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Päikesemaja on
ootused täitnud
Aasta eest 3. septembril
uksed avanud Nõlvaku
Lasteaed on tänaseks
täpselt see, mida temalt
eeldati – energiakulu on
poole väiksem kui pea
samade parameetritega
Laagri Lasteaias ja sisekliima on hea. Nii füüsilises kui emotsionaalses
mõttes.

LK 3

KOV VALIMISED

Valimiste eel ära usu ümmargust
tühijuttu, esita küsimusi ja nõua argumente
Kohalike valimiste aegu muutuvad praegused võimuesindajad aktiivseks
ning tahavad pidada dialoogi kohaliku rahvaga. See on igati hea võimalus võtta rahvaesindajal nii-öelda lipsust kinni ning vahetada mõtteid
kodukoha oleviku ja tuleviku üle.
HILLE HINSBERG
valitsemise ja
kodanikuühiskonna
programmi ekspert,
Praxis

T

uleb vaid pisut jälgida, kas
jutus on piisavalt infot ja
argumente. Seda saab iga
kodanik hinnata, kui esitab kandideerijale mõned küsimused. Eks ta
siis kuuleb, kas vastuseks tuleb ümmargust tühijuttu või on plaanidel
ja lubadustel ka tõepõhi all. Hinnata tuleb ka ausat ülestunnistust,
kui asjad on keerulised ja head
lahendust pole varnast võtta. Valimiste ja valitsemise tegelik eesmärk
ongi ju koos neid lahendusi otsida.
Küsi, kuidas meil praegu läheb
Kui kandidaat hakkab:
U kiitma kõike kena, mida tema
koos oma erakonnaga on seni saavutanud või
U laitma kõike seda, mida praegu
valitsev seltskond on untsu keeranud,

jäägu küsija rahulikuks ning
uurigu hoopis konkreetselt kulude
ja tulude kohta ehk kust meie raha
tuleb ja kuhu ta läheb. Kas meil
on piisavalt varu, et vajalikud igapäevased kulutused ära katta? Kui
on edaspidi vaja kärpeid teha, siis
mille arvelt kandidaat tahab kokku
hoida? Kas on see koolitoit, mõni
ehitatav objekt, teede korrashoid
või mõne kultuuritöötaja koondamine?
Muidugi mõista on ka valijal
oma eelistused ning vastuse järgi
saadki aru, kas kandidaadi ettepanekud sinu valikutega kattuvad.
Uskuda ei maksa neid, kes igas asjas on valmis raha juurde lubama.
Kuigi majandusel läheb pisitasa
paremini, pole äkilist sissetulekute
suurenemist mõtet loota. Kohalikud ettevõtted annavad küll kohapeal tööd, aga nende maksud lähevad ju ikka ühisesse katlasse. Sellise
tulu peale vallavalitsejad panuseid
teha ei saa.
Mil moel on plaanitud sissetule-

kute pool? Kas peamine lootus on
sellel, et valda voolab kuskilt juurde elanikke? Või kui maksurahast
ei piisa, kas õnnestub riigilt rääkida välja suurem summa tasandusfondist ehk keskvalitsuse antavast
rahast? Milline on strateegia, kui
rahandusministeeriumiga peetakse
kõnelusi järgmiste aastate eelarve
suhtes? Kas kohapeal on peetud
nõu ja pandud valmis korralikud
arvutused? Milline on varuplaan,
kui loodetud summat ei saada ning
tuleb siiski ise toime tulla?
Küsi, mis meist edasi saab. Kas
jääme üksi või teeme koostööd?
Tuleviku suhtes on peamine teema
see-mida-ei-tahagi-enam-nimetada ehk haldusreform. Ka siin on
abiks, kui emotsioonid ja kirumine
maha jätta ning proovida kandidaadiga juttu teha konkreetsetest
lahendustest.
Rahvaloenduse tegijad toovad järjest päevavalgele arve, mis
tõendavad olukorda, mida kõik

juba omal nahal tunnevad. Mida
kaugemal tõmbekeskustest, seda
vähemaks jääb vallas inimesi, seda
rohkem tuleb sõita töö pärast, seda
kaugemale jäävad koolid. Seetõttu
peavad omavalitsused üksteisega
paratamatult koostööd tegema,
kas siis liitutakse või mitte.
Pole just hea märk, kui mõni
kandidaat tahab ainult oma jõududega hakkama saada ning peab
teisi omavalitsusi vaid konkurentideks. See, et valdu pole liidetud,
ei tähenda, et nad ei võiks oma
ülesandeid koos lahendada juba
praegu. Igal juhul on vaja panna
seljad kokku, et ära teha midagi
suuremat, millest oleks kasu tervele piirkonnale. Seetõttu päri kandidaadilt, milline on tema arvates
parim viis naabritega ühist asja ajada – kas liitumine, teenuste koos
pakkumine või näiteks ühised investeeringud.

JÄTKUB LK 2

Tuntud ja
tundmatu
veehind
Augustikuu vallalehes oli
juttu veeteenuse korraldamisest, seekordne artikkel keskendub hinnale
ja kommunikeerida tuleb
ebameeldivat sõnumit –
arvestades tehtut ning
üha karmistuvaid nõudeid vee-ettevõtte tegevusele, pole hinna langetamist lähitulevikus loota.

Saue vallas on
90 protsendiga
ülekaalus alla
kümne töötajaga väikefirmad,
kogu ettevõtluskäibe maht
on 470 miljonit
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Volikogus augustist
UÊ Saue valla arengukava 2010-2015 (2026) ja eelarvestrateegia II lugemine
UÊ Vee-ettevõtja kinnitamine Tuula külas
UÊ Maidla külas endise Erika AÜ maadel asuva õhuliini tasuta
võõrandamine OÜle Elektrilevi
UÊ Hüüru küla Jõe tee maaüksuse (katastritunnus
72701:002:1742) jagamisel moodustatava maaüksuse võõrandamine ning Hüüru küla Hüüru maaüksuse (katastritunnus 72701:002:1506) jagamisel moodustatava maaüksuse
omandamine
UÊ Vallavara võõrandamine eelläbirääkimistega pakkumise
korras
UÊ Nõusoleku andmine riigihanke „Kerge kütteõli ostmine“
korraldamiseks
UÊ Peremehetu ehitise hõivamise algatamine (Saare talu
saun, Valingu)
UÊ Saue valla ja Saku valla vahelise piiri muutmise algatamine
UÊ Infopunkt: Saue valla 2013. aasta II kvartali eelarve aruanne

Valmistemaatika
kohalikus meedias
Eelseisvate valimiste eel info tasakaalustatud ja mõistlikus mahus avaldamiseks kohalikes kommunikatsioonikanalites, mis toetaks sauevallakate võimalusi saada
volikokku pürgivate inimeste, ideede ja rühmituste
kohta teavet ning tagaks samas võrdse kohtlemise volikokku pürgijatele (nii lehe pinna kui tähemärkide arvu
osas) on eelseisvateks kuudeks fikseeritud mõned valimistega seotud informatsiooni avaldamise põhimõtted.
Septembris, kui on selgunud kandideerijad ja kandideerivad nimekirjad, valimisreklaami lehes ei avaldata.
Samuti ei avaldada kandideerivate isikute persoonilugusid ega arvamusartikleid jms.
Oktoobrikuu lehes on kõikidel erakondadel/valimisliitudel/üksikkandidaatidel võimalus kasutada võrdselt
¼ lehekülje osas tasuta reklaampinda, sisustades seda
oma soovi kohaselt kas reklaamkujunduse või -tekstiga. Reklaampinna broneeringuid võetakse vastu kuni
22. septembrini.
Küll aga on võimalik igal huvitatud valimisliidul/erakonnal/üksikkandidaadil alates 10. septembrist avaldada Saue valla veebilehel oma valimisnimekiri ning -platvorm, linkida välistele veebilehtedele või kajastada
muul moel valijate jaoks olulist infot. Samuti on lubatud
Saue valla Facebooki lehel viidata välistele veebilehtedele, suunates lugeja erakondade/valimisliitude oma
infokandjatele.
Otsene valimisreklaam Saue valla Facebooki seinal
(reklaamplakatid, poliitilised postitused jne) ei ole lubatud, küll aga võib sinnagi üles panna viiteid välistele
infolehtedele.
Saue valla veebilehel www.sauevald.ee on üleval ka
küsitlus, saamaks teada, kas ja millisest kanalist sauevallakas valimiste kohta infot ootab. Ka on püstitud üks
konkreetne küsimus - kas osaleksid 10. oktoobril Saue
valla Kultuurikeskuses (Laagris) avalikul arutelul, kus
iga valimistel kandideeriv nimekiri saab oma esindaja
kaudu võimaluse ette antud teemadel oma seisukohti
tutvustada? Kui huvilisi osalemaks oleks piisavalt palju,
siis saab ehk teoks uus teavitusformaat, kus avalikul debatil moderaatori juhtimisel saavad kaetud kõik vallaelu
olulised valdkonnad.

SAUE VALLALEHT KODUVALD

Toimetus:

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

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

(algus lk 1)
Valimiste eel ära usu
ümmargust tühijuttu, esita
küsimusi ja nõua argumente
Küsi, mismoodi me
suudame areneda
Just praegu pannakse kokku plaane,
mida teha Euroopa Liidu tõukefondide
rahaga. Nende taotlemine algab juba
järgmisel, 2014. aastal. Näiteks kohalike teenuste korralduse arendamiseks
on hetkel kavandatud 138 miljonit
eurot. Kui mõni kandidaat annab välja
kindla veksli, et just tema erakond või
valimisliit toob kodukohta suure rahakoti, et korrastada koolid, maksta igale
põllupidajale toetusi või ehitada ometigi valmis üks kultuuripalee, siis seda
juttu uskuda ei maksa. Kindlasti tuleb
selle raha kasutamise suhtes kõva konkurents.
Tunne ära lubadused, mis on üleliia ambitsioonikad. Esiteks pole tegu
mingi vaba reserviga, millest saaks
katta kõik tegemata asjad. Kuna kogu
euroraha moodustab umbes 15% riigieelarvest, siis seda tuleb kulutada ja
investeerida targalt ja nii üle kogu riigi. Mida väiksem on omavalitsus, seda
keerulisem on leida projektis vajalikku

omafinantseeringut ning seda hoolikamalt on vaja valida, mille jaoks seda
kasutada. Parimal juhul leitakse ühine
vajadus ning kulutatakse struktuurifondide raha selleks, et saada pigem üks,
aga see-eest kogu piirkonnale kasutoov
asi. Seega võib just eurorahast saada ka
kohalike omavalitsuste koostöö käivitaja.
Seega pole valimisprogrammist mõtet otsida nimekirja objektidest, mida
ELi rahaga ehitama hakatakse. Küsi
hoopis, mis eesmärgil on raha kõige
rohkem vaja ja kas on kaalutud mõju,
mida investeering peaks kaasa tooma.
Ning kui euroraha on ära kulutatud,
siis kuidas plaanitakse valminud objekti
ülalpidamiskulud katta?
Lisasoovitus nii enne
kui pärast valimisi
Usun, et seda polegi tarvis valijatele
enam meelde tuletada, aga kandidaadilt tasub ikka ja jälle küsida, kuidas
kavatsetakse kohalikke inimesi kaasata
omavalitsuse arendamisse ja juhtimisse.

Praegu on paljudes omavalitsustes levinud, et olulisi asju arutavad ja otsuseid
langetavad volikogu ja vallavalitsus –
kah ju kohalikud inimesed. Aga väljaspool neid kabinette on ju inimesed, kes
peavad tehtud otsustega elama. Valitud
rahvaesindajatel on kasulik saada head
nõu, kuidas kodukandi probleeme kõige mõistlikumal viisil lahendada ning
oma kogukonna arengule kaasa aidata.
Hea tööriist oma koduvalla võimaluste hindamiseks ning naaberomavalitsustega võrdlemiseks on veebileht
www.kodupilt.ee. Seal saab võrrelda
oma vallas olevaid teenuseid teiste
omavalitsuste omadega. Saab näiteks
vaadata, kui palju tuleb oma kodukoha
lähedal maksta eaka sugulase hooldekodu kohtasu ning mis on hind pisut
kaugemal, naabervallas. Omakandi võimuesindajalt maksab siis küsida, millest
võivad olla erinevused tingitud - miks
on meie lasteaedades rohkem lapsi ühe
kasvataja kohta, miks on meie valla
maksutulu elaniku kohta hulga madalam kui naabrite juures keskmiselt.

HUVITAV

Elus on kingitusi - vallasümboolikaga
meenelett ootab täiendust ka kohalike
käsitöötegijate taiestega
Saue valla Kultuurikeskuses Laagris on septembri algusest püsti
pisike kingituste pood. Pakkumisel on vallasümboolikaga kingikraam, aga ka kohalike tegijate kindad ja keraamika.
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aue valla sümboolikaga esemetest
saab soetada omale purgitäie mett
Hüüru mesinikelt või topsitäie
päevakübara pille, mis valminud koostöös Laagris tegutseva ettevõttega Magnum. See kahene komplekt on kindlasti
abiks saabuval sügistalvel tervise turgutamisel. Hommikud teeb raudselt ilusamaks Vanamõisa keraamikastuudios
valminud kunstipärane kohvitass, mille
sangaservale sõrmed mugavalt toetuda
saavad (järgi proovitud), savijalgadel
ja lainetava äärega kommikausist võib
vabalt saada elutoalaua silmapaistvaim
aksessuaar.
On ka praktilisemat laadi kaupa: punane vihmavari, samas toonis soe pleed
sügisõhtuiks, Tuula tutulusest (pronksiaegne vööehe) inspireeritud klaasikunstinku seinakell. Romantilist meeleolu
loob koostöös Eesti tuntud spaa-sarja
tootjaga JOIK valminud lõhnaküünal.
Enamus tooteid on varustatud ka
mõnusate sõnumitega, nii näiteks markeerib meepotti moto “Elus on suminat”, lõhnküünalt “Elus on hõngu” ja
pleedi “Elus on soojust”. Kõik need

sobivad nii oma tarbeks kui miks mitte
ka kingituseks naabrile või naabervalla
naabrile. Oma kodukandi puudutus on
neis asjades armsalt sees.
Aga et kingipood kesiseks ei jääks,
võiksid kõik näputööga tegelevad sauevallakad ka oma loomingu kultuurikeskuses müüki paisata. Ja näputöö ei
pea olema ilmtingimata mõni kudum
või pärlikee. Kui keegi on välja andnud
näiteks oma värssidega luulepõimiku,
treib puidust vahvaid kummutinuppe või on osav maitsetaimede miksija,
siis needki tooted sobiksid kenasti letti. Piiriks saab olla vaid kujutlusvõi-

