 JANA MORTUZAN
nr 216 TARMO TROMP
nr 217 ANU HOOK
nr 218 JANNE OTTEL
nr 219 KALLE OJAMÄE
nr 220 TIIA OISO
nr 221 ALLAR VÄÄLMA
nr 222 URVE URGARD
nr 223 NIINA IVANOV

EESTI REFORMIERAKOND
nr 224 ANDRE PROMET
nr 225 SIRLY PIKKNURM
nr 226 PIRET-KARIN SULA
nr 227 MONIKA RUSING
nr 228 MARGUS REINTAM
nr 229 TIIA ALLAS
nr 230 KALLE ALLAS
nr 231 KADI JAANSON
nr 232 ERKI AUTALU
nr 233 VALENTINA EELSAAR
nr 234 MAIA KULL
nr 235 KERLI MARK
nr 236 HELJU KAUS

ERAKOND ISAMAA JA
RES PUBLICA LIIT
nr 237 REIN RIGA
nr 238 RAIVO KOKSER
nr 239 EHA SINIVESI
nr 240 AIVAR FRIEDRICHSON
nr 241 ANDRES SIITAN
nr 242 HANS NIINEPUU
nr 243 JAANUS KAHK
nr 244 JANEK HAMIDŽANOV
nr 245 KERSTI OJASU
nr 246 MARGE REHEPAPP
nr 247 MART LAISK
nr 248 MART TAEVERE
nr 249 REIGO ILU
nr 250 URMAS KALDA
nr 251 VAHUR UTNO
nr 252 VALERI ALBA
ÜKSIKKANDIDAAT
nr 253 RAIDO KOPPEL
nr 254 OLAV KRUUS

Kosmosemotiividest kantud
haridusmaja
Tuleviku tänaval
avab uksed
15. oktoobril

LK 3

Vanamõisa
Vabõhukeskuse
uus katusega
väliterrass viib
ürituste
korraldamise
uuele tasemele
Eestimaa suved on sajused, nüüd saab vihma
korral suunata tegevused
terrassikatuse alla.

LK 5

„Superluks!“
hindab Meelis
Mäekalle oma
positsiooni ainsa
meesõpetajana
lasteaias
Õpetajatepäeva
tähistamise kuu persooniloo
kangelaseks
kutsutud
Meelise keha- ja kõnekeel tekitavad alustuseks
peas pisukese dissonantsi. Maadlejaturjaga karune mees rääkimas ilmse
loomulikkusega lasteaiaõpetajaks olemisest. Talle meeldib see, mida ta
teeb.
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Volikogus 26. septembril
UÊ Infopunkt: Pärnu maantee Top-i ristmiku ülevaade
UÊ Saue valla raamatukogude kasutamise eeskiri
UÊ Jaoskonnakomisjonide liikmete nimetamine
UÊ Saue valla arengukava 2010-2016 (2026) ja eelarvestrateegia kinnitamine
UÊ AS Kovek aktsiate omandamine
UÊ Nõusoleku andmine riigihanke „Sise- ja välikoristusteenus
Saue valla hoonestatud kinnistutele“ korraldamiseks
UÊ Nõusoleku andmine riigihanke „Saue valla haljastute hooldus“ korraldamiseks
UÊ Nõusoleku andmine riigihanke „Saue valla kruusateede
hooldus 2014-2017“ korraldamiseks
UÊ Kiirtoidu müügikioski paigaldamine Laagri alevikku Veskitammi 8 kinnistule
UÊ Volikogu liikme, volikogu komisjoni liikme ja vallavalitsuse
liikme tasu ja hüvitiste suuruse ning maksmise tingimuste
kehtestamine
UÊ Vallavanema informatsioon
UÊ Kohapeal algatatud küsimused

Järgmisel suvel muutub
lasteaedade töökorraldus
Käesoleval aastal kerkis mitmeid
kordi nii lasteaedade hoolekogudes
kui vanemate vestlusringides üles
lasteaedade suvise lahtioleku teema. Mitmed lapsevanemad on väljendanud huvi ilma puhkuseta lasteaiakoha kasutamise vastu.
On arusaadav, et kõigil vanematel ei ole võimalik suvesüdames puhata ja vaatamata sellele, et lapsele on lähedastega veedetud suvine aeg ülimalt kosutav ja lausa
hädavajalik, on mõned vanemad sunnitud just sel ajal
lapse siiski lasteaeda viima. Tõsi, aastaid tagasi plaaniti
Saue vallas suvise valverühma avamist, kuid see osutus
vaatamata esialgsele huvile siiski vähepopulaarseks.
Kuna aeg on edasi läinud ja eriti Laagri piirkonnas
on lasteaiaealiste laste arv oluliselt kasvanud, on vallavalitsus koos lasteaedade juhtidega otsustanud järgmisel suvel lühendada lasteaedade sulgemisperioodi seniselt 45 päevalt ühele kuule. See tähendab, et
lasteaiad on suletud vaid juulikuus. Juunis ja augustis
on kõik lasteaiad avatud tavapärasel viisil. Samuti on
soov pakkuda neile, kelle elukorraldus eeldab hädapäraselt lasteaiakoha kasutamist juulikuus, ka valverühma
võimalust. Sellega kaasneb kohustus tasuda kohatasu
kogu juulikuu eest.
2014. aastal on plaanis avada valverühm(ad) Nõlvaku Lasteaias. Et seda võimalust kasutada, tuleb hiljemalt 15. märtsiks esitada vastav avaldus oma lasteaia
direktorile ning tasuda kohatasu juulikuu eest kogu
ulatuses, sõltumata lasteaias käidud päevade arvust.
Nende puhul, kes vastavat soovi õigeaegselt ei avalda,
eeldatakse, et juulis puhatakse koos lapsega ning nad
on juuli kuutasust vabastatud ja lasteaiateenust ei kasuta. Valverühma saavad registreerida lapsevanemad,
kelle laps on vähemalt 3 aastat vana ning kasutab valla
munitsipaallasteasutuse kohta. Juhul, kui siiski selgub,
et huvilisi ei ole piisavalt, jätab Saue vald endale õiguse
valverühmad avamata jätta.

SAUE VALLALEHT KODUVALD

Toimetus:

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

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

SAUE VALLALEHT

Koduvald

KOV VALIMISED

Praktiline valima minemise info

S

aue vallavolikogu valimistel saab
hääletada vähemalt 18-aastane
JTJL  LFT &FTUJ SBIWBTUJLVSFHJTUSJ
BOENFUFM FMBC 4BVF WBMMBT KB PO &FTUJ
LPEBOJL NVV&VSPPQB-JJEVMJJLNFT
riigi kodanik või välismaalane, kes elab
&FTUJTQJLBBKBMJTFFMBOJLVFMBNJTMPBWÜJ
alalise elamisõiguse alusel. Hääletada
ei saa isik, kes on valimisõiguse osas
teovõimetuks tunnistatud ning isik,
kes on süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust.
Hääletamiseks peab isik olema kantud valijate nimekirja, mis koostatakse
rahvastikuregistris olevate elukohaandmete alusel. Kui isikul elukoha
aadress registris puudub, saab ta esitada rahvastikuregistrile elukohateate.
Kui isikul ei ole võimalik oma elukohta
täpselt määratleda, võib ta seda teha ka
valla täpsusega. Kuna valijate nimekirjad koostatakse seisuga 30 päeva enne
valimispäeva, siis peale 20. septembrit
oma elukohta muutnud isik saab hääletada oma eelmises elukohas.
&OOF WBMJNJTJ TBBEFUBLTF WBMJKBMF
tema rahvastikuregistrijärgsele elukoha aadressile valijakaart. Valijakaart
on vaid informatiivse sisuga, seda ei
ole vaja valimisjaoskonda kaasa võtta.
Valijakaardil on andmed hääletamise
aja ja koha kohta. Valijakaardi kättesaamine kinnitab, et isik on kantud
valijate nimekirja. Kui valijakaart ei ole
 QÊFWBLT FOOF WBMJNJTQÊFWB LPIBMF
jõudnud, tuleks selgituse saamiseks
pöörduda vallavalitsuse registripidaja
poole. Seda saab teha ka telefoni teel
 

Eelhääletamine
Hääletada saab eelhääletamise ajal
10.-16. oktoobril e-hääletamise teel,
10.-13. oktoobril maakonnakeskustes
(hääletamine väljaspool elukohta) või
 KBPLUPPCSJMWBMMBWBMJNJT
KBPTLPOEBEFT &FMIÊÊMFUBNJTF BKBM PO
võimalik hääletada nii oma elukohajärgses valimisjaoskonnas kui ka väljaspool elukohta, kui isik ei viibi valimiste nädalal oma elukohas. Väljaspool
elukohta hääletamiseks on Saue vallas
valimisjaoskond nr 2.
Hääletamine valimispäeval
Valimispäeval, 20. oktoobril, saab hääletada üksnes selles valimisjaoskonnas,
mille valijate nimekirja isik on kantud
ja ainult valimisjaoskonnas asuvas hääletamisruumis. Valimispäeval toimub
ka kodus hääletamine, mida on võimalik taotleda, kui isik ei saa terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu
hääletada valimispäeval hääletamisruumis. Kodus hääletamise taotlusi võtab
valimisjaoskond vastu valimispäeval
kuni kella 14-ni.

Saue vallas on moodustatud neli valimisjaoskonda:
tValimisjaoskond nr 1 Ääsmäe külas
Kasesalu 16 (Ääsmäe Põhikool);
t7BMJNJTKBPTLPOEOS-BBHSJBMFWJLVT
Veskitammi 8 (Saue valla Kultuurikeskus);
t7BMJNJTKBPTLPOEOS-BBHSJBMFWJLVT
7FTLJUBNNJ -BBHSJ,PPM 
tValimisjaoskond nr 4 Hüüru külas
Jõe tänav 2 (Hüüru mõis).
&FMIÊÊMFUBNJTFQÊFWBEFMPL
toobrini on valimisjaoskonnad avatd
kell 12-20. Valimispäeval 20. oktoobril kell 9- 20.
Valimisjaoskonda minnes võtke
kindlasti kaasa isikut tõendav dokument.
5ÊQTFNBUJOGPUWBMJNJTUFLPIUBTBBC
Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt
www.vvk.ee, valimiste infotelefonilt
631 6633 või valla valimiskomisjonilt


HUVITAV

Algab fotokonkurss
„Saue valla kultuuripärand“
Saue vallavalitsus korraldab kultuuripärandi aasta raames fotokonkursi „Saue valla kultuuripärand“ ja konkursist on oodatud osa võtma kõik fotohuvilised.
KAIJA
VELMET
kultuurinõunik

K

utsume üles jäädvustama Saue
vallas olevaid kultuuripärandiobjekte, inimeste tegemisi,
loodust jms, mis pildistaja hinnangul
väärib avalikkuse tähelepanu. Fotokonkursi eesmärk on saada sauevallakate vaatenurka oma koduvallale.
Konkursile laekunud töid eksponeeritakse Saue valla Facebooki lehel
ja võitja selgitatakse välja rahvahääletuse tulemusel. Võitjad kuulutatakse välja Saue valla sünnipäevapeol
21. novembril 2013 kell 19 Saue valla
Kultuurikeskuses.

t 'PUPTJE FJ PMF MVCBUVE UÚÚEFMEB 
kuid on lubatud teha elementaarset
heleduse, kontrasti ja värvi korrektsiooni, et pildistatut võimalikult tõepäraselt näidata.
t &TJUBEB WÜJC OJJ WÊSWJMJTJ LVJ NVTU
valgeid fotosid.
t*HBàLTWÜJCFTJUBEBLVOJQJMUJ
t *HBM QJMEJM PO QFBMLJSJ KB JHB GPUP
juurde tuleb võimalikult täpselt kirjutada selle tegemise koht ning võimalusel ka pildi saamislugu või kirjeldus.
t-JTBEBUVMFCBVUPSJOJNJKBLPOUBL
tandmed.
t'PUPTJEPOWÜJNBMJLFTJUBEBLVOJ
november 2013 kell 14.