MÕNED HINNANÄITED

Hüüru mesi 0,2 l - 3 ¤
JOIKi lõhnaküünal - 5 ¤
Vihmavari - 9 ¤
me. Kingikaubavihjed on oodatud
e-postil veskitammi@sauevald.ee, aga
kõige mõistlikum on ilmselt oma toode näppu võtta ja kultuurikeskusest läbi
astuda.
Ostma-uudistama on oodatud muidugi kõik teisedki. Kaup vahetub iga
kahe kuu tagant.
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HARIDUS

Päikesemaja on ootused täitnud
Aasta eest 3. septembril uksed avanud Nõlvaku Lasteaed on tänaseks
täpselt see, mida temalt eeldati – energiakulu on poole väiksem, kui
pea samade parameetritega Laagri Lasteaias ja sisekliima on hea. Nii
füüsilises kui emotsionaalses mõttes.
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Heategevuslik organisatsioon LC Laagri
Lions koostöös Olympic Casinoga andsid
Vanamõisa Suvelõpupeol Ääsmäe Põhikoolile üle 3000 eurot suusavarustuse soetamiseks.
2013. aasta alguses sõlmisid Olympic
Casino ja LC Laagri Lions koostööleppe, mille kohaselt toetab Olympic Casino Laagri
Lionsi tegevusi, lisades erinevate projektide
jaoks kogutud heategevusfondi summadele
omalt poolt sama palju juurde.
“Esimeseks ühiseks projektiks sai Ääsmäe Põhikooli õpilastele suusavarustuse
soetamine. Lõviklubi kogus selleks 1500
eurot ning lisasime omalt poolt sama palju
juurde,” rääkis Olympic Casino Eesti AS-i juhatuse esimees Aigar Hain. Kogutud summa
üle andmine toimus Vanamõisa laadal.
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Ääsmäe Põhikoolile
kingiti 3000 euro eest
suusavarustust
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iginullenergiahoonena
planeeritud maja ehitati
mõneti vanade unustatud
teadmiste taaskasutamisel. Nii
nagu iidsetes kultuurides arvestati hoone ehitamisel paiknemist
päikese suhtes, on lasteaia aknad
peamiselt lõunafassaadis, et päikeseenergiat maksimaalselt ära
kasutada, põhjaküljes aknaavad
praktiliselt puuduvad. Energiatarve rahuldatakse pea 40%
ulatuses katusel asuvate päikesekollektorite abil. Arhitektuurilahendus on tervikuna kompaktne, võttes arvesse nii loodus- kui
füüsikaseadusi. Välispinda on
hoone ruumala kohta vähe, mis
on saavutatud mitmekorruselisusega ja väljaulatuvate osade
vältmisega.
Loodusjõudude ärakasutamisele sekundeerivad muidugi ka kaasaegsed lahendused:
soojustatud raamidega aknad,
kolmekordsed klaasid, soojatagastusega ventilatsioonisüsteem,
välispiirete parem isolatsioon
ja muud teadlikult valitud tehnilised detailid. „Energiasäästlikkuse mõttes on see maja end
esimese tegutsemisaastaga igati
õigustanud. Kui võrrelda Laagri ja Nõlvaku lasteia maju, siis
mõlemad hooned on praktiliselt
ühesuurused (köetav pind ca
1600 m2), kuid Nõlvaku kulu
on ca 60% väiksem. Ka on sisekliima stabiilsem,“ rõõmustab
ehitus-, planeerimis- ja maaosa-

Päriselt ka päikesemaja
Mõnus sisekliima on end õigustanud mitte ainult füüsikalises,
vaid ka emotsionaalses mõttes.
Lasteaia direktor Merle Perm ei
usu ise ka päris hästi, kuidas terve õpetajaskond on vaid aastaga
kokku sulanud ühtehoidvaks ja
rõõmsameelseks kambaks, keda
suvisel vaheajal pidi tööle kibelemisel suisa tagasi hoidma.
Veel möödunud aasta augustis kogunes 23 täiesti erineva ea,
kogemuse ja iseloomuga inimest.
Aasta tagasi septembris uksed avanud Nõlvaku Lasteaia maja enerNende ülesanne oli kahe nädala
jooksul maja füüsiline keskkond giakulu on 60% väiksem, kui samade parameetritega Laagri Lasteaial
kujundada, omavaEnergiakulu kWh kütteperioodil 2012/13
Energiakulu eurodes kütteperioodil 2012/13
4000
hel tuttavaks saa- 50000
da, näod ja nimed
meelde jätta, esma- 37500
3000
sed koolitused läbida. „Hämmastav,
25000
2000
kui palju rohkem
võib inimese ole1000
must lugeda koos 12500
esmaabikoolitustel
nukule elu sisse pu0
0
hudes,“ meenutab
õpetaja Katrin Kiilaspää. Mõne aja
Nõlvaku Lasteaed
pärast sai selgeks, kes on majas dega on aasta jooksul loodud ajas
Laagri Lasteaed
kunstnik, kes laulja, õnneseen, kandvaid traditsioone – mihkliaevastaja, atleet, tarkur, lille- laat, olümpiamängud, lumelin- arvab Merle. Tänavune sügis
na ehitamine, sõbrapäevakohvik toob maja kuuele lasterühmale
laps...
täiendust veel kuue näol - nimelt
„Mul on enne ka olnud lahe- pannkoogiõhtud loovtoas jm.
Aastast on ette näidada ka avatakse Tuleviku tänaval Nõlvadaid meeskondi, aga see kamp
siin on ikka uskumatult rõõmsa- teine tänuväärne koht Harjumaa ku lasteaia filiaal. „Kavatsen neid
meelne ja ühtehoidev. Ja nad kas- kaunimate ühiskondlike hoo- kahe küll eraldi asuva maja rahvasid kokku tõesti vist juba selle nete seas. „Küllap imponeeriski vast käsitleda ühe meeskonnaesimese kahe nädalaga,“ nendib komisjonile nii maja ise, muru- na ja loodan, et oktoobris tööd
päikesemaja peaperenaine Merle pinna nappusest hoolimata raja- alustav seltskond sulandub meie
Perm. Tal jätkub häid sõnu ka tud köögivilja- ja lillepeenrad kui päikesepessa kiiresti ja valutult,“
lapsevanemate kohta, emade-isa- meie kõigi positiivne enerigia,“ loodab Merle Perm.
pt
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Olympic Casino juhatuse esimees Aigar Hain
ja LC Laagri president Anton Mesila.

Ääsmäe Põhikooli direktori sõnul õpib
koolis hulga lapsi kelle majanduslikud olud
ei võimalda kallist suusavarustust hankida.
“Ääsmäe koolil on hea meel toetajate üle,
kes aitavad lapsi spordivarustuse soetamisel. Olemasolev toetus on täpselt nii suur, et
ka vähemkindlustatud perede lapsed ei pea
muretsema ja saavad nautida suusarõõme
koos teistega,” ütles direktor.
Esimesed kolm komplekti suuski koos
saabastega kingiti koolile pilootprojektina
juba eelmisel aastal.

KASULIK

Hajaasustuse elanikud saavad elutingimuste parandamiseks toetust
Kuni 7. oktoobrini saavad hajaasustusega maapiirkondades elavad leibkonnad, kus kasvamas
vähemalt üks laps, esitada taotlusi toetuse saamiseks, kui soovivad rajada juurdepääsuteed või
parandada elutingimusi näiteks vee-, kanalisatsiooni- või elektrisüsteemi rajamisega.
AALI
LILLEORG
arendusspetsialist

R

egionaalministri käskkirja kohaselt saab toetust maksimaalselt 6500
eurot nii, et pool sellest tuleb
kohaliku omavalitsususe vahenditest. Hea meel on tõdeda, et
Saue vallal on see võimalus olemas ja meie abivajajatel on võimalik toetust taotleda. Toetust
saab siiski vaid tingimusel, et
taotleja ise suudab vähemalt ühe
kolmandiku osas fi nantseerida
projekti abikõlblikest kuludest.

Programmdokumendis määratletud nõuetele vastavaid taotlusi koos kohustuslike lisadega
saavad Saue valla hajaasustusega piirkondade elanikud esitada
Saue Vallavalitsusele kuni 7. oktoobrini. Taotluse võib esitada
nii paberkandjal kui elektrooniliselt e-posti aadressil info@sauevald.ee. Töid on lubatud alustada alles pärast seda, kui projekti
osas on tehtud rahastamisotsus
ning toetuse saajaga on sõlmitud
toetusleping. Mõned vajalikud
eeltoimingud on teatud juhtudel
programmdokumendi punkt 7.6
kohaselt abikõlblikud ka enne
toetuslepingu sõlmimist.

Saue Vallavalitsuse poolt on
taotluste hindamiseks moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad
Andres Laisk, Mikk Lõhmus,
Kalle Normann, Arvo Brandmeister, Kristin Lepikson ja
Indrek Brandmeister. Kui taotlusi on rohkem kui planeeritud
vahendeid, siis valla poolt on
prioriteetsem tegevus juurdepääsuteede rajamine ja eelistatum sihtgrupp suurema laste
arvuga pered.
Toetatavad tegevused, abikõlblike kulude loetelu, taotlemise tingimused ja kõik muu
toetuse saamiseks oluline info
on toodud regionaalministri

2013. aasta 7. juuni käskkirjas nr 1–4/104 „Hajaasustuse
programm", mis on kättesaadav
EASi veebilehel ja lingitud ka
Saue valla veebilehelt.
Kui tekkis huvi toetuse saamise vastu ja esmased toetuse
saamise tingimused täidetud,
siis on soovitav programmdokument põhjalikumalt läbi lugeda, sest pisiasju või nüansse, mis
võivad toetuse saamisel määravaks osutuda, on mitmeid. Valla
poole täiendava info saamiseks ja
tingimuste täpsustamiseks tasub
pöörduda koheselt, siis jõuab õigesti vormistatud taotlused ka
tähtajaks esitatud.

LISAINFO
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ÛiiLi iÌ\Ê ÌÌ«\ÉÉÜÜÜ°i>Ã°iiÉiÌÉ>Û>Õ
i>ÌÌiÌÕÕ`ÕÃÃiÌÀiÉ>Û>iÌii
ÕÃÌi>Ài`>iÉ >>>ÃÕÌÕÃi«À}À>É
Ì>Ìi>i°
UÊ /ÕÌÛÕÊ «ª >Õ>ÌÊ «À}À>`Õi
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Koduvald

Saue Vallavalitsus pakub töökohta

HALDUSJUHILE
Tööülesanded:
U kinnisvara halduse ja hoolduse korraldamine;
U kinnisvara investeeringute planeerimine ja ehitus- ning
remonttööde korraldamine;
U kinnisvara kasutusse andmise ja võõrandamise
korraldamine;
U põhitegevustele vajalike tugiteenuste korraldamine;
U kinnisvaraga ja tugiteenuste osutamisega seotud
riigihangete korraldamine;
U oma valdkonnas vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktide
eelnõude koostamine ja kaitsmine;
U osakonna töötajate töö korraldamine, tulemuste kontroll
ja analüüs.

HARIDUS

Ääsmäe Lasteaed sai kolme
rühmaruumi võrra rikkamaks
Varem Salu Kooli kasutuses olnud rühmatoad said
värske remondi ja uue sisustuse.

A

astaid olid Ääsmäe Lasteia
kaks tiiba puuetega laste
Salu Kooli käsutuses, nüüd
on Salu Kool kolinud Maidlasse
Haraka Kodu hoonekompleksi ja
uuel haridushooajal saavad lasteaias
koha täiendavalt 40 last.
Pooled neist hakkavad lasteaias
käima Kernust, kuna vallavalitsus
sõlmis kevadel naabervallaga koostöökokkuleppe, pakkudes kernukatele võimalust lasteaiakohtadele.
Paarkümmend uut last on ka sauevallakate seast ja kolmandas rühmaruumis seab end sisse koolieelne
rühm, mis seni tegutses koolimaja
ruumides.

Suuremaid ja kapitaalsemaid ehitustöid ette ei võetud, seinad said
värske värvikihi, põrandad uue katte, vahetati välja aknad, kohendati
pisut küttesüsteeme. Lisaks soetati
kahte rühmaruumi uus mööbel –
vooditest mänguköökideni välja.
Lasteaia juht Silva Kiilberg on väga

rahul, uhkusega näitab ta oma valduseid ja rõõmustab, et nüüd on
lasteaiakohtade vajadus piirkonnas
kaetud. Remonditööde kulud osaliselt kaeti kahe rühma osas EASilt
saadud 31 000 eurose toetusega,
koguinvesteering oli ligi 110 000
eurot.

Kasuks tuleb:
U EKHHL kutsetunnistus kinnisvara halduse või hoolduse
alal;
U riigihangete seaduse tundmine ja riigihangete läbiviimise
kogemus;
U projekteerimis- ja ehitustööde tellija esindaja
töökogemus.
Omalt poolt pakume:
U huvitavat ja vaheldusrikast tööd;
U sõbralikku töökollektiivi.
Lisainfo telefonil 654 1131, 504 7527,
CV saata andres.laisk@sauevald.ee

VABA AEG

OHTLIKE JÄÄTMETE ja VANAREHVIDE
KOGUMISRING LAUPÄEVAL, 5. OKTOOBRIL

Pall kaasa ja platsile multifunktsionaalne miniarena on valmis
Jõekääru park Laagris sai täienduse - lisaks rulapargile
ootab nüüd spordilembesemat seltskonda uuhiuus miniväljak, kus saab palli põrgatada nii korvi kui väravasse.

R

ahvaspordiklubi
Kuuse
initsiatiivil ja Leader meetmest finantseeringu saanud
kunstmuruga väljak ei ole küll täismõõtudega spordiplats, aga 500 m2
pinnal saab harrastada erinevaid
pallimänge. Hetkel on mõlemal
pool platsi korvpallikorvid ja vutiväravad, perspektiivis saab sinna
paigaldada ka võrkpalli- või tennisevõrgud. Ümber arena on tõmmatud ka pallipüüdmisvõrk, nii et
pealeviskeid saavad vabalt teha ka
kõvema käe ja jalaga pallurid - ei ole
vaja metsa vahele hulkuma läinud
palli pärast muretseda.
Laagris seni n-ö avalik ja korralik
palliplats puudus. Kooli kõrval olevaid väljakuid kasutavad peamiselt
spordiklubid, Iltre tee ääres on küll
üks vanunud olemisega jalgpallimuru, aga tulevikus on sinnagi planeeritud elumajad. Jõekääru pargi
plats on aga avatud kõikidele sauevallakatele ja tasuta, värav lukku ei

Nõudmised kandidaadile:
U kõrgharidus, soovitavalt juhtimis või kinnisvaraga seotud
valdkonnas;
U töökogemus kinnisvara halduse ja hoolduse alal vähemalt
5 aastat ja juhtimise alal vähemalt 3 aastat;
U kinnisvaraalaste õigusaktide ja standardite tundmine;
U andmetöötlusoskus;
U eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus
kesktasemel ja hea kirjaliku eneseväljendamise oskus;
U hea kaasamis- ja koordineerimisoskus ning analüüsivõime;
U hea suhtlemisoskus, lai silmaring, loovus, paindlikkus ning
vastutustundlikkus.

lähe ning viske- ja löögiulatust on
testima-tuunima oodatud kõik vanuserühmad, isad tütarde või emad
poegadega, Redise tänava noored vs
Kuuse omad jne.
Väljaku hooldajaks jääb Saue
Vallavalitsus, kuid nagu ikka avalike kohtadega, toetub sellegi platsi
korrashoid peamiselt kasutajate vastutustundele.
Platsi investeeriti 50 421 eurot,
millest Leader meetmest tuli 90% ja
ülejäänud vallaeelarvest.