FOTODE KASUTAMINE:
t ,POLVSTJTU PTBWÜUKB WBTUVUBC FTJUB
tud fotode autorluse ning enda ja fotode kohta esitatud andmete õigsuse
FOTODE ESITAMINE:
t'PUPEUVMFCFTJUBEBEJHJUBBMTFMUKQFH eest.
või jpg formaadis (soovitatud suurus t'PUPHSBBGBOOBCLPSSBMEBKBUFMFPNB
2272x1704 pikselit või suurem) e- nõusoleku kasutada fotosid korraldakirja teel kaija.velmet@sauevald.ee või jate soovide kohaselt, kui fotosid ei
tuua mälupulgaga Saue vallavalitsusse. kasutata ärilistel eesmärkidel. Fotode

kasutamisel mainitakse ära foto autor.
t4BVFWBMMBWBMJUTVTFMPOÜJHVTLBTVUB
da konkursile laekunud fotosid tähtajatult oma kodulehel, valla Facebooki
lehel ning samuti valla reklaamtrükistel.
TULEMUS:
t 'PUPLPOLVSTT MÜQFC WÜJEVUÚÚEF
autasustamisega valla sünnipäevapeol
21. novembril 2013 kell 19 Saue valla
Kultuurikeskuses.
t 5ÚJE TBBWBE IJOOBUB LÜJL TPPWJKBE
valla Facebooki lehel kuni 21. novembri kl 16.00.
AUHINNAD:
t"VIJOOBGPOEPOFVSPU QFBBV
hind 300 eurot.
t,PSSBMEBKBWÜJCWÊMKBBOEBLBFSJBV
hindu.
Saue Vallavalitsuse poolt on konkursi kontaktisik kultuurinõunik Kaija Velmet, e-post kaija.velmet@sauevald.ee, telefon 6796 786.
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HARIDUS

Kosmosemotiividest kantud
haridusmaja Tuleviku tänaval
avab uksed 15. oktoobril
Täisnimega Nõlvaku Lasteaia Tuleviku filiaalis saab koha 6 rühma jagu lapsi:
kokku 124 mudilast, neist 16 on alla kolmeaastased, n-ö sõimeealised lapsed.

KV
KODUVALD

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee

T

alvel andis Põllumajandusministeerium Saue vallale
üle Tuleviku 3 hoone, kevadel otsustas volikogu ehitushanke, suve alguses läksid töömehed
objektile ja nüüd on ta kohe-kohe
valmimas. Sisekujunduslikult on
uues lastaiamajas kasutusel pastelselt
heledad toonid ja iga ruum on vastavalt rühma nimele isemoodi kujunduselementidega. Nii kaunistavad
Unistajaks kutsutava rühma seina
õhulised pilvetupsud ja Tähetarga
rühmaruumi seinalt leiab prillidega
taevatähe motiivid.
Üldse on direktor Merle Permi
sõnul õhkkonna loomisel inspiratsiooni ammutatud sõnaseoselisest
mõttest, kus tänavanimi Tulevik on
seostatud kosmosemotiividega, tähtede-kuu-päikese sümboleid kasutati nii seintel, ustel kui nukumööbli
kaunistamisel.
Rühmanimede esitähed, muide,
Tähetargad, Unistajad, Leiutajad,
Ehakiired, Virmalised, Imelised,
moodustavad kokku sõna Tulevik.
Puuduolev täht K jääb aulale ja sellele saab nimeks Kosmos.
Uus meeskond on samuti uste

avamise ootel. Uued õpetajad koolituvad õppealajuhatajate käe all,
käivad Nõlvakus oma kolleegidele
töövarjuks, mängivad meeskonnatunde loomiseks erinevaid nime-,
laua- ja ringmänge. Tuletõrjekoolitus, esmaabi õpe, käsitöökursus ja
remondivärske maja laste tulekuks
ettevalmistamine nagunii.
Endise büroomaja lasteaiaks
timmimine nõudis investeeringuid
üle poolesaja tuhande euro, ca 370
tuhat eurot ehitusele ja 150 tuhat
sisustusele. Vana maja ümberehitamine on alati keerulisem kui päris uue ehitus. „Ka projekteerija ei
oska kõiki olemasolevas majas peituvaid nüansse ette näha, mistõttu
tuli mõni väiksem asi käigu pealt
ümber teha. Selles osas olid nii ehitaja kui ehitusjärelevalve tõesti professionaalsed ning meil õnnestus
koostöös leida kiired ja otstarbekad
lahendused,“ tunnustab ehitus-,
maa- ja planeerimisosakonna juhataja Kalle Pungas partnereid.
3+ lastele on lasteaiakoht tagatud
Vallavalitsuse prioriteet on katta lasteaiakoha vajadus eelkõige vanusegrupis 3+. Nõlvaku lasteia direktori
Merle Permi sõnul on pakkumine
ja nõudlus jõudnud Tuleviku tänava
maja avamisega tasakaalu. Kõik selle
vanuserühma lapsed, kes olid laste-

Kuigi hoones on sisetööd veel täies hoos, suudab Nõlvaku lasteaia õpetaja
Kaia Talve juba kujutada ette, kuidas tema joonistatud ja rühma nimedest inspiratsiooni saanud pildid rühmaruumide uksi kaunistama hakkavad. Rühmanimede väljamõtlemisele aitas kaasa kogu Nõlvaku maja meeskond.

aia nimekirjas, on soovi korral koha
saanud.
Kuna kolmeste ja vanemate mudilaste segmendis jagus Tuleviku
lasteaeda nõudlust 5 rühma jagu,
saab seal sellest sügisest koha ka
16 alla 3-aastast last ehk avatakse
esimene n-ö aiaeelne rühm. Eraldi
sõimerühma järjekorda ei olnud,
üldjärjekorra alusel pakuti kohti
selle aastakäigu lastele, kes muidu
oleksid aia koha saanud järgmisel
sügisel ehk peamiselt 2011. aastal
sündinutele.
„Kes täna alla kolmeaastasele
kohta vastu ei võtnud, neile paku-

takse järgmisena võimalust saada
koht kevadel avatavas koolihoones
tegutsema hakkavas Veskitammi lasteaia kolmes lisarühmas. Kes ka sellest loobuvad, jääb võimalus panna
laps jägmisel sügisel lasteaeda 3-aastaselt,“ selgitab Perm.
Kui alla 3-aastase lapse vanem
ei võta/ei võtnud praegu munitsipaallasteaia kohta vastu, jääb koht
järjekorras alles ja säilib ka võimalus
saada koduse lapse toetust. 3+ vanuses lapse vanematel, kes kohta vastu
ei võta/ei võtnud ja loobuvad kohast
järjekorras järgmiste kasuks, säilib
õigus eralasteaia ja -hoiu toetusele.

TEED JA TÄNAVAD

13. septembril allkirjastasid Maanteeameti ja
ASi Teede REV-2 esindajad Topi liiklussõlme
ehituslepingu, mille käigus valmib Laagris
viaduktiga üle Tallinna-Pärnu maantee kulgev
1,3-kilomeetrine teelõik koos ringristmikega.
Oktoobrikuus algavad ehitustööd lähevad
maksma 6 659 759,43 eurot ja nende
valmimistähtaeg on 2014. aasta lõpp.

KV
KODUVALD

T

annely.sumre@
sauevald.ee

opi liiklussõlme ehituse käigus rajatakse 1,3-kilomeetrine lõik Juuliku ja Tabasalu
vahelisest ühendusteest. Ehitatav
kaherajaline (1+1) teelõik algab Tallinn-Saku-Laagri maanteelt (Jälgimäe tee), kulgeb viaduktiga üle
Tallinn-Pärnu-Ikla maantee Maksimarketi ja Salzburgi hotelli vahelt
ja lõpeb vahetult enne raudteed

Maksimarketi kõrval. Ehituse käigus rajatakse ka kolm ringristmikku,
1 km jagu jalg- ja jalgrattateid ning
514 m müratõket. Tallinna-Pärnu
maanteel liiklejaid puudutavad ehitustööd seoses rampide ja viadukti
ehitamisega üle maantee. Ehitustegevuse tõttu piiratakse sõidukiirust
ja tee võib olla kitsendatud. Ehitustööde ajal on ehitajal kohustus
tagada liiklus mõlemal sõidusuunal
kahel rajal. Ajutist tee sulgemist võib
olla Jälgimäe teel seoses ringristmiku ehitamisega, tagatud peab olema

ühistranspordi läbipääs. Sulgemisest
teavitab Maanteeamet liiklejaid aegsasti ette.
Topi liiklussõlme raames, n-ö
esimese etapina, on juba ehitamisel
jalakäijate tunnel Maksimarketi ja
Bauhofi juures. Pool tunnelist on
juba ka valmis ehitatud, aga lõplik
tööde tähtaeg on novembrer 2013.
Järgmise etapina Juuliku-Tabasalu
ühendusteest on kavas ehitada teelõik raudtee alt läbi kuni AllikuLaagri-Hüüru maanteeni. Projekt
on paberil valmis, aga veel erinevate

Sauevallakast harrastusfotograafi karupoja
pilt pälvis tunnustust nii
rahvusvahelises kui
omamaises meedias
Õhkamisi nunnumeetri lakke viskumisest leiab puu najal käpad kõhul
laisklevast karupojast rääkivatest
meedianupukeste
kommentaaridest ohtralt. See loodusfoto avaldati nii ajakirja National Geographic
Eesti 2013. aasta augustinumbris kui
ka ingliskeelses väljaandes oktoobris. „Nii ilmekat fotot ei ole võimalik
ju teha!“ arvab Kiia külas resideeruva Erik Mandre Facebooki sõber.
„See on enam-vähem olümpiavõit
ju loodusfoto valdkonnas. Õnnitlen!“ lisab teine.

Mees ise tõdeb oma Facebooki seinal samuti, et hetke jäädvustades
teadis ta, et see on midagi erilist
tema karupiltide kogus. Samasuguseid emotsioone pakuvad aga
Mandre veebilehel olevad teisedki
loodusfotod. Terase pilguga rebane
ja niiskete silmadega põdravasikas
otse kaameraobjektiiviga tõtt vaatamas, õrnsulised kalakajaka tibud,
isakarude jõuline ja ähvardav poos.
Vaata ja imetle http://erikmandre.
planet.ee/.

Sauevallakast jooksufanatt läbis paljajalu
ultramaratoni
Septembrikuu viimasel nädalavahetusel viskas Alliku küla mees Tarmo
Reineberg jossutossud nurka ja läbis
Lätis toimunud Baltikumi esimesel
paljajalu ultramaratonil 53 kilomeetrit. “Ca neljakümnendal kilomeetril
oli vaja läbi jõe kahlata poolde reide
väga külmas vees 15 minutit. Pärast
seda oli nii külm, et mõtlesin, et kui
ma nüüd kiiremini jooksma ei hakka, siis kukun lihtsalt pikali ja külmun
lõpuni ära,“ kirjeldab mees trassi
raskemaid hetki. Peale viit ja poolt
tundi jõudis mees siiski õnnelikult ja
elusana finišisse.