Laupäeval,
14. septembril kell 13

PALLIPLATSI AVALÖÖK
Laagri Huvikool koostöös
RIM Korvpalliklibiga
korraldavad näidismängu,
viskevõistlused ja muid
osavusmänge.
Parimatele auhinnad!

Laagri alevikus võetakse ohtlikke jäätmeid ja vanarehve vastu
Kuuse tn vana katlamaja juures kell 9.00-12.00.
Jäätmebussi ja rehvikogumisauto sõidugraafik
08.30 - 08.45 - Koidu küla, Koidu elurajoon, Koidu põik ja Koidu tn ristmik
09.00 - 09.15 - Alliku küla, Kotka tee ja Kauri tee ristmik
09.30 - 09.45 - Vatsla küla, Kodasema ja Vatsla tee nurk
10.00 - 10.15 - Hüüru küla, Hüüru mõis
10.30 - 10.45 - Kiia küla, korvpalliväljak
11.00 - 11.15 - Alliku küla, Vanamõisa seltsimaja parkla
11.30 - 11.45 - Vanamõisa küla, Suurevälja tee/Rõika tn ristmik
12.00 - 12.15 - Vanamõisa küla, Vanamõisa/Välja tee ristmik
12.30 - 12.45 - Aila küla, Pikamäe tee sissesõit
13.00 - 13.15 - Valingu küla, Suurekivi elurajooni sissesõit
13.30 - 13.45 - Aila küla, jäätmemaja ees
14.00 - 14.15 - Jõgisoo küla, Lõokese tn sissesõit
14.30 - 14.45 - Koppelmaa aiandusühistud
15.00 - 15.15 - Tuula küla, kortermajade kõrval
15.30 - 15.45 - Ääsmäe küla, koolimaja parkla
16.00 - 16.15 - Maidla küla, keskuse autobussipeatus
16.30 - Maidla aiandusühistud, kaupluse ees
Ohtlikud jäätmed on patareid, akud, vanad värvid, lahustid ja õlid,
ravimid, päevavalgus ja säästulambid, elavhõbedaga kraadiklaasid,
tundmatud või mittevajalikud kemikaalid jms.

PALUN OLGE TÄPSED, KUNA VALD ON SUUR JA GRAAFIK
TIHE, SIIS EI SAA JÄÄTMEBUSS EGA REHVIAUTO
ETTENÄHTUD KELLAAJAST KAUEM PEATUDA:
OLGE PALUN VARAKULT KOHAL!
Kõikide kogumispäeval tekkinud operatiivsete küsimuste korral (auto
ei jõua õigeks ajaks kohale, mis jäätmeid võib tuua ja mida mitte vms)
võib pöörduda operatiivselt keskkonnaspetsialist Kristin Lepiksoni poole
telefonil 53446686.

Koduvald
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HARIDUS

Astrites on pruunid sälgud,
ruuge ranits rõõmsalt välgub, kooli poole joostes
Leelo Tungal oma lihtsate luuleridadega on päris hästi ära tabanud
septembri alguse meeleolud. Nii nägi
astriõisi ja koolimaja poole suunduvaid lapsi 1. septembri ennelõunal ka
Laagris ja Ääsmäel.
Õhinaga või vähem õhinaga, ranitsaga või sülearvutiga, emaga koos
või sõprade seltsis, esimest korda või
üheksandat korda...
Neid, kel higine käsi ema-isa pihus ja esimest korda elus koolilapse
staatus küljes, oli üle valla ühtekokku 145 poissi-tüdrukut. Laagri Koolis avati neli klassikomplekti 98-le
õpilasele, Ääsmäel üks klass, kus õppima asub 21. last. Veel läks väikseid

sauevallakaid esimest korda kooli
Saue Gümnaasiumi (19), Pääsküla
Gümnaasiumi (7).
Ääsmäe
Põhikoolis
saab
estat-matat-inkat tudeerimas näha
ühtekokku 129 last, keda õpetavad
ja suunavad 20 õpetajat, Laagri Koolis 653 poissi-tüdrukut, pedagoogilist personali on kokku 55.
Ääsmäe Põhikooli 1. klass ja klassijuhataja Helje Kala

HARIDUS

Tutvu kooliaasta algusega
seonduvate toetusvõimalustega
HUVRINGITOETUS
Toetuse saamiseks peab vastav
erahuvialakool või -spordiklubi
esitama Saue vallale taotluse, selle
vaatab läbi vallavalitsus ning teeb
otsuse lepingu sõlmimise kohta
taotlejaga. Peale seda esitab toetuse saaja, st erahuvialakool või
-spordiring igakuiselt Saue vallale
arve ja osalevate laste nimekirja,
mille alusel toetussumma otse
toetuse saaja arveldusarvele kantakse. Lapsevanem ühtegi avaldust ega paberit eraldi täitma ei
pea.
Eeldus: laps on Saue valla registreeritud kodanik, kuni 19-aastane ja üldhariduskoolis õppiv
Summa: 16 eurot kuus
Taotluse esitamise aeg: 2 korda
aastas 1.09 ja 1.12
Taotluse esitamise tingimused:
taotluse esitab vallavalitsusele erahuvialakool või spordiklubi
Lisainfo: haridusnõunik Birgit
Tammjõe-Tulp 654 1154
RANITSATOETUS
Esmakordselt koolimineva lapse toetust makstakse Saue valla
elanikele, kelle laps läheb 1. septembril esimest korda kooli ja kes
on olnud Saue valda sisse kirjutatud hiljemalt koolimineku aastale
eelneva aasta 31. detsembril.
Eeldus: laps ja lapsevanem(ad) on
Saue valla registreeritud kodanikud
Summa: 160 eurot juhul, kui
laps ja mõlemad vanemad on
Saue valla elanikud (või on tegemist üksikvanemaga) ja 80 eurot
kui Saue valla elanik on laps ja üks
vanematest
Taotluse esitamise aeg: 1. august kuni 31. november

Taotluse esitamise tingimused:
taotluse esitab lapsevanem
Lisainfo: hoolekandespetsialist
Liis Aruoja 662 7300
VÄHEKINDLUSTATUD
PEREDELE KOOLI- JA
LASTEAIATOIDU
TOETUS
Kooli- ja lasteaiatoidu toetust
makstakse Saue valla vähekindlustatud perede lastele juhul, kui
pere ühe kuu tulu pereliikme
kohta jääb alla kahekordse riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri,
mis on 2013. aastal on 76 eurot ja
70 senti. Toidutoetust makstakse
vähekindlustatud perele:
- koolieelses lasteasutuses käiva
lapse toiduraha maksumuse hüvitamiseks;
- gümnaasiumis, kutseõppeasutuses õppiva või põhikooli pikapäevarühmas käiva lapse toiduraha maksumuse hüvitamiseks
õppeperioodil.
Eeldus: laps ja lapsevanem(ad) on
Saue valla registreeritud kodanikud (6 kuud enne toetuse taotlemist), kuu sissetulek alla 2-kordse
toimetulekupiiri pereliikme kohta
Taotluse esitamise aeg: 2 korda
aastas 1.09 ja 1.12
Taotluse esitamise tingimused:
taotluse esitab lapsevanem, lisades
juurde palgatõendid, lasteaia- või
koolitõendi ja toitlustamise arve.
Toetust saab taotleda jooksva kuu
eest. Toetust ei saa taotleda tagasiulatuvalt.
Lisainfo:
lastekaitsespetsialist
Sirli-Sõstar Peerna 654 1144

TRANSPORDIKULUDE
KOMPENSEERIMINE
ÕPILASTELE
Saue valla õpilastel on tasuta sõidu õigus kooli ning koolist koju
bussiliinidel või elektriraudteel
või õpilasveoliinidel. Nii Harju
maakonnaliinide busside kui rongi sõidusoodustuse taotlemiseks
tuleb lapsevanemal eelnevalt osta
lapsele bussi- või rongisõitu võimaldav ühistranspordikaart, seejärel esitada Saue Vallavalitsusele
avaldus, mille alusel sotsiaalosakond esitab tellimuse Harjumaa
Ühistranspordikeskusele
või
Elektriraudteele. Kui ülalmainitud transpordiliigid ei sobi, siis
on võimalik taotleda sõidupiletite
kompenseerimist teiste Saue valda läbivate bussiliinide osas, välja
arvatud Tallinna Ühistranspordi
bussiliinid. Maaliinide sõidukulude kompenseerimiseks esitab
lapsevanem avalduse, lapse õpilaspileti või koolitõendi ja kuludokumendid iga kvartali viimaseks
päevaks.
Nõuded bussipiletite
esitamisele:
t NJUUF SPILFN LVJ LBLT QJMFUJU
päeva kohta (üks kooli ja teine
koju);
pileti peal peab olema loetav kuupäev, marsruut, summa;
t LPNQFOTFFSJNJTFMF LVVMVWBE
ainult tööpäevade kuupäevadega
sõidupiletid (koolivaheajale langevaid ei kompenseerita);
tFTJUBNJTFMQFBWBEQJMFUJEPMFNB
kinnitatud paberilehele õiges järjestuses vastavalt kuupäevadele
Eeldus: laps ja vähemalt üks lapsevanem on Saue valla registreeritud kodanik, laps õpib üldha-

riduskooli päevases õppevormis
või omandab põhihariduse baasil
kutsekeskharidust
Taotluse esitamise aeg: 2 korda
aastas 1.09 ja 1.12
Taotluse esitamise tingimused:
taotluse esitab lapsevanem, lisades juurde bussipiletud
Lisainfo: lastekaitsespetsialist
Sirli-Sõstar Peerna 654 1144.
SÕIDUKOMPENSATSIOON PUUETEGA
LASTELE
Sügava ja raske puudega õpilaste vanematele kompenseeritakse
lapse kooli ja koolist koju sõitmise
kulud 64 eurot kuus, eeldusel, et
puue ei võimalda kasutada ühistranspordiliine.
Eeldus: laps on Saue valla registreeritud kodanik
Summa: 64 eurot kuus
Taotluse esitamise aeg: 2 korda
aastas 1.09 ja 1.12
Taotluse esitamise tingimused:
taotluse esitab vallavalitsusele lapsevanem, lisades juurde lapse õpilaspileti või koolitõendi
Lisainfo:
lastekaitsespetsialist
Sirli-Sõstar Peerna 654 1144
Kõik avalduste vormid on leitavad
valla kodulehelt www.sauevald.
ee rubriigist haridus -> avaldused ja blanketid või kättesaadavad
paberkandjal Saue Vallavalitsuse
sotsiaalosakonnas aadressil Vae
2, Laagri. Kõik toetusete määramise aluseks olevad õigusaktid on
samuti kättesaadavad valla kodulehelt www.sauevald.ee rubriigist
haridus -> õigusaktid.
Kõik digiallkirjastatud
taotlused tuleb saata e-postil
info@sauevald.ee.

Muusika ja kirjandus
põimuvad üheks
10. oktoobril toimub Saue valla Kultuurikeskuses esimene
kontsert sarjast, kus kohtuvad
muusika ja kirjandus. Tegemist
on n-ö pilootkontserdiga, mis
saab järje kevad-talvel, kui on
plaanis veel kaks sarnast üritust. Kui publiku huvi jagub, käivitame muusikat ja kirjandust
ühendava sarja aasta pärast ja
siis juba loodetavasti regulaarse üritustereana.
Esimesena astuvad neljapäeval, 10. oktoobril kell 19 sauevallakate ette Meelis Vindi
ansambel ja näitlejanna Garmen Tabor.
Programm on koostatud muusiku ja näitleja
poolt, kel ühised huvid. Kava pole pelgalt
rida muusika- ja kirjandusteoseid, vaid läbikomponeeritud tervik, mida pakutakse kuulajale loomingulises ja hubases õhkkonnas.
Meelis Vindi ansambli muusika on meditatiivne, uitav, mõtlik, fantaasia- ja rütmiküllane. Garmen Tabor loeb kahe müstiku, 15.
sajandi India luuletaja Kabiri ja 20. sajandi
Liibanoni-Ameerika kirjaniku Kahlil Gibrani
tekste, mille on eesti keelde tõlkinud Doris
Kareva. Need on poeedid ja filosoofid, kelle
mõju ja tähtsus ületab sajandeid ning seob
erinevaid kultuure.
MEELIS VIND (klarnet), LIIS VIIRA (harf),
ARNO KALBUS (tablad ja löökpillid),
PEETER SALMELA (sitar)
GARMEN TABOR (näitleja)
India müstiku Kabiri (1440-1518) ja LiibanoniAmeerika kirjaniku Kahlil Gibrani (1883-1931)
tekste. Doris Kareva tõlge eesti keelde.
Kahlil Gibran „Sõber on vastatud vajadus“
Otsid Sa mind?
Ma istun siinsamas kõrval,
õlg vastu sinu oma.
Ei sa leia mind stuupades ega templeis,
sünagoogides, katedraales;
ei lihasuretamises ega pühades riitustes.
Kui Sa mind tõepoolest otsid,
märkad mind kohe,
silmapilk.
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Miks pole teel Sakust Tallinna
enam ühtki 90kilomeetrise
tunnikiirusega teelõiku?
Sakust Laagrisse viival teel kehtestas Maanteeamet
juulikuus kiirusepiirangud, nii et kogu sellel teekonnal Tallinnasse ei ole enam ühtki 90kilomeetrise
tunnikiirusega teelõiku. Kiirusepiiranguid põhjendab Maanteeameti põhja regiooni liikluskorralduse
osakonna peaspetsialist Jaan Saia.
Millest tulenevalt kiirusepiirangud kehtestati?
Liiklussagedus sellel tugimaantee lõigul on 4400
autot ööpäevas. Kõnealusel lõigul on tee kurviline,
seal on toimunud mitu raskete tagajärgedega liiklusõnnetust. Selle tee projektkiirus on 80 km/h, kuid
see on ideaalsete ilma- ja sõiduolude korral. Sobilik
kiirus, arvestades tee kulgemist (geomeetriat), on
aga kuni 70 km/h. Liikluse rahustamiseks paigaldame sellele lõigule ka kiiruskaamera.
Miks on alandatud kiirust 70 km/h ka pikal sirgel lõigul, mis on ainuke võimalus möödasõiduks
sellel teel? Viimase kahe aastajooksul on olnud seal
kurvides kaks laupkokkupõrget. Konkreetne teelõik
on nii kitsas ja lõpeb kurviga, et kui sellel möödasõiduks suur kiirus üles võtta, siis on õnnetused lihtsad
tulema. Meile on tulnud kohalikelt elanikelt kaebusi
kihutamise kohta ning kiiruse analüüsi käigus oleme tuvastanud, et sellel teelõigul on kihutatud isegi
130 km/h.
Miks on viimasele lõigule kehtestatud piirang
60 km/h? Enne oli samal lõigul lubatud 90 km/h.
Miks nii suur langetus? Tegemist on kurvilise ja
kitsa teega ning kiirusepiiranguga vähendame
ohuolukordi. Liiklusseadus kohustab juhti valima
teeoludele sobiva ja kaasliiklejate ohutust tagava
sõidukiiruse. Kahjuks on meil levinud arusaam, et
kui piirangumärki ei ole, võib sõita ja püütaksegi
iga hinna eest sõita 90 km/h, arvestamata seejuures
teeoludega.
Saku Sõnumid 9. August