Järgmisel aastal valmib üle
Pärnu maantee kõrguv kolme
ringristmikuga viadukt

KODUVALD

Lühidalt

osapooltega lõplikult kooskõlastamata. Siiski loodab Maanteeamet, et
projekt peaks ehitushankesse minema veel sel aastal ja valmima 2014.
aasta lõpuks koos viaduktiga. Viimane, neljas etapp on n-ö Laagri ümbersõit, kus tänase päeva seisuga on
veel probleeme, peaasjalikult teeäärsete maade omandamise küsimused.
Maanteeamet loodab projekti paberil 2013. aasta jooksul valmis saada,
aga prognoosib vähemalt 2-3 aastat
maavaidlustele, mistõttu ehitus saab
alata tõenäoliselt alles aastal 2017.

Laagri perearsti praksis Eesti parimate seas
Perearstide selts kuulutas välja tänavused parimad perearstikeskused, 12.-lt positsioonilt leiab sellest
nimekirjast ka Laagri tohtrikeskuse.
Palju õnne! Hindamisel võeti arvesse näiteks praksise töökorraldust,
arstiabi kättesaadavust, ravi kvaliteeti, sealhulgas haiguste ennetamist, arstiabi järjepidevust ning
koostööd patsientidega.
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SAUE VALLA AMETLIKUD PLANEERINGUTEATED
SAUE VALLA TERRITOORIUMIL SEPTEMBRIS 2013 ON ALGATATUD JÄRGMINE DETAILPLANEERING:
Saue Vallavalitsuse 10.09.2013 korraldusega nr 563 algatati Laagri alevikus
Veskitammi tn 15 (72703:001:0071)
kinnistu ja lähiala detailplaneering,
eesmärgiga määrata ehitusõigus ja
hoonestustingimused kinnistul paiknevale 2 korruselise korterelamu
laiendamiseks (pealeehitamiseks) ja
rekonstrueerimiseks. Veskitammi tn 15
kinnistul asub 12 korteriga, 1970ndatel

rajatud 2 maapealse ja 1 maa-aluse
korrusega korterelamu, ehitusaluse
pinnaga 366 m², kõrgusega maapinnast 8,7 m, katusekaldega 11°. Detailplaneeringuga kavandatakse olemasolevale korterelamule kuni ühe
täiskorruse ja ühe katusekorruse pealeehitamist ning korterelamu rekonstrueerimist. Korterelamu laiendamist
(pealeehitamist) planeeritakse 8 uue

korteri tarbeks. Uued korterid planeeritakse läbi kahe korruse. Hoone katuseharja kõrguseks maapinnast kavandatakse kuni 13,5 m, katusekaldega
28°. Maksimaalne täiskorruste arv on
ette nähtud kuni 3 korrust +1 katusekorrus. Uute planeeritavate korterite
tarbeks tuleb kinnistule ette näha vähemalt 8 uut parkimiskohta. Lisaks on
detailplaneeringu eesmärgiks üldiste

maakasutustingimuste määramine ja
heakorrastuse, haljastuse, parkimise
ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritav
maa-ala asub Laagri keskuses Veskitammi tänava ääres ning planeeringuala kontaktvööndisse jäävad 2-korruselised üksikelamud ja 2-3 korruselised
korterelamud. Kinnistu piirneb põhjast
Veskitammi tn 15a kinnistuga, millel

paikneb garaažiboksist koosnevat
hoone, idast Kaali tn 1 kinnistuga, mille paikneb 3-korruseline korterelamu,
lõunast Veskitammi tänavaga ning
läänest Tuleviku tn 2 kinnistuga, millel
paikneb 2- korruseline korterelamu.
Planeeritava kinnistu piire ega sihtotstarvet ei muudeta. Planeeritava maaala suuruseks on ca 0,13 ha.

paiknevad aiandusühistu territooriumil elamukrunte teenindavad juurdepääsuteed ning sellega piirnevad
elamumaa kinnistud. Planeeritavat
maa-ala läbib 110kV elektriõhuliin.
Planeeringuga kavandatakse tänava

maa-alale eraldi transpordimaa ning
elektriõhuliini alusele maa-alale üldkasutatava maa sihtotstarbega kinnistute moodustamist ning Vatslaoru
ühismaa ja elamumaa kinnistute piiride muutmist st. Vatslaoru ühismaa

kinnistu osa maa-ala liidetakse kõrvalasuvate elamukruntidega. Detailplaneeringuga uusi elamukrunte uute
hoonete rajamiseks ei kavandata.

suurusega 6,99 ha, maatulundusmaa 100%) ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise
eesmärgiks on kinnistu kruntimine,
maasihtotstarbe osaline muutmine
elamu-, transpordi- ja sotsiaalmaaks
(üldkasutatav maa) ning määratakse
ehitusõigus kuni viie uue üksikelamu
ja abihoonete rajamiseks. Lahendatud on juurdepääsuteed ning kruntide
tehnovarustus, esitatud servituutide
vajadus, määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Planeeringuga
moodustatakse viis uut elamumaa
sihtotstarbega krunti (suurustega alates 5000 m²) üksikelamute ja abihoonete rajamiseks. Suurem osa kinnistust
(ca 3,9 ha), millel asub olemasolev
majavaldus jääb jätkuvalt maatulundusmaa maakasutuse sihtotstarbega,
millele ehitusõigust ei määrata. Detailplaneeringu koosseisu kuuluvad
elamumaa sihtotstarbega Allika tee 2a
ja Allika tee 2b kinnistud, mille ümberkruntimisel moodustatakse transpordimaa krunt, mis tagab juurdepääsu
uutele planeeritavatele elamukruntidele. Saue valla üldplaneeringu kaardi kohaselt on kinnistu maakasutuse

otstarve põllumaa ning käsitletaval alal
haritava maa viljelusväärtuseks üle 40
hindepunkti. Saue valla praegu kehtiva (kehtestatud Saue Vallavolikogu
29.11.2012 otsusega nr 89) üldplaneeringu (seletuskiri lk 15, p 7) kohaselt,
tuleb säilitada väärtuslik põllumaa
põllumajanduslikuks otstarbeks ning
neid alasid reeglina ei hoonestata.
Detailplaneering on algatatud Saue
Vallavalitsuse 17.02.2004 korraldusega
nr 131. Algatamise hetkel Saue vallal
üldplaneering puudus, kuid oli olemas
Saue Vallavolikogu 25.08.2005 määrusega nr 006 kehtestatud Saue valla
üldplaneeringu põhiline planeeringulahendus, mis detailplaneeringu koostamisel ka aluseks võeti. Selle kohaselt
võis hajaasustusalal mitte-metsamaal
olla elamumaa sihtotstarbega katastriüksuse minimaalseks suuruseks 5000
m² ning detailplaneering ei sisaldanud
Saue valla üldplaneeringu muutmise
ettepanekut. Detailplaneering on aga
vastuolus Saue valla uue üldplaneeringuga, mis jõustus 01.01.2013. Valla
üldplaneeringu seletuskiri sätestab, et
ehitusõiguse saamiseks hajaasustusalal peab moodustatava uue kinnistu

suurus olema vähemalt 1,0 ha. Seetõttu tehakse käesoleva detailplaneeringuga ettepanek vähendada Saue valla
üldplaneeringuga sätestatud arvulisi
tingimusi viie üksikelamu ehitamiseks
hajaasustusega alal Mäe 1 kinnistul.
Planeeritava maa-ala suuruseks on ca
7,4 ha.

SAUE VALLA TERRITOORIUMIL SEPTEMBRIS 2013 ON KEHTESTATUD JÄRGMINE DETAILPLANEERING:
Saue
Vallavalitsus
kehtestas
10.09.2013 korraldusega nr 564
Vatsla küla Vatslaoru ühismaa
(72702:002:0580) kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringuga kavandatakse Vatslaoru ühismaa ja sellega

piirnevate elamumaade kinnistute
piiride muutmist ja maasihtotstarbe
osalist muutmist. Planeeritavaks alaks
on Vatsla külas aiandusühistule Vatsla-3 kuuluv elamumaa sihtotstarbega Vatslaoru ühismaa kinnistu, millel

DETAILPLANEERINGUTE AVALIKUD VÄLJAPANEKUD
Saue Vallavalitsus teatab, et suunab
teistkordselt avalikustamisele Alliku
küla Tootsi tee 13 kinnistu (katastritunnus 72701:002:1428, elamumaa
100%, suurusega 2 016 m²) ja lähiala
detailplaneeringu.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on moodustada krunt ühe olemasoleva majavalduse juurde ning krunt ühe uue
üksikelamu ja abihoonete rajamiseks.
Lahendatud on juurdepääsuteed ning
kruntide tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, määratud haljastuse
ja heakorrastuse nõuded. Kinnistu on
hoonestatud, millel asub olemaolev
majavaldus. Detailplaneeringuga kavandatakse kinnistu jagamist kaheks
elamumaa sihtotstarbega krundiks
(suurustega 1 008 m²) ning määratakse ehitusõigus ja hoonestustingimused üksikelamute ja abihoonete rajamiseks. Detailplaneeringu koostamise
eesmärk on vastuolus Saue valla üldplaneeringu põhimõttega moodustada üksikelamute püstitamiseks alla
1 500 m² suuruseid kinnistuid. Saue
valla üldplaneeringu kohaselt asub
detailplaneeringuks taotletav maaala tiheasustusalas ning planeeritava

maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks
on määratud pere- ja ridaelamumaa.
Planeerimisel tuleb lähtuda Saue valla
üldplaneeringuga kehtestatud krundi
miinimumsuurustest ja tiheasustusele
vastavatest planeerimispõhimõtetest
- tiheasustusalal uute üksikelamute
kruntide suuruseks peab üldjuhul olema 1 500 - 2 400 m². Tootsi tee 13 kinnistu suurus on 2 016 m². Planeeritav
ala paikneb piirkonnas, kus on varem
osaliselt väljaehitatud infrastruktuuriga
elurajoon. Planeeringuala ümbritsevad elamumaa sihtotstarbega osaliselt
hoonestatud kinnistud. Arvestades
piirkonnas väljakujunenud hoonestust
ja elamukruntide suurust, ei tekita
vastuolu kahe 1 008 m² elamukrundi
moodustamine ja hoonestamine tiheasustuse põhimõtetega, sest kogu
piirkonna hoonestus on planeeritud
üsna tihedalt ning on hoonestatud põhiliselt ühepere- ja ridaelamutega, kus
elamukruntide suurusteks on ca 1 500
m² - 2 500 m².
Saue Vallavalitsus teatab, et suunab
teistkordselt avalikustamisele Alliku
küla Mäe 1 kinnistu (72701:002:0649,

Uus töötaja Aime Renser, maakorraldusspetsialist

Töötan alates septembri teisest nädalast Saue Vallavalitsuse ehitus-,
planeerimise ja maaosakonnas
maakorraldusspetsialistina. Täpsemalt on minu tööülesanneteks
kohanimede ja aadresside määramise korraldamine, maa ajutise
kasutamise, isikliku kasutusõiguse
seamise korraldamine jt maakorraldusalased tegevused ning vallaelanike sellealane nõustamine.
Pärit olen ma siit üsna kaugelt
- Alutaguse metsade vahelt Avinurmest. Keskkooli lõpus oli ainu-

mõeldav samm Tartusse õppima
minek. Pärast tolleaegse nimega
Eesti Põllumajandusülikooli aianduse eriala lõpetamist töötasin
mõnda aega Tartu Ülikoolis, seejärel tõi elu mind Tallinnasse. Nii
enda kui laste pärast arvasime, et
elukvaliteet oleks linnast eemal
parem ja nii oleme nüüdseks elanud seitse aastat Tabasalus. Alates
sellest aastast käivad juba ka mõlemad lapsed kodukoha koolis - üks
esimeses, teine kolmandas klassis.
Olles ise mitu aastat sõitnud
tööle Tallinnasse, hakkasin ringi
vaatama, kas leiaks kodule lähemal
asuvat tööd. Sobiva tööpakkumise
leidsin Saue vallalehest Koduvald.
Kuna eelmises töökohas, Maaametis, töötasin aadressiandmete
osakonnas, püüan aadresside ja
kohanimede teemal omandatud
teadmisi ja vilumust maksimaalselt
kasutada ka Saue vallas. Varasematel aastatel puudusid aadresside
määramiseks täpsed nõudmised,

kuid nüüdseks on seadusandlust
kaunis palju täiendatud.
Üheks minu esimeseks ülesandeks ongi erinevatele nõuetele
mittevastavate olukordade analüüsimine, lahendamine ning vajadusel andmete korrastamine. Täna
pole veel parandatud näiteks kõik
sellised olukorrad, kus maaüksusel
on üks aadress, kuid sellel asuval
hoonel ehitisregistris on sootuks
erinev aadress. Probleemseid situatsioone on teisigi. Põhjuseid
võib olla erinevaid – maaüksuse
jagamise järel ei ole hoonete aadressidele tähelepanu pööratud või
näiteks läks ehitusbuumi ajal liig
kiireks vms.
Seetõttu palun mõistvat suhtumist neilt inimestelt, kelle poole vallavalitsusel tuleb pöörduda
ettepanekuga aadressi muutmiseks või selles mõne detaili korrigeerimiseks. Püüame leida koostöös sellised lahendused, mis tooks
tüli võimalikult vähestele.

Detailplaneeringute
avalik
väljapanek toimub 14.10.2013 kuni
10.11.2013 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 detailplaneeringute materjalidega
või Saue valla veebilehel: http://sauevald.kovtp.ee/et/avalikud-valjapanekud-ja-arutelud.
Detailplaneeringute algatamise, vastuvõtmise ja kehtestamise korralduste
ja otsustega on võimalik tutvuda ka
elektrooniliselt Saue valla veebilehel:
http://sauevald.kovtp.ee/et/detailplaneeringud
Lähemat informatsiooni saab planeeringute spetsialistilt Maili Metsaotsalt
654 1157, maili.metsaots@sauevald.ee

Kotka teel algavad ehitustööd
12. septembril sõlmis Saue valla
vee-ettevõte AS Kovek lepingu
Kotka tee ühisveevärgi ja kanalisatsioonitorustike magistraalosa rajamiseks AS-iga Terrat. Ühtlasi rajatakse tänavavalgustuse kaabeldus,
postialused ning taastatakse tee
kruusatee tasemeni. Ehitustööd on
plaanis lõpetada 2013. aasta jõuludeks. Lepingu maksumus koos
käibemaksuga on kokku 508 153
eurot ning seda finantseerib Saue
vald läbi AS-i Kovek aktsiakapitali
laiendamise. Omanikujärelevalve
ülesandeid täidab Entec Eesti AS.
Tehtud tööd on n-ö aluseks hilisemale kõvakattega tee ja tänavavalgustuse rajamisele.
Projekt on oluline seepärast, et
selle elluviimise järel peaks leidma
lahenduse aastaid õhus rippunud
Kotka tee edasise arengu küsimus – kinnisvarabuumi jahtumise
järel ei soovinud ükski eraomanik
perspektiivseid trasse rajada, samas seisis trasside taga Kotka tee

edasine väljaehitamine. Saue vald
on taolisi juhtumeid lahendanud
kompleksselt: kõigepealt rajatakse
vajalikud tehnovõrgud ning nende
valmimise järel ehitatakse välja tee.
Piirkonnas asub mitmeid eri faasides detailplaneeringuid, millega
polnud võimalik mõistlikult edasi
liikuda, sest puudusid vajalikud
tehnovõrgud ja korralik tee.
Projekti käigus rajatakse veetorustikku ca 0,9 km, isevoolset kanalisatsioonitorustikku ca 0,7 km
ja kanalisatsiooni survetorustikku
ca 0,9 km. Ühtlasi ehitatakse välja
0,9 km tänavavalgustuse kaabelliini
ning paigaldatakse postide jalandid.
Elanikelt palutakse ehitustööde
ajaks kannatlikku meelt, töökorraldus organiseeritakse selliselt,
et esineks võimalikult vähe liiklustakistusi. Siiski tuleb arvestada
teatud ebamugavustega, sest kuni
jõuludeni on piirkonnas tavapärasest porisem ja kärarikkam.
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Vanamõisa Vabõhukeskuse uus katusega väliterrass viib ürituste korraldamise uuele tasemele
Kolm aastat tundub väga pikk aeg. Teisalt, kui olla lapsega kodus, siis ei olegi see
aeg nii pikk, vaid möödub linnutiivul. Just kolm aastat viibisin Vanamõisa aktiivsetest tegemistest eemal, kuigi juhtisin samal ajal pidevalt kodust suuremaid projekte.
KATRIN KRAUSE
Vanamõisa
seltsimaja juhataja

S

el suvel sai Vanamõisa Vabaõhukeskus juurde katusega väliterrassi, ehituse tarvis
kirjutasime projekti MTÜle Nelja
Valla Kogu ning projekti rahastati
50 000 euroga ning kaasfinantseeringu andis Saue Vallavalitsus. Terrassi projekteerija on Jaan Vene, kes
projekteeris ka laululava. Varakevadel alustasime ehitust ning augusti
lõpuks on saanud väliterrass valmis,
nii et seal on juba võimalik üritusi
korraldada. Abiruumide ja tualettide
ehitus jääb teise etappi, mille jaoks

on vaja taas rahastust leida. Sellest
hoolimata on terrassil peetud juba
esimene sündmus - 21. septembril
kogunes peale sügislaata ja õunamahla tegu paarsada inimest simmanile koos Untsakatega. Järgmine
suursündmus on Vanamõisa Jõulumaa, mille tegevused toimuvad osaliselt ka terrassi all, mille me talveks
kinni ehitame.
Terrassi ehitus annab Vanamõisa Vabaõhukeskusele uue väärtuse.
Eestimaa suved on sajused, nüüd
saab vihma korral suunata tegevused
terrassikatuse alla. Lisaks on MTÜ-l
Vanamõisa Küla plaanis välja arendada keskuse kasutus ka kogukonnateenuse osutamiseks – sünnipäevade,
pulmade ning suve- ja talvepäevade

pidamise võimalus, toetav struktuur
on juba ju loodud (sportimisvõimalused, mänguväljak, grillkoda, laululava). Terrassi kasutatav pind on umbes 300 m2, suurus 12x33 meetrit.
Istekohtadega mahub terrassile kuni
300 inimest ja vastuvõtu variandis
kuni 500 inimest.
Jätkuvalt on populaarne ka meie
umbes 30 inimest mahutava grillkoja rentimine sünnipäevadeks. Kvaliteetselt korraldatud sündmused annavad põhjuse külalistel ka järgmine
kord tagasi tulla ja sõpradele-tuttavatele soovitada. Lisaks plaanime edaspidi suveperioodil avada väliterrassil
ka kohviku.
Ka Vanamõisa seltsimaja on saanud uuenduskuuri MAK meetme

toel ning projekti kaasfinantseering
tuli vallaeelarvest. Remont tehti
väikses saalis, kabinetis ja noorte
tuba sai täitsa uue ilme: on võimalus mängida piljardit, lauajalgpalli ja
lauatennist ning uued arvutid teevad
noortele rõõmu. Lisaks saavad päris
pisikesed toimetada Lotte maalingutega mängunurgas. Noorte tuba
on avatud esmaspäeval, kolmapäeval
ja neljapäeval kell 15-21. Lisaks on
projektirahastusest uuendatud seltsimaja inventari ja sisustust (diivanid,
lauad, toolid, köögitehnika, lükandustega panipaigad jne). Vanamõisa koori kasutada on uus digiklaver
ning laste laulutundide tarvis soetatud erinevaid muusikariistu- ja rütmipille.

OKTOOBRIS VANAMÕISA
SELTSIMAJAS
18. oktoobril algusega kell 20
ÖÖKLUBI CABARE-CABARE! DJ
ARNO KUKK
Dress Code – Cabaret! Pilet 10
(sisaldab suupistelauda ja üllatusesinejaid), laudade broneerimine kuni
14. oktoobrini aadressil katrin@
kodukyla.ee.
27. oktoobril kell 12-13.15 LASTE
KERAAMIKAHOMMIK „Loomaaed“. Valmistame savist loomi,
linde, kalasid, liblikaid, draakoneid
jne. Keraamikahommikule palume
ette registreerida
katrin@kodukyla.ee.
EELINFO:
16-21. detsember Vanamõisa
Jõulumaa Vanamõisa vabaõhukeskuses. Täpsemalt saab programmi
ja pakettidega tutvuda oktoobri
teisest nädalast kodulehel www.vabaõhukeskus.ee ja otsi Vanamõisa
Jõulumaa ülesse ka Facebookist.

SPORT

Suve viimane päev tõi jooksurajale üle 300 osaleja
Saue valla 11. sügisjooks toimus 21. septembril võistluskeskusega Laagri staadionil. Suve viimasele
päevale kohaselt oli ilm tuulevaikne ja päikesepaisteline, termomeeter näitas 18 pügalat üle nulli.
LINDA ROOP
RSK Kuuse
tegevjuht

V

õistlustele registreerus üle
300 osavõtja, see on sügisjooksude rekord. Kõige rohkem oli sauevallakaid, kuid võistlejaid oli ka Kiili, Saku ja Harku vallast
ning Keilast, Sauelt ja Tallinnast.
Peale avasõnu ja lustakat soojendusvõimlemist läksid 100 m jooksurajale kõige väiksemad mudilased
– 2010. aastal ja hiljem sündinud
tüdrukud ja poisid. Kuigi jooksuajad
ulatusid kolmekümnest sekundist
kolme minutini, ei jäänud keegi diplomita. Osavõtudiplomiga pärjati ka
200 ja 400 m jooksjaid.
Tasavägine võistlus kulges ka
laste 600 m distantsidel, kus osales
kokku 80 8-14-aastast last. Tublimateks osutusid ikka need tüdrukud ja
poisid, kes tegelevad jooksu nõudvate spordialadega. Peale võistlust said
lapsed lustida batuudil ja mudilased
mängida Väikese Päikese mängutelgis.
Võistluste põhidistantsile, 6000

m jooksule, registreerus tänavu rekordarv jooksjaid. Kõik 69 rajale
läinud võistlejat lõpetasid distantsi. Kuigi jooks kulges uuel rajal, on
tulemused eelnevate aastatega võrreldavad. Meeste rajarekord kuulub
nüüd Indrek Tärnole ajaga 20.25,7
ja naiste rajarekord meie valla neiule Andra Moistusele ajaga 24.52,3.
6000 m distantsi läbisid ka kaheksa
rõõmsameelset naissoost tervisekäijat. Nagu möödunud aastalgi osutusid Saue valla 6000 m jooksu kiiremateks võistlejateks Tarmo Reitsnik
ja Andra Moistus, kes said eriauhindadeks karikad.
Kõikide võistlusklasside kolme
parimat autasustati medalite, diplomite ja roosiõitega ning võitjaid
sponsorite poolt väljapandud auhindadega. Lisaks sellele kostitasid
sponsorid ka kõiki jooksupäevast
osavõtjaid – igaüks sai kustuda janu
ning pista põske midagi magusat,
mahlast või krõpsuvat.
Spordipäev lõppes loosirattaga,
loositi välja 5 auhinda võistlustele
registreerunud perede vahel. Võistlustele registreerus 25 perekonda.
Perekonnad Moistus ja Atonen

olid 5- liikmelised, Aas-Saaring
4-liikmeline, ülejäänud pered olid
2-3-liikmelised. Täname kõiki tublisid vanemaid, kes tulid koos lastega
võistlema!
Lisaks loositi 600 m ja 6000 m
jooksudest osavõtjate vahel välja 24
auhinda. Peaauhinna, Neiseri tumba
omanikuks sai Aila küla noormees
Kaarel Tomson.
Rahvaspordiklubi Kuuse tänab

siinkohal kõiki sügisjooksu pikaajalisi toetajaid: Saue Vallavalitsus, AS
Kadarbiku Köögivili, AS Sagro, AS
Neiser Grupp, AS Magnum Medical, AS Balsnack, AS Saku Õlletehas, AS Planserk, Lasteklubi Väike
Päike, spordiklubi Laagri Tervis,
Laagri Spordihoone, Veskitammi
Ilusalong, Mellson Rehvid, Laagri
Leivatuba, Lahe Roos, Triobet Kardikeskus, OÜ Nenell, OÜ Kalsep,