Nõmme uue sauna- ja
spordihoone avamine
31. augustil avati Nõmme linnaosas aadressil Valdeku 13 uus saun-spordihoone. Nõmme uue sauna- ja
spordihoone ehitas Eventus Ehitus OÜ. Maja ehitus- ja sisustustööde ning territooriumi korrastamise maksumuseks kujunes 1 335 000 eurot. Ehitust
rahastati Nõmme linnaosa valitsusele kuuluvate kinnistute müügist saadud tuluga. Valdeku 13 krundil
paikneva kahe hoone projekti autoriteks on BOA
OÜ ja Innopolis Insenerid OÜ.
Hoone esimesel korrusel on 60-kohaline saun,
millest 30 kohta naistele ja teine 30 meestele, teisel
teisele korrusele aga kaks spordisaali, mida saavad
hakata kasutama Nõmme koolid ja kõik spordihuvilised. 300-ruutmeetrises suures saalis saab mängida
korv-, võrk- ja sulgpalli. Väiksemas saalis on võimalik
tegeleda näiteks jooga või aeroobikaga.
Uut sauna saavad kõik soovijad kasutama hakata
alates esmaspäevast, 2. septembrist. Saun on avatud esmaspäevast reedeni kella 15-22, laupäeval ja
pühapäeval kella 14-22. Saunapilet maksab 3 eurot,
pensionäridele ja lastele 1 euro.
Spordisaali hakkavad hommikuti kasutama Nõmme koolid ja seal alustab tegevust Irina Kikkase
võimlemisklubi. Saale saavad rentida ka kõik spordihuvilised. Spordihoone on avatud tööpäeviti kella
8-22, nädalavahetusel kella 10-22. Saali kasutamiseks on vajalik aeg eelnevalt broneerida.
Nõmme Facebook 31. august
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SAUE VALLA AMETLIKUD PLANEERINGUTEATED
SAUE VALLA TERRITOORIUMIL AUGUSTIS JA SEPTEMBRIS 2013 ALGATATI JÄRGMISED DETAILPLANEERINGUD:
Saue Vallavalitsuse 27.08.2013 korraldusega
nr 525 algatati Alliku külas Tammelehe tee
27 (katastritunnus 72701:001:0371, suurusega 1 684 m², sihtotstarve elamumaa 100%)
kinnistu ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga kinnistule rajada kehtiva detailplaneeringu ette nähtud üksikelamu asemel kahe
korteriga elamu. Kinnistu asub Saue Vallavolikogu poolt 22.04.2004 otsusega nr 031
kehtestatud Metsavahi, Tamme-1 ja Tamme-3 kinnistute detailplaneeringu alal (Metsavahi elamurajoon), millega määrati kinnistule ehitusõigus üksikelamu rajamiseks,
ehitusaluse pinnaga kuni 250 m². Detailplaneeringuga hõlmatud ala kontaktvööndis on
enamus krunte hoonestatud peamiselt kuni
2-korruseliste üksik- ja kaksikelamutega ning
ridaelamutega. Saue valla üldplaneeringu
kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav
maa-ala tiheasustusalas ning planeeritava
maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on
määratud pere- ja ridaelamumaa. Planeeritava maa-ala suurus on ca 0,17 ha.
Saue Vallavalitsuse 3.09.2013 korraldusega
nr 541 algatati Laagri alevikus Sillaotsa 3
(katastritunnus 72703:001:1090, suurusega 0,89 ha, sihtotstarve maatulundusmaa
100%) ja Tõnu-Hansu 5 (katastritunnus
72703:001:1111, suurusega 1,01 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kinnistute ja
lähiala detailplaneering, eesmärgiga muuta kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud
maakasutus- ja ehitustingimusi, st näha ette
kinnistute jagamist ja sihtotstarbe muutmist
transpordi-, äri- ja tootmismaaks ning määratakse ehitusõigus äri- ja tootmishoone

rajamiseks. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek kinnistute jagamiseks, millest ühele
kinnistule jääb kehtiva detailplaneeringuga
ette nähtud ehitusõigus 1-korruselise tanklahoone (automaat- ja/või mehitatud tankla)
rajamiseks ning maasihtotstarbeks 100%
ärimaa, teise kinnistu sihtotstarvet soovitakse muuta 100% ärimaast osaliselt tootmismaaks (vastavalt Saue valla üldplaneeringus
lubatud nõuetele) ning määratakse ehitusõigus vastavalt kehtivale detailplaneeringule
kuni 3-korruselise äri- ja tootmishoone rajamiseks. Ülejäänud maa-ala kavandatakse
transpordimaa sihtotstarbega kruntide tarbeks. Planeeringuga kavandatakse muuta ka
liikluslahendust. Saue valla üldplaneeringu
kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav
maa-ala tiheasustusalas ning planeeritava
maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on
määratud ärimaa. Saue valla üldplaneeringus seletuskiri (lk 10 punkt 4.4) sätestab: uue
hoonestuse rajamisel tiheasustusega alale
tuleb arvestada põhimõtetega, et mitme
krundi kavandamisel peab üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarve
moodustama vähemalt 65% planeeritavast
alast. Detailplaneeringu eesmärk ja lahendus ei ole vastuolus Saue valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu algatamise taotleja OÜ Karl Storz Video Endoscopy Estonia
(KSVEE), kes kuulub Karl Storzi ettevõtete
gruppi, kavandab planeeringualale rajada
äri- ja tootmishoone. Ettevõtte põhitegevusalaks on meditsiiniliste endoskoopide ja
nende komponentide tootmine ning remont
ja hooldus.

Saue Vallavalitsuse 3.09.2013 korraldusega
nr 540 algatati Laagri alevikus Vae tn 14
(katastritunnus 72701:005:0478, sihtotstarve
100% tootmismaa, suurusega 5466 m²) kinnistu ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga
muuta osaliselt kehtiva detailplaneeringuga määratud maakasutuse sihtotstarvet ja
ehitustingimusi st muuta kinnistu sihtotstarve 100% tootmismaast 50% äri- ja 50%
tootmismaaks ning 1-korruselise hoone
asemel rajada 2-korruseline hoone, kõrgusega kuni 10,0 m, ehitusaluse pinnaga kuni
3000 m². Ühtlasi määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning
heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude,
parkimise ja tehnovõrkudega varustamise
põhimõtete lahendus. Vae tn 14 kinnistu
asub Saue Vallavolikogu 22.05.2003 otsusega nr 030 kehtestatud Laagri alevik Vae
tn 14 ja 16 kinnistute detailplaneeringu alal,
millega jagati kinnistud 11-ks äri-, tootmis- ja
transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning
määrati ehitusõigus äri- ja tootmishoonete
rajamiseks. Vae tn 14 kinnistu maasihtotstarbeks määrati 100% tootmismaa ning anti
ehitusõigus kuni 1-korruselise tootmishoone
rajamiseks, maksimaalse ehituslause pinnaga 1500 m², hoone kõrguseks maapinnast
määrati kuni 9,0 m. Üldplaneeringu kohaselt
paikneb detailplaneeringuks taotlev maa-ala
tiheasustusalal, maakasutuse juhtfunktsiooniga äri- ja tootmismaa. Planeeritava maa-ala
suuruseks on ca 0,6 ha. Kinnistu omanik ja
detailplaneeringu algatamise taotleja on OÜ
Fere, kes on jaemüügivõrgu teenindamisele
spetsialiseerunud hulgimüügi- ja distributsiooniettevõte.

SAUE VALLA TERRITOORIUMIL AUGUSTIS JA SEPTEMBRIS 2013 KEHTESTATI JÄRGMISED DETAILPLANEERINGUD:
Saue Vallavalitsus kehtestas 6.08.2013 korraldusega nr 491 Alliku küla Kanika 1, Kanika 8
ja Kotka tee L12 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise
eesmärgiks on Kanika 1 ja Kanika 8 kinnistute maasihtotstarbe muutmine, kruntimine
viieks elamumaa krundiks ning üheks transpordimaa krundiks ning määratakse ehitusõigus kuni viie 2-korruselise üksikelamu ja
kuni 1-korruseliste abihoonete rajamiseks.
Lahendatud on juurdepääsuteed ning kruntide tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, määratud haljastuse ja heakorrastuse
nõuded. Planeeringuala hõlmab valla omandis olev transpordimaa sihtotstarbega Kotka tee L12 kinnistut, mis tagab juurdepääsu
planeeritavatele elamukruntidele. Saue valla
üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas
ning planeeritava maa-ala maakasutuse juht-

otstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa. Detailplaneering ei sisalda Saue valla
üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 1,2 ha.

on ebaseaduslikult ehitatud ümber 9 korteriga korterelamuks. Meelespea 6 kinnistu
suurus on 1 209 m² ja sihtotstarve on elamumaa ning asub väljaehitatud ja selge struktuuriga tänavatega elurajoonis. Piirkond on
Saue Vallavalitsus kehtestas 3.09.2013 korral- hoonestatud peamiselt üksik- ja kaksikeladusega nr 542 Laagri alevik Meelespea tn mutega ning kontaktvööndisse jäävad kuni
6 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. De- 3-korruselised korterelamud. Käesoleva detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on tailplaneeringuga kinnistule uute hoonete
määrata kinnistule ehitusõigus kuni 3 maa- rajamiseks ehitusõigust ei määrata ning olepealse korrusega (9 korteriga) korterelamu masoleva hoone laiendamist ei kavandata.
rajamiseks, kõrgusega maapinnast kuni 10,2
m, ehitusaluse pinnaga kuni 249,0 m². Mee- Detailplaneeringute algatamiste ja kehteslespea tn 6 kinnistul muudetakse olemasole- tamiste korraldustega on võimalik tutvuda
va hoone ehitusõigust ja kasutamise otstar- elektrooniliselt valla veebilehel http://sauevet. Kinnistul asuvale hoonele on väljastatud vald.kovtp.ee/et/detailplaneeringud
Saue Vallavalitsuse poolt 10.04.2007 ehitusluba soklikorrusega 2-korruselise üksikela- Lähemat informatsiooni saab planeeringute
mu rekonstrueerimiseks, kõrgusega 10,2 m, spetsialistilt Maili Metsaotsalt 654 1157,
ehitusaluse pinnaga 249,0 m². Üksikelamu maili.metsaots@sauevald.ee

Algatati uue Harju maakonnaplaneeringu koostamine
Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korralduse nr 337 täitmiseks algatas Harju maavanem oma 30.07.2013 korraldusega
nr 1395-k Harju maakonnaplaneeringu
2030+ keskkonnamõjude strateegilise
hindamise.
„Harju maakonnaplaneering 2030+“
ja selle keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamise korraldustega on
võimalik tutvuda Harju Maavalitsuse kodulehel: http://harju.maavalitsus.ee/et/
harju-maakonnaplaneering-2030.
Tulenevalt Planeerimisseaduse §7

lõikest 4 on kehtestatud maakonnaplaneering aluseks valla ja linna üldplaneeringute koostamisele. Seega on maakonnaplaneeringute eesmärk suunata
planeerimistegevust ka kohalikul tasandil. Juhtudel, kui üldplaneering puudub
või kui maakonnaplaneeringust varem
kehtestatud üldplaneering ei kajasta
maakonnaplaneeringus sätestatut, on
maakonnaplaneering ka detailplaneeringute või projekteerimistingimuste
väljaandmise aluseks. Maakonnaplaneeringu koostamisel lähtutakse üleriigilise

planeeringu „Eesti 2030+“ koostamise
ajal kokku lepitud visioonist ja arengusuundadest,
planeerimisseaduses
toodud ülesannetest ning teistest üleriigilistest ja maakonna arengudokumentidest.
Täpsemat infot planeeringuprotsessi
kohta on võimalik saada Harju Maavalitsuse arengutalitsusest (Roosikrantsi 12,
Tallinn) tööpäevadel E-N kl 8.15-17.00 ja
R kl 8.15-15.45, tel 611 8789, e-post alan.
rood@mv.harju.ee.