OÜ Roadservice, OÜ Meie Kohvik.
Loodame ka edaspidi heale koostööle ja soovime, et spordisõbralike
Saue valla ettevõtete nimekiri pikeneks. Oleme tänulikud ka kõikidele
vabatahtlikele sügisjooksu kohtunikele, tänu kellele ongi sügisjooksu
võimalik korraldada.
Võistluste protokolli näeb meie
kodulehel www.kuuseklubi.ee.
Kohtumiseni järgmisel aastal!
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Sauevallakas
Facebookis
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PERSOON

„Superluks!“ hindab Meelis
Mäekalle oma positsiooni
ainsa meesõpetajana lasteaias
Õpetajatepäeva tähistamise kuu persooniloo kangelaseks kutsutud
Meelise keha- ja kõnekeel tekitavad alustuseks peas pisukese dissonantsi. Maadlejaturjaga karune mees rääkimas ilmse loomulikkusega
lasteaiaõpetajaks olemisest. Kõvamehekultuuri sümptomaatilised arvamused meesõpetajast kui millestki nohiklikust ja feminiinsest panevad ta vaid õlgu kehitama. Talle meeldib see, mida ta teeb.

KV

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee

KODUVALD

GEA MÜHLBERG
Tahaks kõvasti riielda pildil oleva koera omanikuga. Juba mitu
kuud näen koera Laagri vahel
hulkumas! Kahjuks kogu aeg sellisel ajal,
kus teda püüda ei ole mõtet, sest mul ei ole
teda kusagil öösel hoida, või on hommikul
kiire. Pole õrna aimugi, kus ta elada võiks,
sest olen näinud teda nii Kuuse tn kandis kui
teisel pool jõge.
Saage aru inimesed, et teie koer EI PEA trügima poodi, EI PEA ahistama teisi inimesi ja
teda EI PEA kartma õues mängivad lapsed
ning oma lemmikutega jalutavad koeraomanikud!! Ja kindlasti püüan ta kinni ning
toimetan hoiupaika kui mul tekib selleks
esimene võimalus. Urr.
P.S. kui keegi teab, kus koer elab, siis võiks
sellest teada anda (kui siin ei julge siis näiteks valla keskkonnaspetsialistile).
KAIRI SALU Koer on tõesti liikumas nii siin kui ka seal poole
jõge - 2 hommikut järjest aga
on ta olnud Laagri lasteaia juures (kella poole 8 ja 8 vahel) - tegemist ehk
ei ole küll ründava koeraga, aga hirm tekib
küll, kui ta tuleb enda ja lapse poole. Ja
tõesti, kui vahepeal oli rahulik periood just
lahtiste koerte osas, siis praegu näeb ikka
iga päev lahtisi koeri liikumas.
KADRI NURMSE Mina jällegi tahaks üldse riielda koeraomanikega kelle koerad ei ole
korrapärselt rihmaotsas. Mina
jalutan lapsega või sõidab laps jalgrattaga
või käin jooksmas, siis ei soovi ma näha ühtegi koera lahtiselt ja see, et öeldakse “koer
ei ole kuri ta on sõbralik” tõesti EI HUVITA!
Olgu see aeg siis kas hommikul vara või õhtul hilja koer peab olema ketiotsas.
MONICA MERIMA Kunagi üritasime oma koertega jalutamas
käia Alliku külas, Laagris, Veskimöldres... Lootusetu! Lahtisi
koeri ja aiast välja vupsavaid närvilisi majavalvureid oli üle mõistuse palju, ja kogu aeg
ole valvel, et kas kellelgi neist tekib mõte
rihma otsas mööda jalutavat koera rünnata või tuleb niisama uudishimutsema. Point
ongi selles, jalutaja ei peaks sundsuhtlma ei
teiste koerte ega inimestega ning võiks saada omas tempos rahulikult liikuda. Hoidke
oma loomad rihmas ja hoolitsege selle eest,
et aiast omapäi väljapääsemine on pigem
erand kui reegel.

L

iikumistund
Nõlvaku
lasteaia saalis meenutab
pisut Browni osakeste liikumist. Paarkümmend mudilast
suudavad end suure sahmimisega
tirelimati ees ühtseks riviks moodustada. „Sõbrad. Rahulikult.
Ükshaaval,“ suunab liikumisõpetaja konkreetne hääletoon.
Meelis peabki oma tundides
tähtsaks distsipliini. Ei saa nii, et
igaüks teeb, mida tahab. „Ma ju
pean suutma neile tõed selgeks
õpetada ja samal ajal turvalisust
hoidma. Mõtle ise, mis siis saab,
kui kakskümmend kolmeaastast
hakkaksid isevoolu teed palli loopima. Raudselt oleks kaos ja kellelgi silm sinine,“ nendib Meelis.
Ja tema hinnangul lapsed pigem
vajavad piire ning kui karistuseks
nurkapanekuks on põhjust, siis
tuleks seda ka teha.
Ja kuigi korda ja distsipliini
hindav Meelis ei lase lastel üle
pea kasvada, on tal aega ja taju ka
pehmemate väärtuste jaoks. Nii
algab tund tihti sellega, et õpetaja
küsib, et kas keegi midagi rääkida
tahab. Ja siis sirutuvad enamuse sõrmed. Õpetaja Meelis saab
teada, mida keegi õhtul tegi, kus
käis, mis ema ütles või isa tõi. Ta
tunnistab, et see on ilmselt peegeldus meie tänapäeva ühiskonna
mudelitest, kus lastega rääkimise
jaoks vanematel pahatihti aega ei
olevat. Lapsed tahavad tunni ajalgi end sülle suruda ja mõni tirts
jookseb juhusliku kohtumise ajal
keset kauplust õpetajat kallistama. „Vist ei ole paljudes peredes
isa või on ta tihti ära,“ paneb
Meelis sellele diagnoosi.
Kuigi meedia kipub looma
kuvandit, et iga mees, kes tegeleb
lastega, on kohe kuidagipidi ohtlik, siis õnneks pole Meelis selle
teemaga kokku puutuma pidanud. Küll on ta saanud signaale,
et kommi pole vaja lastele tubli
olemise eest anda, ei sobi. Nii
vorbib ta siis temaatilisi kleepekaid või varub kaasa mõne muu
lastenänni, et siiski neid tubliolijaid vahel tunnustada.
Meelis on pea paarikümneaastase staažiga treener ja õpe-

taja. Kunagi lapsepõlves Vändra
metsade vahel avastas maadlemise, loomulik tee viis edasi omaaegsesse TSIKi ja siis juba Tartusse kehalkultuuri tudeerima.
„Kas ma nüüd kohe just õpetajaks saada tahtsin, aga spordi keskele jääda küll,“ meenutab mees,
kel enda aktiivsest spordi tegemise ajast ette näidata ka paar Eesti
Meistri tiitlit.
Õpetajaks sai mees aga siiski
ja algas ralli mitmete Tallinna
koolide vahel, kus ta juhatas liikumisharjumuste juurde lapsi
algklassidest
gümnaasiumini.
„Kehkaõpside“ koormus ei ole
pea kunagi ühes koolis sajaprotsendiliselt täidetud ja nii tuleb
enam-vähem mõistliku palga
jaoks ühest majast teise rallida.
Meelis tegi lisaks ka treeneritööd,
nii maadluses kui ka lihtsalt eelkooliealistele põnnidele õhtust
üldfüüsist liigutamist.
Sellest aastast rakendab Meelis aga oma töise aja pea täielikult Nõlvaku lasteaia kasuks,
sest lisaks olemasolevale kuuele
rühmatäiele mudilastele vajavad
liikumisõpetajat ka kohe-kohe
avatava Tuleviku filiaali lasteaia
põnnid. Et aga oma „pärisõpetaja“ kvalifikatsiooni mitte kaotada, teeb ta paar korda nädalas
pealinnas ka gümnaasiumiastme
tunde. Lisaks juhib ta Palusalunimelist maadluskooli ja juhendab seal ise treeninguid.
Mis vahe on siis lasteaia
liikumisõpetajal ja kooliastme kehalise kasvataja õpetajal?
„No lasteaias mängime pigem
kulli ja teeme kukerpalle, keegi

ei hakka ju pisikestele odaviske
või tõkkejooksu tehnikat õpetama. Seal on oluline eesmärk sirge
rüht, koordinatsioon ja lihtsalt
lõbu liikumisest. Koolis on kehalise tunnis ikka natuke kõrgemad
eesmärgid. Lisaks füüsilisele pingutusele tulevadki seal mängu
tehnikad ja õiged võtted,“ eristab
Meelis.
Kui tulemustest rääkida, siis
nendib mees, et kui vanasti olid
normid, et vot niipalju hüppad
kaugust, saad viie, siis nüüd peab
lähtuma laste iseärasustest, võimekusest ja arengust. Osalt pooldab Meelis sellist lähenemist, sest
mõni töntsakam laps ei saa tõesti
samu tulemusi saavutada, kui
juba looduslikult parema vormiga kaaslane, aga harjutatav on see
siiski. „Ja samas, kui lapsel pole
näiteks keelavaistu ja -annet, siis
vene keele tundides ei tee keegi
mööndusi, et tal ei ole eeldusi,“
leiab õpetaja.
Seda, et meesõpetajaid vähe
on ja veelgi harvem leiab neid
lasteaiast, on Meelis nõus. Küsimusele, miks siis ometi, vastab ta
üsna trafaretselt, et eks see palgateema ole. Ilma lisarakenduseta,
olgu selleks siis taustal oma firma
või täiendavad treeningtunnid,
välja ei tule, teab mees kolme
poja isana omast käest. Et aga
meesõpetajaid kuidagi haletseva
pilguga vaadataks, et ole tema
küll häirivalt palju täheldanud.
„No vahel, kui olen vajadusel
rühmakasvataja olnud, on lastele
järele tulevate vanemate pilkudes
küll pisut hämmeldust olnud, et
mis see mees siin teeb, miks ta

kuskil kontoris firmat ei juhi,“
viskab Meelis naljatlevalt.
Samas ei peida ta ka selle töö
motivaatoreid – pikem puhkus ja
rohkem vaba aega, ei pea ju kehalise õpetaja vihikuid parandama ega tundide kaupa järgmiste
päeva õppetunde ette valmistama. Kuigi aastaid tagasi on talle
ka ühe haridusasutuse direktori
kohta pakutud, ei pea mees sedasorti karjääri isegi oluliseks.
„Mulle tõesti meeldib nende pisikestega tegeleda. Nad nii tahavad tulla ja teha. Sellised rõõmupallid,“ paistab mees kohe päris
siiras.
Naiste seltskonnas ei tunne
Meelis end ka kuidagi kõrvalejäetu või erikohtlemise osalisena. Küll pöördutakse tema poole
siis, kui vaja toorest jõudu klaveri
tassimiseks, aga üldiselt olla kõik
superluks. „Tore on ju olla ses
lilleaias,“ iseloomustab ta naiste
seltskonda. Eriti just Nõlvakus,
mille mõnusat ja nooruslikku tiimi ei pea mees paljuks kiita. Ja
maskuliinsuse doosi saab Meelis
kätte maadlustrenne andes. Kõik
on tasakaalus.
Ja lõpetuseks veel üks külg
tasakaalust. Kuigi Meelis soosib
väga seda, et lapsi arvuti tagant
liikuma suunata, siis seda, et
tänapäeval vanemad oma lasteaiaealisi võsukesi suisa kolmenelja huvitegevusringiga rakkesse
panevad, ei pea ta õigeks. Laps
peab ikka laps olema, mängida
saama ja niisama vabalt olles puhata. Oma isikliku lapsepõlve täitumata jäänud unistusi ei tohiks
laste peal realiseerida.
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Olla osake kultuuripärandist nõuab
maksimum tasemel distsipliini,
füüsilist trenni ja kohusetunnet
2013. aasta on kuulutatud Eestis kultuuripärandi aastaks aastaks, mil peaksime tavalisest enam teadvustama ja
tähtsustama kultuuripärandit meis ja meie ümber.
PIRET KUNTS
tantsuõpetaja