Koduvald

SAUE VALLALEHT

NR 9
SEPTEMBER 2013

7

VESI JA KANALISATSIOON

Tuntud ja tundmatu veehind
Augustikuu vallalehes oli juttu veeteenuse korraldamisest ja olukorrast Saue vallas, seekordne
artikkel keskendub hinnale ja kommunikeerida tuleb ebameeldivat sõnumit – arvestades tehtut
ning üha karmistuvaid nõudeid vee-ettevõtte tegevusele, pole hinna langetamist või jäämist vähemalt tänasele tasemele lähitulevikus loota. See lihtsalt pole majanduslikult võimalik.
AARE SÕER
AS Kovek
juhataja

K

ui eraettevõte investeerib
selleks, et püsida konkurentsis, siis üldjuhul on
vee-ettevõtluse valdkonnas küsimus endiselt pikki aastaid käinud tehnilise lagunemisprotsessi
kontrolli alla saamises ning üha
tõusva nõuete latiga sammu pidamises. Piltlikult öeldes tegeleti
antud valdkonnas Eestis enne ELi
veeprojektide tulekut paratamatu hinnatõusu edasilükkamisega.
Umbes 20 aastat oli enamikes veevärkides (sh Tallinn) olukord, kus
tehniline lagunemise kiirus ületas
kordades veevärgi uuendamise
kiiruse. Enamasti suudeti hädapäraselt korda teha kesksed objektid
(puurkaevpumplad, reoveepumplad, puhastid), kuid säilisid peamiselt ENSV perioodil rajatud
torustikud. Viimaseid iseloomustab vee reostamine ebameeldiva
rauasettega, hapra malmtorustiku
pidevad avariid, tohutud sademevee sisseimbumise näitajad jne.
Seega võrdlused n-ö tavalises äris
toimuvaga on suuresti alusetud.
Vee-ettevõtlus on sellest tasemest,
milles muu tootmisvaldkond täna
on, veel väga kaugel.
Millest hind koosneb?
Veeteenuse hinnakujunduses annavad kogu Eestis tooni tohutud investeeringud n-ö rauda ja
viimase amortisatsioon, mis seni
oli tihtipeale olematu tähtsusega,
kuna rajatiste rahaline väärtus oli
nullilähedane ning omavahenditest investeerisid vee-ettevõtjad
suhteliselt vähe. Samuti tõusvate
nõuete tõttu kasvav energiakulu,
rääkimata energia enda hinnast,
mida ei suuda kompenseerida mõnevõrra langevad tegevuskulud
(eelkõige personalivajaduse vähenemine ja avariitööde kokkukuivamine).
Nimelt on vee maa seest torudesse pumpamine ning kanalisatsiooni ärapumpamine tootmisprotsessis kõige vähem energiat
kulutav osa. „Mõnevõrra langevad
tegevuskulud“ tähendavad lahtiseletatult, et seni toimus pahatihti
„ots otsaga“ majandamine napi
hoolduse arvelt, tegeleti põhiliselt
avariiremondiga. Siinkohal tuleb
tänada omaaegset asulate planeeringut, kus ÜVK (ühisveevärk ja
kanalisatsioon) tehniliste piirangute tõttu ehitati suuri asumeid,
järgides pinnareljeefi ja rajades
torustikke väga sügavale. See on
aga võimalik üksnes siis, kui esmalt rajatakse infrastruktuur ja

siis hoonestus, mitte vastupidi.
Energiatarvet tõstavad kohati kordades vee või reovee töötlemise
protsessid ja nende protsesside
jaoks vajalike tingimuste loomine
(nt pumplate kütmine ja seal niiskustaseme hoidmine).
Kui rääkida arvudest, siis kulum ehk amortisatsioon, mis ühe
kuluna sisaldub teenuse hinnas,
moodustab teenuse hinnast mõne
protsendi. Lõviosa hinnast annavad muud teenusega seonduvad
püsi- ja muutuvkulud. Etteruttavalt tuleb muidugi tõdeda, et meie
valla asulate hulgas kahte võrreldavat ei ole, mistõttu alljärgnevad
näited on pigem illustreerivad,
selgitamaks trende kulude hulgas.
Järgnevates näidetes sisalduvate graafi kute mõistmiseks on
abiks ka alltoodud legend:
U muutuvkulud – kulud, mis otseselt on seotud teenuse mahuga:
elektrienergia, ressursitasud, saastetasud, ostetud teenused teistelt
vee-ettevõtetelt (nt kogutud heitvee puhastamine AS Tallinna Vesi
poolt)
U tööjõukulud – vee-ettevõtte
kogu personali kulud ja maksud.
Tööjõukulu on välja toodud seepärast, et see on vee-ettevõtte
suurim eraldiseisev kuluartikkel
U kulum – hoonete ja rajatiste
amortisatsioon, maksumus, mis
kantakse hoone või rajatise eluea
jooksul väikeste osadena kuludesse
U tootmiskulud – ehitiste ja rajatiste jooksev remont, transport,
side, töövahendid, koolitused,
veemõõtjad, valvekulud jms
U kasum – tegevuspiirkonna tulude ja kulude vahe, reeglina vahemikus 2-10% käibest
Näites 1 kirjeldatud olukorras
pole olulises mahus investeeringute tegemine majanduslikult
võimalik, piltlikult öeldes tuleks
tariifi tõsta niipalju, et kulumi osa
moodustaks teenuse hinnast vähemalt veerandi ning sedasi saada
vahendeid, et alustada rekonstrueerimistööde tegemist. Kuigi
ASi Kovek piirkondades pole tänaseks ühtegi täies mahus käivitunud uusehitusena rajatud ÜVKd, on juba praegu selge, et sellist
säästu muudelt kuludelt uusehitus
või rekonstrueerimine kaasa igal
juhul ei too, et selle arvelt oleks
võimalik teha suuremaid investeeringuid ilma teenuse hinda tõstmata. Arvestades olukorda, kus
toimub ostetavate teenuste ning
töötegijate palgasoovide kasv, kulub tegelikult hinnatõusust suur
osa ära kasvavate kuludega sammu
pidamiseks.

NÄIDE 1 – vanade ÜVK rajatistega reaalse väikeasula hinnas sisalduvad
kulukomponendid:

NÄIDE 2 – uusehitusena EL-i abi korras rajatud ÜVK-ga väikeasula veeteenuse hinnas sisalduvad kulukomponendid, kulumit arvestatakse
üksnes omafinatseeringult (reeglina alla 20%), teenuse hind* ca 2,90
EUR/m3 koos käibemaksuga.
* teenuse hind = veevarustus + heitvee ärajuhtimine

NÄIDE 3 – muud andmed peale kulumi ja tulu näitest 2, kuid kulum
arvestatakse kogu investeeringult, teenuse hinda on tõstetud samasuguse rentaabluse tagamiseks, hinnatõus võrreldes näitega 2 oleks
ca 2,4 korda, teenuse hind ca 6.70 EUR/m3 koos käibemaksuga. Selline
oleks hinnaskaala juhul, kui poleks võimalik teha töid EL-i abirahade
eest olemasolevates asulates ning kogu projekt tuleks finantseerida
vee-ettevõttel endal.

Kui hind ei alane,
mis siis muutub?
Muutuvad põhiliselt kaks asja: teenuse töökindlus ja kvaliteet. Harjumaal ei ole põhjavesi tänapäeva
elustandardi kohaselt tarbitav sellisel kujul, nagu ta puurkaevust
saadakse. Elustandardile vastav
vesi saadakse vee töötlemisega
veetöötlusseadmetes ning selle
juhtimisega tarbijani läbi mitteroostetavast ja setet mittekorjavast
materjalist (st plastikust) torustiku. Kuigi selle protsessi käigus
võib tekkida täiendavaid probleeme (näiteks aeratsiooni kasutav
rauaeraldus võib tõsta joogivees

lahustunud gaaside hulka ja põhjustada kraanide „turtsumist“), ei
muuda see põhimõtet – kristallselge ja lõhnata vee saamiseks on vaja
panustada veetöötlemisjaamadesse ja torustikesse.
Põhjavesi sisaldab üldjuhul
lubatust rohkem rauda ja mangaani ning kohati on probleeme
väävelvesinikuga – viimasega on
juriidiliselt küll asjad korras, kuid
see ebameeldiv lisand kipub kogunema veetorustikku ja põhjustab
vee mädamunamaitset ja –lõhna.
Töökindlus avaldub peamiselt
väiksemas trassiavariide arvus –
plastikust torustikud on elastsed

ning ei murdu maapinna liikumisest nagu malmtorustikud. Samuti on uued torustikud varustatud
töötavate siibritega, mis võimaldab vigase koha kiiresti sulgeda.
Vähemtähtis ei ole ka maapiirkondade rohkete elektri õhuliinide
puhul uute pumplate varustamine
diiselgeneraatoritega, kus suurem
lumesadu või hooldustööd elektrivõrgus ei põhjusta enam päevaksteiseks harjumuspärast veevarustuse kadumist.
Täna on tarbimises selge arusaam, et vaatamata ägedale protestile hinnatõusu teemal ei lepi
naljalt ükski tarbija turtsuva ja
roostese kraaniveega või talvel
külmuva kanalisatsiooniga. Tegelikult ei võimalda tänapäeva
kodumasinad enam valla väiksemates asulates kättesaadava vee
kasutamist. Erandiks on siin vaid
vee karedus, mida seadusandlus ei
limiteeri ning millega võitlemiseks
ei saa seepärast kasutada ka toetusrahasid.
Suuresti tänu aktiivsusele Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi
ja SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus keskkonnaprogrammi abiraha taotlemisel on tänaseks AS-i
Kovek tegevuspiirkondades saavutatud olukord, kus meil pole enam
ühtegi põhiveeallikat ilma veetöötlusseadmeteta ning me suudame anda veevärki nõuetekohast
vett. Torustike asendamisega on
asjad keerulisemad: Laagri keskasulas loodame vabaneda roostevee
probleemist 2014. aasta lõpuks
ning Ääsmäel 2015. aasta lõpuks.
Seejärel tekivad vabad vahendid,
mida saab suunata väiksemate asulate rekonstrueerimisprojektidesse. Töid on seni tehtud põhimõttel - suuremad asulad kõigepealt.
Kokkuvõtteks
Vee- ja kanalisatsiooniteenuse
hindasid kihutab tagant järjest
kasvav tehniline amortiseerumine ja vajadus teha suuremahulisi
töid. Nagu eespool aru võis saada,
n-ö vana rasva (sh ka seniste hindadega) kaua edasi ei saa. Samas
- hindade tõus pole kunagi olnud
meeldiv teema ja iga hinnatõus
tekitab rahulolematust. Seejuures
pole tarbijad rahul ka teenuse kvaliteediga, peamiselt ebameeldivate
omadustega joogiveega.
Uutes või värskelt rekonstrueeritud piirkondades pole erilist põhjust loota suuri säästusid
jooksvate kulude arvelt, vähemalt
taolisi säästusid, mis võimadaksid hindasid muutmata jätkata, ei
teki. Tekib surnud ring, kus väljapääs paistab ainult majandusliku
reaalsuse tunnistamise kaudu.

8

NR 9
SEPTEMBER 2013

SAUE VALLALEHT

Koduvald

ETTEVÕTLUS

Saue vallas on 90 protsendiga ülekaalus
alla kümne töötajaga
470 miljonit
Saue valla ettevõtteid on Koduvalla veergudel juba mõna aega lähemalt tutvustatud. Nii on
kajastamist leidnud näiteks Sagro, Laagri Ilusalong, Balsnack, Hüüru Veski, E-Betoonelement,
Planserk, Mööbelsepp, Grader Service ja mitmed teised. Tänases loos heidame ülevaatliku pilgu
vallas registreeritud ja tegutsevatele ettevõtetele, vaadeldes pigem statistilisi näitajaid.
AALI LILLEORG
arendusspetsialist

A

nalüüs on tehtud 2011. aasta näitajate alusel ja põhineb
äriregistri andmetel. Eesmärk on pakkuda võrdlusmomenti
ja mõtlemisainet, millises suunas
võiks valla ettevõtluskeskkond areneda.
Ettevõtteid, kellel 2011. aasta
andmete alusel on käivet vähemalt
5000 eurot ja töötajate arv vähemalt 1, oli Saue valla territooriumil registreeritud 336. Keskmine
töötajate arv oli 9. Nende ettevõtete
kogukäive oli 460 miljonit eurot,
keskmine käive 1,4 miljonit eurot.
Üle 250 töötajaga ettevõtteid on
Saue vallas ainult 3. Võrdlusena
olgu öeldud, et Eestis on üle 250
töötajaga ettevõtteid kokku 150.
Ekspordikäive vaid pool protsenti
kogu Eesti käibest
Ekspordiga tegelejaid kõigi selliste ettevõtete seas, kelle käive on
üle 5000 euro, on vähem kui üks
kolmandik ehk ca 130. Keskmine
ekspordikäive on 330 tuhat eurot ja
kokku eksporditi 2011. aastal ligi 44
miljoni euro eest. See on vähem kui
0,5% kogu Eesti ekspordimahust.
Ekspordiga tegelevatel ettevõtetel
on ekspordi osa käibest keskmiselt
40%. Suurimate eksportijate seas on
Neiser, E-Betoonelement, Revala,
Baltic Disc, BTIsolatsioon, Magnum, Metagrupp ja Grader Service.
Ekspordi mahu ja osatähtsuse osas
on Saue valla ettevõtlusmaastikul
veel palju arenguruumi, kui soovime anda olulist panust Eesti majanduse edendamisse.
Kolmandikus firmades palgatöötajad puuduvad
1-4 töötajaga ettevõtteid on 54%,
5-9 töötajaga ettevõtteid 7% ja rohkem kui 10 töötajaga ettevõtteid on
alla 10%. Päris suur hulk, 1/3, on
vallas registreeritud selliseid ettevõtteid, kus töötajate arvuks on 0
ehk palgalised töötajad puuduvad.
Selliste firmade tegevusalade hulgas
on kõige rohkem äri- jm juhtimisalast nõustamist, raamatupidamist,
kinnisvaraalast- ja ehitustegevust.
Sellised ettevõtted on 2011. aastal
teinud käivet kokku üle 7 miljoni
euro, keskmise käibega 50 000 eurot. Neist 30-l on ka ekspordikäive
kogusummas ligi miljon eurot.

Töötlevast tööstusest pool koguekspordist
Töötleva tööstuse ettevõtteid oli
2011. aastal kokku 51, nende käibe
kogumaht oli ligi 56 miljonit eurot
ja kogu valla ettevõtete ekspordimahust tuli ligi pool ehk pea 21
miljonit eurot just sealt. Töötajate
arv keskmiselt ettevõtte kohta oli
15, kusjuures toiduainetööstuse ettevõtetes oli keskmine töötajate arv
poole suurem. Võttes juurde ka põllumajandusvaldkonna ettevõtted,
on tuntuimad tööandjaid Sagro,
Balsnack ja Kadarbiku. Üksjagu palju on Saue vallas ka piimakarjakasvatusega tegelevaid ettevõtteid, mis
pakuvad tööd enamjaolt rohkem
kui 10-le inimesele ettevõtte kohta.
Käive kokku küündis sellistel ettevõtetel 1,4 miljoni euroni. Arenenud põllumajandus ja hästi toimivad
selle valdkonna ettevõtted on Saue
valla eripärasust tagavad tugevused.
Tööstusettevõtete nimekirja vaadates jääb silma nii mõndagi põnevat, mida Saue vallas toodetakse: alates jahtidest, veepuhastustarvikutest
kuni elementmajade ja plastist ning
betoonist ehitustoodeteni. Seda
sektorit puhtalt statistilisi näitajaid
vaadates, ilma ettevõtjaid lähemalt
tundmata, on oht, et mõni tubli
tootja on välja toodud tegevusalana
hoopis hulgimüügiga tegelevate ettevõtete seas.
Ettevõtete arvu poolest on aga
tööstussektori üks suuremaid valdkondi metallitoodete tootmine, kus
ettevõtteid oli kokku 13, keskmine
käive pea 300 000, tehes kokku
käivet 3,9 miljonit. Samas on aga
5 mööblitööstusettevõtet käivet
teinud kogumahus poole rohkem.
Hoonete, rajatiste jm ehitustöödega
tegelevaid ettevõtjaid oli kokku 71.
Nende käibe maht kokku 11,6 miljonit eurot, millest kolmandik tuli
ekspordist.
Potentsiaal nutikaks
ettevõtluseks
Saue valla ettevõtete tegevusalasid
vaadates hakkab silma, et ravimite
valdkonnas ja apteekide tegevusega
on seotud üksjagu palju ettevõtjad.
Just pigem kõrgtehnoloogia valdkonnas toimetajaid ja innovaatlisi
lahendusi kasutavad ettevõtjad ning
investorid toovad paikkonnale au
ja kuulsust ning meelitavad uusi
ettevõtjaid. Teada on ka see, et kohalikud elanikud eelistavad pigem
sellist ettevõtlust, mis elukeskkonna
miljööväärtust meeldivamaks muudab. Selles osas on võimalus kasuta-

Vatslas tegutsev AS E-Betoonelement on üks suurematest eksportijatest ja töötajate arvuga vallaettevõtetest.

Suurimad eksportijad
AS Neiser Grupp 6,2 miljonit eurot
AS E-Betoonelement 6 miljonit eurot
Revala OÜ - 5 miljonit eurot
Suurimad põllumajandusfirmad käibe alusel
AS Sagro - 4,9 miljonit eurot
OÜ Kadarbiku Köögivilli 2,5 miljonit eurot
AS Alliku OS 0,5 miljonit eurot

da ära Tallinna tagamaaks olemise
võimalused ja siinkandis innustada
tegutsema ettevõtjaid, kes kuuluvad
nn tarka ehk siis teaduspõhisesse
sektorisse.
Pikemalt statistikasse süvenemata
saab öelda, et potentsiaal innovaatilsuse taseme tõstmiseks ettevõtluses
on meil olemas. Strateegilised ettevõtlusvaldkonna arengukavad nii
Euroopa kui ka Eesti riigi tasemel
eelistavad just nutikat spetsialiseerumist, mis on eeltingimuseks euroraha saamisel.
Võrdlus teiste omavalitsustega
Vahelduseks on hea vaadata, mida
arvud näitavad, kuna see annab
võimaluse huvi korral ühte-teist võrrelda või olukorda hinnata. Heites
pilku naabervaldade ettevõtlusaktiivsusele, saab tõdeda, et elanike
kohta on tegutsevaid ettevõtteid
kõige rohkem Viimsi vallas, järgnevad Rae, Harku ja Saku. Saue vallas
on 1 tegutsev ettevõte 16 elaniku
kohta, mis on poole suurem kui
näiteks ettevõtlusaktiivsuse poolest kuulsas Lombardia piirkonnas
Itaalias. Eksportivate ettevõtete osa-

kaalu ja ka mahu poolest on kõige
paremad näitajad Rae vallal. Ekspordimahu poolest on seitsme Tallinna
lähiümbruse valla võrdluses Saue
valla panus tagasihoidlikul viiendal kohal. Pingerida, kus Saue valla
näitaja Rae valla järel teisele kohale
jääb, on käibe maht ja selle suhe elanike arvu.
Kohaliku elu edendamisel on ka
ettevõtjatel roll
Vallaelanike heaolu sõltub paljuski tegutsemis- ja koostöötahtest
ning ettevõtlikkusest igal tasandil.
Viimane tähendab soovi muuta elu
paremaks ja just see on teadupärast
ettevõtlust käivitav tegur. Kohaliku
omavalitsuse ülesanne ei ole küll
otseselt ettevõtlust edendada, kuid
kohalikku elu ei saa edendada ettevõtjateta. Ettevõtjad on ju koostööpartnerid ja teenuse pakkujad. Mitme valla näitel on ettevõtjate poolt
huvi olemas kas koos vallaga või lausa valla eestvedamisel kohaliku elu
edendamiseks omavahel koostööd
teha. Saue valla arengukavassegi on
see hea mõte kirja saanud, aga mitte veel ellu viidud. Üks oluline ar-

Suurima töötajate arvuga
Terve Pere Apteek OÜ - 371
OÜ Koduapteek - 285
AS E-Betoonelement - 285
Suurima käibega
Mangum Medical OÜ 110,5 miljonit eurot
Tamro Eesti OÜ 75,8 miljonit eurot
Terve Pere Apteek OÜ 61,5 miljonit eurot

gument nn koostöökoja loomiseks
ja üldse ettevõtete vahelise koostöö
edendamiseks on ka see, et nagu
näha, on enamus ettevõtjaid siiski
väikeettevõtted ja nende paljuski ajaja inimressursside piiratuse tõttu
jäävad head ideed realiseerumata või
siis toetusvõimalused kasutamata.
Kutsun üles valla ettevõtjaid kokku saama ja murekohtasid üle vaatama. Ühiselt koos annab nii mõndagi korda saata ja arutada ideid, mida
võiks ellu viia, et luua võimalused
piirkonna arenguks, mis tagab rõõmu kodu nii elanike kui ettevõtjate
jaoks.
Suur tänu Harju Ettevõtlus- ja
Arenduskeskusele, kes kogus kokku
info Saue valla ettevõtete kohta.

Koduvald
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Harjumaa parima suveürituse retsept
Võta aktiivsed koduvalla külad, kes
viitsivad ja tahavad ennast näidata,
olgu siis taidluskavas või kokkamises. Puista peoga juurde üle Eestimaa kokku tulnud talupidajad ja
käsitöömeistrid, kes ei pea paljuks
igal aastal augustikuus lauad püsti panna ja tiheda laadapäeva üle
elada. Miksi sekka head eesti söögrikraami ja maarjamaa shefimate
söögikohtade kokad, kes oma gurmeekirge vaatajate ees vaka all ei
hoia. Kalla see kõik üle kergelt kreemija konsistentsiga meelelahutusprogrammiga, alustades vähemalt
kümne lusikatäie kohaliku lauluga
ja maitsenaudingu timmimiseks
suska sisse kulbitäis Anne Veski ja
Tanel Padari ülikõva kontserti. Lisa
kümnete vabatahtlike korraldajate
energia. Saputa üle kerge vihmasabinaga ja kaunista kümne tuhande
külastaja jalajälgedega.
Pearoog - Saue valla Suur suvelõpupidu ja käsitöölaat.
Degusteerimine - 17. Augustil Vanamõisa lõkkeplatsil.
Hinnang - mitmekihiline, küps ja
kokkukõlav, hästi komponeeritud
maitsevärvingud ja tummine järelmaik.

Laadal pakuti
kõikvõimalikku
kraami, küüslaugu
äratuntava lõhna
ja seapeki suitsuse
maitse kõrval, oli
aga ka nutikaid
uudistooteid. Villased meestepüksid karmideks
talvedeks koos vajalike õõnsuste ja
lisavõimalustega.
Hind 25 eurot

Suvepeol
püsti
pandud
Eesti Toidu
telgis nägi
askeldamas
ka kohalikke – Laagri
Leivatuba oli
oma pipstükkidega kohal
kundesid
võrgutamas

Kuigi Anne Veski karismat veel
üle ei löö ega
Tanel Padari
seksika tämbrini
ei ulatu, oli
kohaliku bändi
Hüpik Händ
solistil Indrekul
ja tantsutüdrukutel Kristil ja
Aalil siiski päris
suur menu

Valla külaesindajad olid
väljas vääriliste
kostüümide
ja programmiga. Seekord
sai esikohatiitli koju viia
Tuula Picadilly
Tsirkus

PERSOON

Jaan Teemant - Tallinna linnavolikogust talupidajaks
24. septembril on 143. sünniaastapäev Saue vallas elanud riigimehel Jaan Teemantil.
LEHO LÕHMUS
ajaloolane

E

simest korda astub Jaan Teemant Eesti ajaloo areenile
1904. aastal, kui ta valitakse Tallinna volikogu liikmeks Eesti-Vene bloki nimekirjas - sakslaste
ülemvõim Eestimaa kubermangu
pealinnas on murtud.
1919. aasta maareformi ja lahinguga Võnnu all murtakse see aga
lõplikult. Maareformiga rekvireeritakse mõisad ning eesti meestel
on võimalus neid omandada, saada
talude omanikuks. 1920. ostabki
Jaan Teemant talukoha endise Jälgimäe mõisa maadest praeguse Saue
valla ja Tallinna linna piirile. VeskiMöldre talu maadele, õigemini selle
nüüdseks Tallinna territooriumile
jäävasse ossa, on kerkinud uus elamurajoon – Veskimöldre.
Eestimaa kuningast Eesti Vabariigi riigivanemaks
Demokraatlik vabariik, üldine, ühetaoline, salajane ja proportsionaalne
rahvaesindajate valimine, seisuste
kaotamine, riigi ja kiriku lahutamine... Need on asjad, mis tänapäeva
Eestis on iseenesest mõistetavad.
Aga ometi esitas advokaat Jaan Teemant need samad visioonid Tartu
ülikooli aulas juba 1905. aasta septembris tol ajal Vene impeeriumis
valitsenud absoluutse monarhia
tingimustes. Lisaks nõudmine mõisamaade rekvireerimiseks ja jaotamiseks talupoegadele, eestikeelse
hariduse kehtestamine, kohtute
reformimine, surmanuhtluse kaotamine. Nende radikaalsete mõtete

taustal sai nende esitaja võimude
poolt „Eestimaa kuninga“ tiitli.
Peale Eesti Vabariigi loomist
1918. aastal realiseerus enamik
neist ideedest. Ajutise Maanõukogu, Asutava Kogu ja II-V Riigikogu
liikmena ning riigivanemana aastatel 1925-1927 ning 1932 sai Jaan
Teemant nendes protsessides juhtivalt osaleda. Vaid surmanuhtluse
kaotamine pidi ootama oma aega
peale Eesti taasiseseisvumist, idee
demokraatlikust Venemaa vabariigist ilmselt jääbki unistuseks.

Radikaalist mõõdukaks poliitikuks
Oma nooruses oli Jaan Teemant
radikaal. Tema seisukohad 1905.
aasta revolutsiooni ajal olid ühed
vasakpoolsemad. Ega asjata teda
kõige käremeelsemad oma eeskujuks ja teenäitajaks ei pidanud. Eesti
Vabariigi ajal näeme teda aga juba
mõõdukate põllumeeste poliitika
eestseisjana, algul Maaliidus ja seejärel Põllumeestekogude ridades.
Kas torm on raugenud? Mitte päris!
Kui 1934. aastal Konstantin Päts
oma riigipöördega peatab Eesti demokraatliku arengu, astub Teemant
tulihingeliselt selle vastu. Juristina

märgib ta, et vapside allasurumisel
ja nende süüdistamisel polnud mingit õiguslikku põhjendust, käredalt
protestib ta Riigikogu laialisaatmise
vastu. Koos Jaan Tõnissoni, Juhan
Kuke ja Ants Piibuga kirjutab ta
1935. aastal nn nelja riigivanema
märgukirja demokraatia kaitseks.
Nähes aga oma pingutuste luhtumist, taandub ta täielikult poliitikast.
Surmamõistetust kohtuta hukatuks
Karistussalkade
juhi
kindral
Besobrasovi poolt juhitud tribunal mõistab ta surma tegevuse eest
revolutsiooni päevil. Õnneks küll
tagaselja – Teemant jõudis repressioonide eest õigeaegselt Šveitsi
põgeneda. Peale sõjaseisukorra kaotamist naaseb ta Eestisse, kus võtab
vastu uue karistuse, küll võrratult
leebema. Poolteist aastat vanglat tuleb tal siiski ära istuda.
1940. aastal nii hästi ei lähe. Jaan
Teemant arreteeritakse juba sama
aasta 23. juulil. Kohtus kaitseb ta
end ise, juristina lammutab ta aga
kõik tema vastu suunatud süüdistused. Aga... kõik on juba otsustatud
ja kohus on vaid farss. 24. veebruaril 1941 (sic!) kõlab kohtuotsus
- Jaan Teemant saab selle aja kohta
„leebe“ karistuse, 10 aastat. Tegelikult on see aga surmaotsus. Ei ole
teada, millal ja kus koitis tema viimane elupäev. Kas lõpetas tema elu
timuka kuul Scheeli krundil PiritaKosel või tabas surm teda tapivagunis kuskil Venemaa avarustel. Koos
Jaan Tõnissoni ja Friedrich Akeliga
jääb ta nende riigivanemate ritta,
kelle surmadaatumi ja -kohta entsüklopeediatest me ei leia.

JAAN TEEMANTI SÜNNIAASTAPÄEVA
TÄHISTAMINE

Teisipäeval, 24. septembril kell 16.30 õunapuu istutamine Jaan
Teemanti kunagisse viljapuuaeda. Kohaletulnud saavad kuulda
meeleolukaid lugusid Kaido Kallikormi (lõõts) ja Arvo Brandmeisteri (kitarr, laul) esituses, pakutakse ka kringlit ja sooja jooki.
Kell 19 Hüüru mõisas Saue valla mänguteatri etendus „Lehmad
ja eeslid ehk lüpstavad ja lüpsjad“, kus muude teemade seas juttu
ka Jaan Teemantist. Pileteid ei müüda, kuid teatrisse tulijatel on
võimalik teha vabatahtlik annetus, mis läheb Hüüru mõisa ruumides sügisel tegutsema hakkava Riigivanemate muuseumi toa
õhksoojuspumba soetamiseks.
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Tupikumärgiga tee
Ei taha näha, aga nad on olemas ikka. Need inimesed, kes ei oska justkui elada. Vähemalt
mitte nii, nagu ühiskond ootab. Elu hammasrataste vahele jäänutele saab kaasa tunda, saab
nõuda, et viidagu silma alt ära, tehtagu midagi, et korraliku inimese koduteele ei jääks alkoholi järele lehkavat, kasimatu olemisega kontingenti, kes uljalt majaseina suunas urineerib või
pargipingil päevaund magab.