M

is on kultuuripärand üldisemalt? Mis on meie - eestlaste kultuuripärand? Mida
me saaksime teha selle paremaks hoidmiseks? Kas seda üldse on vaja hoida?
Kas me väärtustame seda ja neid, kes
seda hoida püüavad? Kui palju muutub
pärand ajas ja kas või kuipalju ta tohiks
muutuda? Kuidas suhtuvad neisse küsimustesse-vastustesse erinevad põlvkonnad? Kuidas suhtuvad neisse küsimustesse – vastustesse need, kes suuresti
määravad või peaksid määrama Eesti kui
riigi ja ühiskonna vaated ja seisukohad
ehk siis inimesed, kelle hääl peaks kõlama veidi enam kui tavakodaniku oma,
ma mõtlen need, keda me kohe-kohe
valima hakkame ... Mina jätan siinkohal
need küsimused vastuseta ning igaühele
kas oma hinges ja südames või sõpraderingis või siis hoopis volikogus – vallavõi linnavalitsuses (h)arutada.
Kirjutan hoopis kahest teemast, mis
lihtsalt kultuuripärandi aasta juurde sobivad.
Muljeid Europeade festivalilt Gothas
Külastasin käesoleva aasta juulikuus
Saksamaal Gothas toimunud suurimat
ja pikima traditsiooniga folkloorifestivali
Euroopas –Europeade’i. 50 aastat järjest
on peetud seda rändfestivali ja igal aastal
on sel tuhandeid osalejaid. Olgu öeldud, et eestlased on festivalil osalenud
aastast 1996. Sedakorda oli Eesti tantsijaid ja muusikuid Gothas veidi alla 300.
Mina aga külastasin justnimelt festivali.
Olen eelmainitud festivalil osalenud
erinevate tantsurühmadega päris mitmel korral. Olen tantsinud Europeadedel Prantsusmaal, Leedus, samuti Eestis. Aga kui rühmadega, olgu tantsija
või juhendajana, osaleda peaproovidel,
avamis- ja lõpugalal ning joosta tänavakontserdile esinema, sealt ühisesse söögisappa ning õhtu veeta dušisabas, ei jää
lihtsalt aega märgata kogu üritust kui
tervikut, üldist melu korraldavas linnas,
kohaliku rahva suhtumist jne.
Seekord olin nii-öelda vaatleja. Läksin festivalile Eesti Europeade Komitee
liikmena, „ käed taskus“, ei olnud kaasas ei tantsijaid, ei muid kohustusi. Sain
jälgida festivalielu kui pealtvaataja. Ütleme, et küll teemas veidi teadlikum kui
tavavaataja, aga siiski vaataja. Ja mulle
meeldis see, mida nägin ja kogesin,
meeldis kohe väga.
Esiteks meeldis mulle linn – see oli
oma suuruselt sellisele üritusele just täpselt paras. Festivali lavad, rongkäik, foorum, toitlustus-kõik oli mugava jalutuskäigu ulatuses. Samuti oli ülim kohalike
positiivsus, kaasaelamine ja abivalmidus.

Ja tänaval linnakaart käes seisma jääda
polnud võimalik, kohe tuli mõni kena
inimene juurde küsima kas saab abi pakkuda. Nii võis sattuda ka päris koomilisse situatsiooni- soovisin endast fotot,
kus uurin pingsalt linnakaarti ning asusin hoolega poseerima. Enne aga, kui
sõbranna „klõpsu“ jõudis teha, oli üks
proua lahkesti juurde astunud, et mind
vaest eksinut aidata.
Aga tantsimas sai näha väga erinevaid rahvaid, väga erinevat lähenemist
oma pärandisse. Vaatad sardiinlasi - nad
tantsivad oma ringtantsu ilmselt üsna
sarnaselt sellele, mis sajandeid tagasi; suheldes samal ajal omavahel, tähtsustades
ilmselgelt seda, mida nad teevad,mitte
seda, et neid ka pealt vaadatakse või
mida neist arvatakse. Vastukaaluks Läti
lapsed – filigraanne lavatants, kehakool,
meik ja lavanaeratus.
Ja sinna vahele jäävad sajad astmed,
kümned lähenemised... Kelle jaoks on
rahvarõivas vaid esinemisriie, kellele siiski ka tänapäeval peo- ja pulmarõivas jne.
Kõik nad hoiavad oma tantsu, oma rahvarõivast, oma pärandit. Igaüks lihtsalt
isemoodi. Nii ka eestlased.
Mõeldes eelolevale
laulu- ja tantsupeole
Baltikumi laulu- ja tantsupidude traditsioon on osake Unesco vaimsest kultuuripärandist. Imeline ja uhkelt kõlav
lause!?
Mina kui rahvatantsuõpetaja peaksin püüdma ja püüangi nii väikestele
kui suurtele tantsijatele seda lahti rääkida, mõtestada, tähtsustada. Rääkida,
et see on midagi, mis meile eestlastele
on muutunud läbi sajandite üsna tavaliseks (vahest enesest mõistetavakski), on
teiste jaoks nagu ime. Nende meelest on
see midagi ainulaadset ja me peaksime
seda hoidma. Samas mitte ainult hoidma
mingis kinnises aegruumis, et siis aegajalt niiöelda pileti eest näidata.
Selleks, et tunda ja hoida ja austada
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rahvatantsu, ei pea me iga päev kandma
rahvarõivaid ega tantsima Kaera-Jaani.
Ehk hoopis läheneda nii, et kui me vahel
harva neid kanname, siis õigesti ja kui
tantsime, siis ei parodeeri ja naeruväärista, jälgides, et arengul on omad reeglid,
oma eetika.
Ja on ju igati õige ja tore, kui kasutatakse ära aja jooksul kogunenud
tarkusi, täiustunud teadmisi. Mõnusale
koostantsimisele on lisandunud kehakool, lavakultuur, mõtestatus mitte vaid
sisse- vaid ka väljapoole tavadele, uskumustele on lisandunud ja ajaga üha tähtsama koha omandanud esinemine, enda
näitamine. Ja mis saab olla selle vastu, et
neid inimesi, kes osakeses pärandist ehk
rahvatantsus on leidnud midagi, milelga
tasub tegeleda. Tore! Aga nüüd see valusam pool.
Alanud on õppeaasta ja tantsuhooaeg. Hooaeg, mis on täis tööd ja pinget.
Enda meelest teen tööd küll igal hooajal
ja üsna hoolega. Ja tantsijad on ka tublid, enamasti. Aga ikka on see tunne, et
tantsupeo hooaegadel teeks veel ja veel
ja veel, pigistades endast ja tantsijatest
viimase ja veelgi rohkem, et siis, läbi
tohutu konkursisõela, pääseda tantsupeole. Pääseda sinna esinejana. Ei lohuta
meist (tantsijatest) kahjuks kedagi lause,
et võimalus seal osaleda on kõigil, ostes
pileti ja istudes tribüünil. Nii on soov
olla osake kultuuripärandist muutunud
lisaks südamesoovile milleski, kus peavad korraga maksimumis olema distsipliin, füüsiline trenn, kohusetunne enda
ja teiste suhtes ning lausa 200%-lt optimismi! Ja õnne muidugi ka!
Ja ega polegi siinkohal muud teha,
kui pastlad jalga panna ja tundi minna,
mõeldes, et mingi ime saadab kohe meie
juurde selle kaheksanda noormehe, keda
nii hädasti vaja on. Lootes, et keegi enne
ülevaatust jalga ei väänaks ja et see gripilaine Eestisse ka seekord märtsi lõpuks
jõuaks, kui Harjumaal ülevaatused läbi
saavad.

Saue valla mänguteater alustas
hooaega heategevusprojektiga
Saue valla mänguteater on tänaseks
tegutsenud ühe aastakese ja selle
jooksul on hakkama saadud jõulude
ajal kontsert-etendusega ning kevadel näitemänguga eelmise sajandi
kolmekümnendatest, kus tegevus
keerleb valla oma riigimehe Jaan Teemanti ümber.
Harrastusteatri uus hooaeg sai alguse 24. septembril
heategevusprojektiga. Hüüru mõisas toimunud etendusega „Lehmad ja Eeslid ehk Lüpstavad ja Lüpsjad“
koguti raha Hüüru mõisa loodava Riigivanemate muuseumi tööruumide korda seadmiseks vajaliku õhksoojuspumba ostmiseks. Suur tänu kõigile annetajatele,
summa on märkimisväärne – 145 eurot. Suur tänu
ka harrastustrupi näitlejatele: Kai Must, Urmas Kohver, Maiu Märdikes, Kristiina Tikkenberg, Kadri Pirn,
Ain Lepasepp, Hannely Toater, Kersti Simon ja Mart
Soomre. Harrastusteatri tegevus jätkub ning juba 13.
oktoobril osaletakse Jõelähtmel teatrite festivalil. 6.
novembril toimub Saue valla Kultuurikeskuses Ideeklubi - Hannely Toateri autoriloomingu õhtu, kuhu ootame kõiki huvilisi kuulama luulet ja muusikat. Mänguteater ootab enda sekka ka uusi teatrihuvilisi. Proovid
algavad oktoobris.
Lisainfo: Saue valla Kultuurikeskus, tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee.

Ääsmäe saalihokimängija jätkab
sportlaskarjääri Šveitsis
19-aastane Ääsmäe saalihokimängija Kaspar Kallion
sõlmis aastase lepingu Šveitsi esiliigas mängiva meeskonnaga. Ta hakkab treenima Unihokey Basel meeskonna juures ning mängima U 21 esinduse eest. Tänaseks on üks väravgi juba meeskonna eest tehtud.
Kaspar on saalihokit mänginud juba aastast 2000, alustades seega 6-aastase poisikesena. Positsioonilt on ta
rohkem kaitsemängija, aga on mänginud ka ründes.

Saue valla Kultuurikeskuses
Veskitammi 8, Laagri

26.10

KULTUURIPÄRANDI AASTA 2013
24 TUNDI EESTIMAA RAHVAMAJA
LAAGRI TALUTURG! Käsitöö, kodused hoidised,
köögiviljad, marjad, õunad, mesi ja palju muud.
TULE TALUTURULE!
AVATUD HOOVIKOHVIK, kus pakutakse
koduseid küpsetisi!
KÄSITÖÖ NÄITUS-MÜÜK
Saue valla käsitöömeistrite näitus-müük.
"PÄRIJATA POLE PÄRANDIT" näitusel eakate
seltsi Pihlamari kudum "Sõbrasall".
Salvrätitehnika käsitöötuba - hoidiste purgid
korda! Osalemine tasuta.
KOLETISTE BALL 2013
Kõige hirmsamatele auhinnad, ÖÖAARE, õudsad
söögid ja jubedad joogid. Pilet 7.00 eurot.
Saue valla Kultuurikeskus, tel 679 6765,
info.veskitammi@sauevald.ee
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02. novembril
kell 10.00-14.00
Saue valla Kultuurikeskuses

KIRBUTURG
Neljapäeviti
mudilastega
Lõokese
lapsehoidu!

OOTAME KÕIKI
OSTMA-MÜÜMA-VAHETAMA

Lastekaubad, raamatud, riided,
mänguasjad jms

Alates oktoobrist on
emmed-issid oodatud oma
pesamunadega osa võtma
Sirje Liivi loovtegevuse
tundidest (käeline ja
muusikaline tegevus).
Tunnid toimuvad Jõgisoo
külas, Lõokese 7-1,
algusega kell 9.30.
Osavõtusoovist teavitage
tel 604 0881 või 526 5779
või e-postil
helemall@jogisoo.ee

Registreerimine: Marika Grünberg
gsm 56676272 heakaup@hotmail.com

Kohatasu siseruumides : 2 eurot
kultuurikeskuse õuel TASUTA

VÕTAN RENDILE
PÕLLUMAAD
(TAIME-JA
LOOMAKASVATUS).
IGASUGUNE
PAKKUMINE
TERETULNUD!
Kontakt:
5454 1818
Kairi või e-post:
kairirondo@gmail.com

OÜ LAAGRI
HARIDUS- JA
SPORDIKESKUS
(LAAGRI KOOL)
PAKUB TÖÖD

TUBLILE
KORISTAJALE
INFO:
MARJE MÄGI
TEL: 52 93 113

MEIE LEIAME
OSTJA!
Vaata parimaid pakkumisi: www.1partner.ee

Kaili Tamm
56 268 258
66 84 700

Olmer Õigus
56 560 460
66 84 700

OST MÜÜK ÜÜR
HINDAMINE INVESTEERIMINE

KOOLITUS LAPSEVANEMATELE

t POISTE JA TÜDRUKUTE ARENGUERINEVUSED
t LAHUSKLASSID
Koolitus on suunatud
1. ja 2. klassi lastevanematele ja järgmisel
aastal Laagri koolis
haridusteed alustavate
laste vanematele
Toimumiskoht: Laagri
Kooli aula 9. OKTOOBRIL KELL 18.00
Lektor Mai Normak
Tallinna Ülikoolist

Koduvald
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SAUE VALLA KULTUURIKALENDER OKTOOBER - NOVEMBER
AEG

ÜRITUS

10.10

Kontsert „Kõnele mulle armastusest“.
Kontsert, kus kohtuvad sõna ja muusika.
MEELIS VIND (klarnet), LIIS VIIRA (harf),
ARNO KALBUS (tablad ja löökpillid), PEETER SALMELA (sitar) ja GARMEN TABOR
(näitleja).

12.10

17.10

18.10

TOIMUMISKOHT, AEG

kell 19 Saue valla Kultuurikeskuses. Pilet 5 € (sooduspilet
2 €)
NB! Kontserdi ajal saavad
lapsed olla mängutoas hoidjatädi valvsa pilgu all.
kell 11 Saue valla KultuurikesSaue valla beebipäev
kuses. Saue valla beebipäev
Kutsetega
Täiskasvanud õppija nädal. Kohtumisõhtu kell 19 Saue valla KultuurikesAleksei Turovskiga ja näituse „Loomadest kuses. Pilet 5 € (sooduspilet
sõnadeta“ avamine
2 €)

KORRALDAB

KONTAKTID

Saue valla
Kultuurikeskus

Tel 6796765, info.
veskitammi@sauevald.ee

Saue valla
Kultuurikeskus

Tel 6796765, info.
veskitammi@sauevald.ee

Saue valla
Kultuurikeskus

Tel 6796765, info.
veskitammi@sauevald.ee
MTÜ Vanamõisa Küla
Laudade ettebroneerimine
kuni 14. oktoober aadressil
katrin@kodukyla.ee, 5140761

Kell 20.00. DJ ARNO KUKK
Dresscode – Cabaret! Pilet 10 Vanamõisa
€ (sisaldab suupistelauda ja
Seltsimaja
üllatusesinejaid)

Ööklubi CABARE-CABARE

22.23.10

Koolivaheaja noortelaager

24.10

Koolivaheaja noortelaager

26.10

„Pärandiaasta 2013 – 24 tundi Eestimaa
rahvamajas“

26.10

Laagri taluturg

26.10

„Pärandiaasta 2013 –24 tundi Eestimaa
rahvamajas“

26.10

Monster Ball 2013 (Koletiste pidu koos
ööaarde orienteerumismänguga Laagris)

27.10

kell 11-15 Saue valla Kultuurikeskuses. puidu töötuba
poistele ja tüdrukutele. Osavõtutasu: 1 päev 7 €, 2 päeva
10 €
kell 11-15 Saue valla Kultuurikeskuses animatsioonitöötuba
“Kinobuss tuleb!“. Osavõtutasu 7 €
kell 10-00.00 Saue valla Kultuurikeskuses käsitöö näitusmüük
kell 10-14 Saue valla Kultuurikeskuses
kell 11-13 Saue valla Kultuurikeskuses salvrätitehnika õpituba, osalemine tasuta.

Saue valla
Kultuurikeskus

Tel 6796765, info.
veskitammi@sauevald.ee

Saue valla
Kultuurikeskus

Tel 6796765, info.
veskitammi@sauevald.ee

Saue valla
Kultuurikeskus

Tel 6796765, info.
veskitammi@sauevald.ee

Saue valla
Kultuurikeskus

Tel 6796765, info.
veskitammi@sauevald.ee

Saue valla
Kultuurikeskus

Tel 6796765, info.
veskitammi@sauevald.ee

kell 18-00.00 Saue valla Kultuurikeskuses. Pilet 7 €

Saue valla
Kultuurikeskus,
Kadri Barr

Kadri Barr, tel 56939799

Laste keraamikahommik

Vanamõisa Seltsimajas
kell 12.00-13.15

Vanamõisa
Seltsimaja

Maksimaalne laste arv 30
Vajalik eelregistreerimine
katrin@kodukyla.ee, 51 40761

29. 10

Kohtumine kirjanikuga – Jorma Rutko

kell 15 Saue valla Kultuurikeskuses. Tasuta

2.11

Kirbuturg

kell 10 Saue valla Kultuurikeskuses

6.11

Ideeklubi- luuleõhtu Hannely Toateruga
(autori loominguõhtu)

kell 19 Saue valla Kultuurikeskuses

9.11

Isad ja pojad- laste kontsert isadele, esinevad kultuurikeskse huvitegevusrühmad

9.11

Isad ja pojad- martsipani töötuba

kell 11 Saue valla Kultuurikeskuse suures saalis
kell 12-14 Saue valla
Kultuurikeskuse pikas saalis

Saue vallaraamatukogu
Saue valla
Kultuurikeskus,
Marika Grünberg
Saue valla Kultuurikeskus, Saue valla
mänguteater
Saue valla
Kultuurikeskus
Saue valla
Kultuurikeskus

9.11

9.11

15.11

Isad ja pojad- koos isaga malet mängima.
Noore malehuvilise poolt on isa ja korraldajate poolt malelaud.
Isad ja pojad- isa ja lapse mängimise ja
meisterdamise tuba. Avatud ka Vikerkaare
mängu- ja muusikatuba, kus saab koos
isaga tutvuda erinevate pillidega ja ise
musitseerida.
Veskitammi lauluklubi

Lia Nirk, tel 6510212
Tel 6796765, info.
veskitammi@sauevald.ee
Tel 6796765, info.
veskitammi@sauevald.ee
Tel 6796765, info.
veskitammi@sauevald.ee
Tel 6796765, info.
veskitammi@sauevald.ee

kell 12-14 Saue valla Kultuuri- Saue valla
keskuse salongis
Kultuurikeskus

Tel 6796765, info.
veskitammi@sauevald.ee

kell 12-14 Saue valla
Kultuurikeskue Kollase
Pardikese
mängutoas

Saue valla
Kultuurikeskus

Tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee

kell 18 Saue valla
Kultuurikeskuses

Saue valla
Kultuurikeskus,
seltsing Aroonia,
Juta Klettenberg

Tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee

Kursuse maksumus prantsuse ja soome keel ühes kuus: 38.Kursuse maksumus hispaania keel ühes kuus: 60.NB! Kasutatav õppematerjal kogu õppeaastaks (õpik+töövihik): 34.Toimumiskoht: Laagri Kool, Veskitammi 22 Laagri
NB! KURSUSTEGA ALUSTAME OKTOOBRIST VÕI NOVEMBRIST!
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HISPAANIKA KEELE KURSUS TÄISKASVANUTELE (ALGAJAD)!
Kursus täiskasvanutele kolmapäeval, kl 17:30-19:45.
Täpsem informatsioon õpetaja Teresa Pena Diaz-Varelaga:
teresapdv@hotmail.com (Õpetaja räägib eesti ja hispaania keeles!)
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PRANTSUSE KEELE KURSUS TÄISKASVANUTELE!
Kursus täiskasvanutele kolmapäeval, kl 17:30-19:45.
Täpsem informatsioon õpetaja Ethelilt: ethel_lillemagi@hotmail.com
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SOOME KEELE KURSUS TÄISKASVANUTELE !
Algajate kursus täiskasvanutele neljapäeval, kl 17:30-19:45.
Edasijõudnute kursus täiskasvanutele kolmapäeval, kl 17:30-19:45.
Täpsem informatsioon õpetaja Lindalt: lindaneeme@hot.ee

Treeningute läbiviijaks:
Spordiklubi RIM
Tule juba oktoobri esimesel
nädalal korvpalliringi ja
TREENI END TUGEVAKS!
Info ja registreerimine:
Laagri Huvialakool
6 517 635
taigur@laagrik.edu.ee
www.laagrik.edu.ee/huvikool

TÄISKASVANUTE KUNDALINI
JOOGAKURSUSED
Kursus täiskasvanutele toimub
esmaspäeval kl 18:15-19:45.
Täpsem informatsioon õpetaja Kariselt:
karistaran@gmail.com
Kursuse maksumus ühes kuus: 29.- eur
NB! KURSUSTEGA ALUSTAME
OKTOOBRIST VÕI NOVEMBRIST!
Info ja registreerimine: Info ja registreerimine:
Laagri Huvialakool
6 517 635
taigur@laagrik.edu.ee
www.laagrik.edu.ee/huvikool

Piletid:
5 eurot/2 eurot (õpilane, pensionär)
Piletid müügil 1 tund enne kontserdi algust.
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Alates oktoobrist 2013
esmaspäeviti,
kolmapäeviti ja reedeti
kell 15.30 - 17.00
Laagri Kooli võimlas
ÕPPETASU 25.- EUROT KUUS!