KV

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee

KODUVALD

N

eid mehi-naisi võib kohata ilmselt nii Pariisis kui
Pärnus, Laagri alevikki
pole miski erand. Kultuurimaja- ja
poetagune, jõeäärne pargipink ja
bussipeatus – need on kohad, kus
liiguvad inimesed, kellele üldisel
tasandil kokkulepitud „normaalne“ eluviis võõraks on jäänud. See
pilt ei ole just nii rõõmustav, kui
igasugu elukvaliteeti hindavad raportid meile deklameerima kipuvad. Aga ega need pargipinkidel
päeva mööda saatvad kodanikud
neid raporteid loe, nende jaoks on
see ainuvõimalik ja aktsepteeritav
olemise vorm. Aga ka neil on oma
mõtted, oma valutamised, oma
väiksed rõõmud. Ja ilmselt ka koht
päikese all, sest inimesel peaks olema ju õigus elada, just nii nagu paremaks peab.
Ühel augustikuu keskpäeval
proovis toimetaja Laagris jõeäärsel
alleel pingil istuva kolmikuga jutule saada. Seltskond oli sõbralik ja
suhtlemisaldis, pakkus pingialusest
kilekotist õuna ja limonaadipudelist lonksu. Neil kõigil on kodukatus olemas, aga elu võiks nende
hinnangul parem olla ja raha ning
toetust rohkem. Ja semud alevi
peal aitavad üksindustundest ja
masendusest jagu saada ning elu
võetakse päev korraga.
Urve esindab pingiseltskonna
õrnemat poolt. Vanust 54 ja staatus - invaliiduspensionär. Kuus aastat tagasi kukkus ta kirsipuu otsast
alla ja nüüd ei luba tervis igat tööd
vastu võtta. Hooajati-ajuti naine
ikka teenistusotsi leiab. Kui praegu
haiguslehel ei oleks, käiks Sagros
rabarbereid korjamas või kaalikaid
puhastamas. Aga palk olla nii niru.
Üldse on Urve elu osas üsna rahulolematu. Riik ja vald peaks ikka
rohkem inimest aitama. Naine on
ju pikaaegne Laagri elanik. Urve
on näiteks pahane, et kui tema valla sotsiaalosakonda jõudis, oli toiduabi juba jagatud. Möönab küll,
et jäi minekuga hilja peale, kuujagu päevi oli juba leheteate lugemistest möödas. „Pakkusid mulle
riisi. Kõik muu oli otsas. Riisi! Mis
ma sellega tegema peaksin? Ei võtnud,“ teatab Urve.
Urvel on koeranähvits seltsiks,
omakseid tal peaaegu polegi. Ema
surnud, mees surnud, õde-vennad
ka. „Üksindus ongi kõige hullem.
Igasugu mõtted tulevad peale.

Enesetapu pealegi olen mõelnud.
Rongi alla hüppamisest. Ah, ei
taha sellest rääkidagi,“ rehmab naine lootusetult käega.
Nii ta panebki hommikuti ikka
äratuskella helisema ja tuleb aleviku peale sõprade seltsi, sest suhtlemine aitab, viib pahad mõtted
minema. Räägitakse elust, üksteise muredele elatakse kaasa. Vahel
vaadatakse möödaminevaid inimesi, et vot sellel on uhke kübar või
sellel täna paha tuju. Vahel astub
Urve pühapäeviti kultuurimajas
toimuvatelt palvetundidelt läbi. Ei,
Jumalasse Urve tegelikult ei usu,
aga hea on käia ja kuulata, räägitakse ilmaasju.
Urve usub, et nende punt küll
ei tohiks möödakäijates pahameelt
tekitada. „Kus me peaksime siis
olema? Milleks need pingid siis
siin? Me ju ei sega kedagi, ei räuska ega ropenda laste kuuldes. Siin
muidugi käib teistsugust kaadrit
ka,“ möönab naine.
Õhtuti vaatab Urve hea meelega
telekat, põhiliselt huvitab teda, kes
kellega käib ja on. Urvele meeldib
see armastuse värk. Raamatuid
naine suurt ei hinda, küll aga ajakirju. „Lõpetasin Keila kooli ühe
neljaga, neid raamatuid sai loetud
küll, sai siiber,“ tunnistab Urve.
Aga uudiseid vaatab ta huviga, ei
maksa arvata, et need n-ö elust heitunud poliitika kohta arvamust ei
omaks. „President olgu ikka eestlane, mitte Ameerikast toodud,“
põrutab Urve. Veel meenub talle
Savisaar, kes noortele tüdrukutele
raha taskud täis annab ja maailma
rändama saadab. „Mulle võiks ka
keegi raha anda,“ unistab naine.
Kuigi tunnistab samas, et kui talle
korra 50 eurot tasku pistetaks, see
teda õnnelikumaks ei teeks. Õnnelik on Urve hoopis akordioni mängides. Tal on kodus Weltmeister ja
selle võtab ta vahel välja ja mängib.
„See lugu, „Kitarre käes ja mantel
üle õla“, vot see on kohe eriti armas
mulle,“ heldib naine.
Kunagi töötas Urve trammijuhina. Ja siis Kommunaaris. Miks
ta siis enam trammi ei juhi? „Aga
kuidas ma peaksin seda tegema,
kuidas ma linna saan? Hakkan öösel kell kolm jalgsi minema või?“ ei
saa Urve küsimusest aru.
Üks päev korraga, on tema
moto, mingeid plaane-stsenaariume tal eluks pole. Kuigi üürivõlg
koguneb ja poest ei saa enam 10
euro eest suurt midagi. Peaasi on,
et ei tohi päris üksi jääda.
Eduard on pingipundi vaikseim liige. Selgub, et tema on

Laagri kandis ainult käimas, elab
tegelikult Nõmmel. On juba kenasti oma 65 eluaastaga penisoni
peal. Laagris käib ühel vanal sõbral
abiks. Tollel oli insult ja oma pere
ei tahtnud väetiks jäänud mehest
midagi kuulda. Nüüd sai sõber
siia sotsialpinna ja Eduard aitab tal
toimetada - käib poes ja liigutab
mööblit, koos jalutatakse ka aleviku peal. Eduard on kirglik seenel
käija. Isegi hüüdnimeks on tal Puravik. Seda, kas see seene korjamise huvist tulnud on või sellest, et
mehe kaubamärgiks on seenekübara moega peakate, ei mäleta enam
keegi. Omal ajal oli mees Estoplastis poleerija, aga nüüd on õnneks
riigipajuki peal. Tööle Eduard ei
kipu.
Erkki näeb oma vanusest
paarkümmend aastat vanem välja – nii selline kohe-kohe pensioniikka jõudev mees. Tegelikult on
ta 44. Elu on teda kõvasti räsinud.
Erkki on seltskonna humorist,
viskab otsekohest ilustamata nalja, sõnu väga ei vali ja istuda tema
kõrval pikalt ei kannata. „No eks
natuke on lõhnad juures muidugi,“ möönab ta ise ka. Ilusa ilmaga
näeb teda ikka jõe ääres liikumas,
sest mis seal majaski nelja seina
vahel passida. „Siin jõe ääres on
kogu aeg käidud ja istutud. Uued
pingid on head, vanad kippusid üle
toolileeni ümber kukkuma. Keda
me siin segame? Me ei lõuga ega
tee lollusi,“ ei saa Erkki aru, kuigi
möönab, et ega see noorte emade
ja laste hirm selliste karuste kam-

pade ees päris asjatu ei ole. Ennast
ja oma semusid peab mees rahumeelseiks, aga vot öö hakul kogunevat jõe äärde jõmisevad pundid,
juuakse ja vahel läheb löömakski.
Venelasi olla ses seltskonnas palju.
„Ei teagi, kes nad on, kust tulevad,“ viitab Erkki asjaolule, et osad
eluheidikud on ka võõrleegionärid,
mitte kohalikud.
Tööd tal statsionaarselt ei ole,
kuigi tuleval nädalal on plaan minna kasvuhooneid maha võtma. Juhutöid mehe sõnul siiski leiab, kui
vaja. Leiva- ja õlleraha teenib ikka
välja. Õlu Erkkile maitseb, eriti see
kangem 7-protsendiline. Ta tunnistab, et ega see pargipingil õlle
libistamine muidugi õige asi ei ole.
„Aga vesi mulle ei maitse. Ja ütle,
kus siis seda napsu ei võeta,“ küsib mees retooriliselt. Õlletamine
on kogu tema sport, et kõigepealt
kahe-liitrine üle rinna, siis orienteerumine ja mälumäng. Selle kirjelduse peale on mees ka silmnähtavalt rahulolev.
Napsutama ajavat jamad, mis
mehe elus pidevalt toimuvad.
„Emaga on praegu halvasti,“ tuleb
Erkki pilku abitu helk. Erkki ema
oli kaks nädalat koomas ja nüüd on
sellises seisus, et enam jalgu alla ei
võta, viiakse ära Kundasse hooldekodusse. Lapsi on Erkkil kaks,
poeg ja tütar. Tütar on invaliid,
lapsepõlvest saadud seljatrauma lõi
teismelisena välja. Mitte, et Erkki sellest täna midagi teaks, oma
lastega ta ei suhtle. Kunagi töötas
mees maalrina, aga enam ei viitsi.

Peab end hoopis kunstnikuhingeks. Et kui oleks värvi, küll siis
maaliks. Loodust ja nii. Inimesi
mitte. Vot maalimine on asi, mille
järele Erkki igatseb. Seda tunnet,
mis tekib pintsel käes ja paber ees.
„Erkki on jah natuke tööpõlgur.
Tahab ainult joonistada. Aga vot
kaineks ei taha hästi saada,“ iseloomustab Urve sõpra.
Ka Erkki on tihe seenelkäija,
mitte et ta seeni nii väga armastaks,
aga teda võlub just see hasart, mis
tekib, et kas saab korvi täis või mitte. Tõmmuriisika kohad olla siinsamas raudtee ääres.
Erkki on ka värske lemmikloomaomanik. Tulnud üks pisike nässakas maja juurde ja ära ei läinud.
„Ilmselt ikka välja visatud kusagilt,“ arvab Erkki, kel ei jätkunud
julmust koerakest ilma peale jätta.
Nii nad siis liiguvadki koos mööda alevikku. Erkki ees ja nässakas
truult kannul.
Kokkupuude
alevikusüdame
sotsrealismiga jätab kuidagi kriipiva tunde. Ühelt poolt keeldub
mõistus aru saamast, et miks need
inimesed ei taha teha ühtegi liigutust, et oma eluteed õige(ma)ks seada. Teiselt poolt ei jäänud ka sugugi
muljet, et nad võrreldes „normaalsete inimestega“ kuidagi õnnetumad oleksid. Nad on küll jah ükskõiksed kokkulepitud standardite
suhtes, distantseerunud kehtestatud
mängureeglitest, on ehk räsitumad,
kasimatumad ja sihitumad, aga ka
nemad on osa ühiskonnast. On olnud ajast aega.
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Kultuskivide lohud on ilmselt seotud
maa rituaalse viljastamisega
Juulikuu Koduvallas oli üleskutse saata kultuurinõunik Kaija Velmetile sõnake või paar oma kodukoha põnevate paikade kohta. On tulnud teateid siit ja sealt, kuid ikkagi ootaks veel, sest meil
on, mida ise vaadata ja teistelegi näidata. Eriti oodatud on kohtadega seotud legendid.Kõige
rohkem näib meie vallas olevat lohu- ehk kultusekive.
KAIJA VELMET
kultuurinõunk

A

rheoloogiamälestisena on
Saue valla lohukividest arvel tervelt 31. Aga kindlasti
on neil kividel ka teisi lugusid jutustada, mida teab rääkida külarahvas,
kuid mida ametlikest registritest
lugeda ei saa. Kui teile endale ka
tundub, et mõnda lugu teavad juba
niikuinii kõik, siis kirjutage ikka.
Kindlasti on neid, kes veel ei tea.
Kirjutage kaija.velmet@sauevald.ee
või helistage 6796 786 ja ma tulen
ise kohale ning panen lood kirja.
Väikeselohuline kultusekivi ehk
uuema aja nimetusega lohukivi on
üks mõistatuslikumaid ja samas ka
kõige arvukamaid muistiseid nii
Eestis kui kogu Põhja-Euroopas.
Eeldatavasti toksisid meie eelkäijad kividesse lohkusid pronksi- või
varasel rauaajal. Eestis on lohukive
teada umbes 1800 ja Saue vallas
on neist 31. Tegemist on kividega,
mille peale on kunagi ammu inimesed toksinud väikesi lohke, mille
läbimõõdud on 3-10 cm ja sügavus kuni 5 cm. Mõnikord on lohke kivil palju, nt Tallinna lähedal

Assakus on ühel lohukivil üle 400
lohu, kuid tavaliselt on neid lohke
vähem ja võib olla ka ainult üks või
kaks lohku ühel kivil. Kuna selgelt
on tegemist kunagi ammu inimeste
poolt tehtud lohkudega, tekib küsimus, miks neid tehti.
Lohkude tähendust on püüdnud
selgitada paljud teadlased ja asjaarmastajad, kuid üksmeelele pole jõutud. Üsna ühel meelel ollakse vaid
selles, et ohverdamisega lohukivid
seotud ei ole, kuna lohke on uuristatud ka kivide, sh Soomes kaljude
püstistele pindadele. Aegade jooksul on neid peetud ohvrilohkudeks,
piirimärkideks või seostatud viljakusmaagia, surnute kultuse, paleoastronoomia, tule tegemise või
muistse metallurgiaga.
On arvatud, et lohkusid kasutati
millegi loendamiseks, kuid suurem
osa uurijad on siiski seda meelt, et
lohukeste arv kivil on juhuslik. Ka
ei tähista lohud ilmasuundi: enamasti ei anna vähesed lohud kivide ebatasastel pindadel sääraseks
arvamuseks alust. Lohk ise polnud
ka mingi püha objekt, sest uute augukeste uuristamisel on mõnikord
varasemaid rikutud.
Teadlased on üksmeelel, et kivid
on seotud muistse põllundusega ja

KULTUSE- EHK LOHUKIVID SAUE VALLAS:
UÊ >ÊØ>]Ê1ÃÃÛB>ÆÊ>À i}>BiÃÌÃÊÀÊ£nÇ{
UÊ >ÊØ>]Ê6>>ªÕiÆÊ>À i}>BiÃÌÃÊÀÊ£nÇx
UÊ ÕÊØ>]ÊÕÊi>ÆÊ>À i}>BiÃÌÃÊÀÊ£n{x
UÊ ÕÊ Ø>]Ê -ÕÕÀiÛÊ £ÆÊ >À i}>BiÃÌÃÊÀÊ£n{{
UÊ ØØÀÕÊ Ø>]Ê 1ÕiÌ>Ê £ÆÊ >À i}>BiÃÌÃÊÀÊ£n{
UÊ ØØÀÕÊ Ø>]Ê 6>>ÕL>ÆÊ >À i}>BiÃÌÃÊÀÊ£n{n
UÊ ØØÀÕÊ Ø>]Ê 6>>ÕL>ÆÊ >À i}>BiÃÌÃÊÀÊ£n{Ç
UÊ ª}ÃÊ Ø>ÆÊ >À i}>BiÃÌÃÊÀÊ£nxÎ
UÊ ª}ÃÊ Ø>]Ê ÕÀÛÆÊ >À i}>BiÃÌÃÊÀÊ£nx{
UÊ ª}ÃÊ Ø>]Ê  iÊ £ÆÊ >À i}>BiÃÌÃÊÀÊ£nxÓ
UÊ >Ê Ø>ÆÊ >À i}>BiÃÌÃÊ
ÀÊ£nÈä
UÊ >Ê Ø>ÆÊ >À i}>BiÃÌÃÊ
ÀÊ£nx
UÊ >Ê Ø>ÆÊ >À i}>BiÃÌÃÊ
ÀÊ£nxÈ
UÊ >ÊØ>]Ê>`>ÊÓÆÊ>À i}>BiÃÌÃÊÀÊ£nxn
UÊ >ÊØ>]Ê1ÕiÛB>Ê£ÆÊ>À i}>BiÃÌÃÊÀÊ£nÈ£

see paneb küsima, mis on põllumehele kõige olulisem. Ilmselt on
see põllu viljakus ja ju neil kividel
mingisugust viljakusmaagilist ri-

Arheoloogiamälestis nr 18982. Vatsla külas asuva lohukivi avastas 1973. aastal
arheoloog Mati Mandel ja see võeti riikliku kaitse alla 1974. aastal.