KERAAMIKA TÖÖTUBA
TÄISKASVANUTELE
Kursused toimuvad kahes rühmas:
Kell 18.00 – 19.30
Kolmaspäeviti 30.10 - 11.12
Neljapäeviti 31.10 - 12.12
Juhendab kunstni Juhendab kunstnik-keraamik Irja
Kändler
Toimumiskoht: Laagri Kooli savikoda
(Veskitammi 22, Laagri)
Hind: töötoas osalemine seitsmel
korral maksab 80 EUR inimene

KA

Korvpallitreeningud
(6 - 9-aastastele) poistele!

ja

Info ja registreerimine:
Laagri Huvialakool
taigur@laagrik.edu.ee, 6 517 635, www.laagrik.edu.ee/huvikool

Lisainfo ja broneerimine: tel 679 6765,
info.veskitammi@sauevald.ee
Lastehoiuks on avatud mängutuba: 1 euro (laps)
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Vatslas pommitatakse
ilutuld ja mitte vähe
Läheneb pime ja masendav sügis. Või noh, kehv suusailm,
nagu öeldakse. Külm, vihmane, päikest näeb harva ja veel
tuhat teist häda. Aga igasuguste hädade vastu leidub rohtu. Nii ka sügismasenduse vastu.
Teisest küljest ei ole siiamaani Vatsla külal olnud oma üritust. Niisugust, mis leiaks vastukaja ka väljaspool koduküla.
Üritust, mis pakuks huvi ehk ka naaberkülade rahvale või
rahvale veelgi kaugemalt.
Niisiis saab Vatsla Pürojämm alguse 22. novembri õhtul
kell 6. Tegelikult on Vatslas novembri lõpus ilutuld õhku
lastud juba kaks aastat ja nende ettevõtmiste kandev idee
ongi olnud justnimelt sügismasenduse vastu võitlemine
ning oma elu värvikamaks muutmine. Algselt kinnine pidu
muutub sellest aastast avalikuks ja oodatud on kõik, kellele
meeldib tuli, paugud ja kõik tulega seotu. Ja avaliku ürituse
ning külaliste arvu suurenemisega kaasneb ka oluline eelis:
justnimelt külalised-pauguhuvilised on need, kes kogu selle
tulešõu kinni maksavad. Kõik kohaletulijad maksavad nn piletihinda 10- ja kogu selle raha eest lastakse õhku erinevaid
pürotehnilisi tooteid. Seejuures tulevad need pürotooted
sponsoreeritud hindadega. See aga tähendab, et taevas on
värviline vaat et kaks tundi järjest.
Miks on selle ürituse nimi jämm? Eks ilutelestikke lastakse ka mujal. Mõnes kohas on see demo nime all. On korraldatud ka võistlusi, kus siis profid pürotehnikud omavahel
mõõtu võtavad. Või näiteks soojal maal on teatud kohtades
küladevahelised mõõduvõtmised, kas siis lõikuspeo raames
või lihtsalt jumalale meeleheaks. Vatsla Pürojämm on justnimelt selle pärast jämm, et siin ei ole professionaalseid nn
ühe hingetõmbega etendusi, vaid õhkkond on vabameelne, chill. Proovime õhku lasta erinevaid tooteid ja jagame
infot nende kohta. Katsetame ja uurime erinevusi. Laseme
õhku tõeliselt ilusaid kuulpomme ja naudime aeglaselt alla
sadavaid tulehelmeid. Jämm on see üritus ka sellepärast,
et ma heameelega näeks inimesi naaberküladest, kes meisterdaksid mingi tulega seotud asja. On see siis tuld purskav
draakon, või suvaline õlgedest tehtud hirmutis, millele lihtsalt tuli otsa pannakse. Idee ongi just see, et me siin jämmil
ei võistle omavahel ja ei pürgi oma võistlemisega kosmosesse. Me lihtsalt naudime tuld ja pauku. Ja ka väga odavalt
saab teha lahedaid, elamust pakkuvaid tuleinstallatsioone.
Võta ainult asi kätte!
Siin pole nüüd enam midagi mõelda – pane endale 22.
november kalendrisse kirja! Sest kõik teised vahendid oma
hinge eest hoolt kanda lähevad Sulle kallimaks maksma.
Niikaua, kuni Sul soontes veel veri ringleb, peab kärts ja
mürts kostma!

Arvo Vardja,
Vatsla Külaseltsi liige,
Vatsla Pürojämmi korraldaja
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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

OSTAN GARAAZHI LAAGRIS.
ELEKTER VAJALIK.
Alar
tel 5166091
alar.pinsel@go.ee

KORTERIÜHISTU
LAAGRIS KUUSE
TÄNAVAL
PAKUB TÖÖD
MAJAHOIDJALE.
Soovijail palun
läbirääkimisteks
ühendust võtta
telefonil 56 608 308,
Eha Remma

Koduvald

GEELKÜÜNED - TAVAGEEL,
BIOGEEL. HOOLDUS JA
PAIGALDUS. ALLIKU KÜLAS,
TOOTSI TEEL. HIND 15EUR.
KODULEHT:
TIUXNAILS.WEEBLY.COM
TEL 59 033 079

Koduvald
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Eesti Keskerakonna
valimisnimekiri Saue vallas

Nr. 150 MATI TARTU

Nr. 151 NIKOLAI BESEDIN

Nr. 152 AIVAR KABRITS

Nr. 153 LIISI KALJO

Nr. 154 ÜLLE KASK

Nr. 155 JEVGENIA KERSA

Nr. 156 ENN KOGER

Nr. 157 RAUL LAGEMAA

Nr. 158 DARJA LEONOVA

Nr. 159 TOIVO MOORAST

Nr. 160 ANTS MUGAMÄE

Nr. 161 VEIKO PEDOSK

Vali Keskerakond!

PÄEVAHOID
SOODSAIM SAUE
LINNAS!!!
OKTOOBRISNOVEMBRIS
PÄEVAHOIUGA LIITUJATELE KINGITUS!!!
Pakkumine kehtib uutele
liitujatele! Pakkuda
viimased vabad hoiukohad!

230

PÕNNI MÄNGUMAA
PÄEVAHOID
pakub usaldusväärset
tegevusloaga lapsehoiuteenust korraga kuni
10-le lapsele!

www.ponnimangumaa.ee

228

PARANDAME ETTEVÕTLUSKESKONDA
TOOME RAHA VALDA!
Alates 1,5 eluaastast
valla lapsele TASUTA
koht lasteaias.

PRIVAATSED LASTE
SÜNNIPÄEVAD
SUURES JA AVARAS
PÕNNI MÄNGUMAAL
E-N 18.00-21.00 3 tundi
49.-, pühadel ja R, L, P
3 tundi 64€
Pakkumine kehtib uutele
broneeringutele!
Info ja Broneerimine
info@ponnimangumaa.ee
või
tel:56563888,
aadress:
Pärnasalu 31, Saue.

Margus Reintam

Kalle Allas

224 Andre Promet
225 Sirly Pikknurm
226 Piret-Karin Sula
227 Monika Rusing
228 Margus Reintam
229 Tiia Allas
230 Kalle Allas
231 Kadi Jaanson
232 Erki Autalu
233 Valentina Eelsaar
234 Maia Kull
235 Kerli Mark
235 Helju Kaus

AS Metsaküla
Piim müüb

SÕNNIKUT.

Hind 5,5 eurot/tonn
+ käibemaks20%.
Kohalevedu
tellimisel.
Tellimine:
6049826, 56483533

Juristide Liidu ja Saue
Vallavalitsuse koostööprojekti raames annavad juuratudengid

TASUTA
ÕIGUSALAST NÕU
23. septembrist –
20. detsembrini
E 12.00-18.00
K 12.00-16.00
Saue valla Kultuurikeskuses Laagris
Lisainfo: 679 6765

Maksame ravimi toetust
valla eakatele ja
kroonilistele haigetele
kuni 350 EUR aastas.

Toetame küttekulude
vähendamise lahenduste
väljatöötamist.
Sõltumatu energia audit ja
sõltumatu ehituseksperdi
kaasamine.
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Saadikukandidaat nr 254,

OLAV KRUUS
Vaata viimast! Aeg on käes, et ka üksikkandidaat jõuaks
volikokku. Erakondade ning osade valimisliitude vassimised on jõudnud niikaugele, et neid ei saa usaldada.
t Valla kõigi külade-asumite teenuste kättesaadavus,
kultuurielu ning infrastruktuuri arendamine võrdsele
ja tasakaalustatud alusele!
t Valla noortekeskus tegelikkuses tööle! Igale koolieas
lapsele vähemalt ühes huviringis osalemine tasuta!
t Müratõkked raudtee ja Tallinn-Pärnu maantee mõju vähendama! Et elanike kodurahu ning turvalisus oleks tagatud.

t Laagri kortermajade tiheasustuspiirkonda eraisikute ja valla koostööna
oma parkimismaja!
t KOOSTÖÖ tegelikkusesse, mitte vaid paberile ja valimisreklaamiks.

Hea valija!

Ära usu valimisliitude iseseisvust ja parteilisest käsuliinist vaba olemist. Meil on kahjuks võimul
valimisliit, kes sisuliselt on parteistunud ja Koostöö, Meie Vald ning IRL on juba täna tulevased
võimukohad ära jaganud. Ainult mängitakse kolme valimisnimekirja iseseisvust. Tegelikkuses
manipuleeritakse valija teadvusega, sest võimuniite tõmbab tagatuba oma 4-5 autokraatse
võimuriga. Kõik jätkub nagu seni. See tähendab, et sovhoosivald, millest kirjutasin neli aastat
tagasi, eksisteerib edasi. Ainult käskijaid on juurde tulnud, mistõttu võimurite pidulaud on
pikemaks veninud ja sinu raha kulub valitsemisaparaadi ülalpidamiseks rohkem.
Vaata persoone valimisnimekirjades ja tuleta meelde, kes on kelle vend, kälimees või bändikaaslane. Kes on tegelikkuses parteilane (või oli seda veel paar kuud tagasi, enne valimisi), ent
kuulutab end vabaühenduse sõltumatu vaimu kandjaks. Vaata, mõtle ja analüüsi kas selline
manipuleerimine on aus.
Ainus enda tegude eest vastutav rahvaesindaja saab olla eraisikust üksikkandidaat.
Ma ei looda teha Tarandit, tean, et üksikuna on raske. Ent siiski olen analüüsiva opositsionäärina
suutnud volikogu mõjutada, teda tööle panna. Olen saavutanud selle, et volikogus toimub
mingigi sisuline arutelu ja, et valla alusdokumente vähemalt jälgitakse.
Volikokku pole vaja tummi käetõstjaid või isiklikele majandushuvidele tee sillutajaid, neid kes
mõtlemata demokraatiale mängivad tagatoa-tegelaste kummitemplit. Volikokku on vaja inimesi,
kes suudavad ja tahavad kaasa rääkida mitte ainult oma küla, vaid kogu valla ja Eestigi arengutes.
Ärme kuluta igas kuus ligi 9000.- eurot volikogu ühe-kahekordse kooskäimise eest, nagu selle
alles äsja surusid läbi Riga ja Tiidemann. Lõpp rahva raha laristamisele! Volikoguliikmete hüvitised
ja vallajuhtide töötasud tagasi mõistliku suuruse juurde! Vaata ka valimisnimekirjade lõppu, kuhu
üksikkandidaadid on asetatud. Vaata viimast, vali 254 Olav Kruus, endiselt parteitu!

Minu kontaktid: olav.kruus@gmail.com; tel: 50 45 178
MEIE EDUKS!

SAUE VALLALEHT

Koduvald