UÊ >ÊØ>]Ê6BÀ>Û>Û> ÆÊ>À i}>BiÃÌÃÊÀÊ£nxÇ
UÊ ««i>>ÊØ>]Ê««i>ÆÊ
>À i}>BiÃÌÃÊÀÊ£nÈÓ
UÊ ««i>>Ê Ø>]Ê 6>>iÆÊ >À i}>BiÃÌÃÊÀÊ£nÈÎ
UÊ *BÕÊ Ø>]Ê «Ê xÆÊ >À i}>BiÃÌÃÊÀÊ£nÈÈ
UÊ *Ø >ÊØ>]Ê1ÕiÌ>ÆÊ>À i}>BiÃÌÃÊÀÊ£nÈÇ
UÊ *Ø >Ê Ø>]Ê 6>ÕÆÊ >À i}>BiÃÌÃÊÀÊ£nÈ
UÊ *Ø >Ê Ø>]Ê 6>ÕÆÊ >À i}>BiÃÌÃÊÀÊ£nÈn
UÊ /ÕÕ>ÊØ>]ÊÛ>BiÆÊ>À i}>BiÃÌÃÊÀÊ£nÇ£

tuaali läbi viidi. Raske öelda, mida
täpselt mõeldi või tehti, aga ilmselt
on olnud tegu maa rituaalse viljastamisega.

UÊ /ÕÕ>Ê Ø>]Ê BiÆÊ >À i}>BiÃÌÃÊÀÊ£nÇä
UÊ 6>}ÕÊØ>]Ê>Ãi«ªÕÆÊ>À i}>BiÃÌÃÊÀÊ£nÇÎ
UÊ 6>>ªÃ>Ê Ø>]Ê 1À>ÃiÆÊ >Ài}>BiÃÌÃÊÀÊ£nÇn
UÊ 6>>ªÃ>Ê Ø>]Ê 1À>ÃiÆÊ >Ài}>BiÃÌÃÊÀÊ£nÇÇ
UÊ 6>ÌÃ>ÊØ>]Ê>>ÆÊ>À i}>BiÃÌÃÊÀÊ£nnÎ
UÊ 6>ÌÃ>Ê Ø>]Ê ÕÆÊ >À i}>BiÃÌÃÊÀÊ£nnx
UÊ 6>ÌÃ>ÊØ>]ÊBÃÕÊÎÆÊ>À i}>BiÃÌÃÊÀÊ£nnÓ
UÊ 6>ÌÃ>ÊØ>]Ê*}Ê££ÆÊ>À i}>BiÃÌÃÊÀÊ£nn{

Allikad:
www.eestiloodus.ee;
register.muinas.ee;
maatundmine.estinst.ee

VALIMISED

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

E

elnevatel valimistel on Saue
vallas olnud kolm valimisjaoskonda: üks Ääsmäel ja
kaks Laagri alevikus. Ääsmäel said
valimas käia valla lõunapoolsemate
külade elanikud (kokku 1297 valijat); Laagris Saue valla Kultuurikeskuses said valimas käia Laagri aleviku elanikud (kokku 3564 valijat);
Laagri Koolis käisid valimas valla
põhjapoolsemate külade elanikud
(kokku 2344 valijat).
Senist jaoskondade korraldust üle
vaadates jõudis vallavalitsus järeldusele, et Laagri piirkonna teenindamiseks on vaja juurde luua üks
valimisjaoskond, kuna Laagri alevi-

kus on üle 3500 valija ning nende
teenindamine vaid ühe jaoskonna
poolt on eelmistel valimistel osutunud valimispäeval väga koormavaks.
Seega on mõislik Laagri aleviku valijad jaotada ära kahe valimisjaoskonna vahel. Leiti ka, et Saue valla
põhjapoolsete külade valimisjaoskond 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 valimisjaoskondade 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 hääletusruum asub Ääsmäe külas Kasesalu 16 (Ääsmäe Põhikool), mille
piiridesse kuuluvad Aila, Jõgisoo,
Koppelmaa, Maidla, Pärinurme,
Pällu, Tuula ja Ääsmäe külad (1337
valijat);
Valimisjaoskond nr 2, mille hääletusruum asub Laagri alevikus
Veskitammi 8 (Saue valla Kultuurikeskus), mille piiridesse kuuluvad
Koidu ja Alliku külad ning Laagri
aleviku Katmiku tänav, Koru tänav,
Koru põik, Männimetsa tee, Männimetsa põik, Metsa tänav, Põdrajuure tänav, Põdrakanepi tänav,
Põdrasambla tänav, Pajude pst, Pilliroo tänav, Pilliroo põik, Sae tänav,

Uus-Pilliroo tänav, Vesiroosi tänav,
Veskitammi tänav, Põdratuka tänav, Tuulemurru tänav, Soosambla
tänav, Karuvildiku tänav, Samblajuure tänav, Harusambla tänav,
Veski tänav, Iltre tänav, Vae tänav,
Instituudi põik ja Hurda talu (2132
valijat). Valimisjaoskonnas nr 2 toimub ka hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning
hääletamine valijatele, kelle elukoha
andmed on rahvastikuregistrisse
kantud Saue valla täpsusega;
Valimisjaoskond nr 3, mille hääletusruum asub Laagri alevikus
Veskitammi 22 (Laagri Kool), mille
piiridesse kuuluvad Laagri aleviku
Avamaa tänav, Kaali tänav, Kivistiku tänav, Kuuse tänav, Kuuse põik,
Meelespea tänav, Nirgi tänav, Nõlvaku tänav, Nõlvaku põik, Pärnu

mnt, Rästiku tänav, Rahnu tänav,
Rebase tee, Redise tänav, Salati tänav, Seljaku tänav, Seljaku põik, Selleri tänav, Sillaku tänav, Suur-Tooma tänav, Tomati tänav, Tuleviku
tänav, Udu tänav, Urva tänav, Valga
tänav, Vanasilla tänav, Viljaku tänav,
Väike-Tooma tänav (2343 valijat);
Valimisjaoskond nr 4, mille hääletusruum asub Hüüru külas Jõe
tänav 2 (Hüüru mõis), mille piiridesse 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 kõigile
valijatele rahvastikuregistris määratud aadressile hiljemalt 20 päeva
enne valimispäeva.
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Peidetud aarded Saue vallas
Rahvusvahelist aarete otsimise mängu, geopeitust, saab harrastada ka
Saue vallas. Nimelt on vähemalt 25 „väärisasja“ peidetud valla metsadesse, küladesse. GPS seade või kaart kaasa, pealamp laubale ja lapsepõlve meenutama.

KV

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee

KODUVALD

G

eopeitus on värskes
õhus mängitav aardeotsimismäng, milles
osalejad kasutavad GPS-i, muid
navigeerimistehnoloogiaid või
täpseid maakaarte, et peita ja
otsida spetsiaalseid geopeituse
aardeid. Geopeitus on suhteliselt uus mäng, sest GPS-i täpne
kasutus muutus tavainimestele
võimalikuks alles 2000. aasta
maikuu teisel kuupäeval. Esimeseks dokumentaalselt tõestatud
aardeks loetakse USA-s Oregoni
osariigis Dave Ulmeri poolt 3.
mail 2000 peidetud aaret. Teate
peitmise kohta postitas ta Useneti uudistesse ja aare leiti järgmisel päeval, kuigi logiti alles teisel
leidmisel 6. mail.
Geopeitus on rahvusvaheline
mäng, mida harrastatakse vähemalt 184 riigis (mh Antarktika
mandril) ja kokku on maailmas
üle kahe miljoni peidetud aarde.
Neist Eestis üle 2000 ja aarete
hulk suureneb pidevalt vastavalt
mängijate lisandumisele ja nende
aktiivsusele.
Eesti esimene aare, HE-aare,
peideti 10. veebruaril 2001. aastal
Enn ja Hannes Veenpere poolt
Valgamaale. See oli pakitud suuremat sorti Nescafe purki ja keeratud musta kilekotti ning selline
peitmisviis oli Eesti geopeituse
aarete peitmise klassika mitmeid

aastaid. Saue vallas on orienteeruvalt 25 peidetud aaret (allikas
www.geopeitus.ee kaart).
Tavalise aarde leidmiseks on
internetileheküljel www.geopeitus.ee või rahvusvahelisel lehel
www.geocaching.com
antud
koordinaadid, kuhu kohale minnes leiab üldjuhul kas raskemalt
või kergemalt maskeeritud aarde.
Aardeleid tuleb kindlasti kirja
panna aardekonteineris olevasse
logiraamatusse, internetileheküljel logimine on soovituslik, kuid
mitte kohustuslik.
Tavalised ja erilised aarded
Tavaline aare koosneb aardekonteinerist (vastavate kirjadega tähistatud veekindel karp või muu
topsik), mille sees on logiraamat,
pliiats ja ka nänn, milleks on tavaliselt väikesed mänguasjad,
märgid vms. Eriti väikesed konteinerid, milleks võib olla ka näiteks filmitops, nänni ei sisalda ja
eriti suured konteinerid, milleks
võib olla näiteks veekindel padrunikast, võivad sisaldada ka suuremaid asju, mis seismisele vastu
peavad ning pole ohtlikud või
keelatud ained. Aardega võib ka
kaasneda nõue, et sinna aardesse
pannakse vaid kindla ühisnimetajaga asju: mänguasjad, kivistised või mingi teemaga seotud
nänn, mida on võimalik vahetada samaväärse kraami vastu, aga
võib ka teha EVEJ - ei võtnud, ei
jätnud.
Selleks, et geopeitus rutiinseks
ei muutuks, leiutavad geopeiturid

pidevalt uusi põnevaid peitmisviise ja kohti. Samuti peidetakse
aardeid, mis on seotud mõistatustega (mõistatusaare) ja mitmest otsimispunktist koosnevaid
(multiaare) aardeid, mille lahti
seletamine ka ajule (või jalgadele)
lisategevust annab. Ka on Eestis
aardeid, mis asuvad kõrgel puu
otsas või sügaval vee all ja vajavad leidmiseks erivarustust või ka
erioskusi. Mõni aare on leitav aga
vaid pimedas ja taskulambi abil.
Peale pidevalt ühes peidupaigas
olevate aarete on geopeituritel
kombeks korraldada ka sündmusaardeid, mis sisuliselt tähendab
seda, et kindlal päeval peavad
kõik aaret leida soovivad geopeiturid saabuma ühte kohta, kus
siis toimuvad juba ühistegevused.

Alati ei pruugi aga üldse mingit ajastatud ja karpi topitud aaret otsida. Tuleb otsida näiteks
veebikaamerat ja lasta endast pilt
teha. On olemas ka asukohata
aarded, näiteks „Teolt tabatud”,
mis saab leitud siis, kui kaks või
enam geopeiturit satuvad samal
ajal üksteisega kokku leppimata
ühte aaret otsima.
Geopeituri üks abivahend on
ka fotoaparaat, sest näiteks aarde
„Kategooriline imperatiiv” leidmiseks on vaja pildistada teatud
tunnustega silti.
Geopeitus on vahva seiklus,
mis tutvustab tihtipeale uusi
põnevaid kohti ja paelub pikaks
ajaks. Seigelda saab pere, sõpradega või üksi - elamusi jätkub
kõigile.

Saue Vallavalitsus on alustanud peremehetu ehitise hõivamise menetlust Saue vallas Valingu külas katastriüksuste Korvi (katastritunnus
72701:003:0396) ja Kasepõllu (katastritunnus 72701:003:0402) vahel
paikneval maaüksusel asuva Saare talu sauna osas. Ehitise viimane omanik
on teadmata.
Kõigil, kellel on vastuväited nimetatud ehitiste hõivamise või peremehetuse
kohta, esitada need kirjalikult kahe kuu jooksul pärast teate avaldamist
Saue Vallavalitsusele, aadressil Veskitammi 4, Laagri alevik, Harjumaa 76401
või info@sauevald.ee.

Adven on Eestis ja Soomes tegutsev
energiaettevõte, mis pakub oma klientidele
nende vajadustele vastavaid energialahendusi.
Adven Eesti AS otsib oma kollektiivi:

SOOJUSVÕRGU LUKKSEPPA
Kelle ülesandeks on võrkude ja seadmete käidu- ja hooldustööd, aruandlus;
tagamine ja muud tööd oma töötsoonis.

Omalt poolt pakume stabiilset ja vaheldusrikast tööd;
arenguvõimalust oma erialal ja selleks vajalikke koolitusi;
kuulumist kollektiivi, kus hinnatakse ohutut töökeskkonda ja
mitmeid ettevõttepoolseid soodustusi.
Töö asukoht: Tallinn ja Harjumaa
Palume saata CV hiljemalt
15. septembriks: adven.eesti@adven.com
Lisainfo tel 667 8627

26. oktoobril toimub Saue valla Kultuurikeskuses suur kostüümipidu „Koletiste ball
2“, mille korraldajateks on kaks sauevallakast geopeiturit – Kadri ja Jon-Paul Barr.
Eelmisel aastal halloweeniks korraldatud
üritus oli mõeldud ainult geopeituritele,
kuid sel aastal on pidu avatud kõigile. Sellest tuleb vahva õhtu koos fantaasiarikaste
kostüümide, temaatilise söögi ja joogiga,
heategevuslike seltskondlike mängudega ja
põnevate auhindadega.
Ürituse eesmärk on ka natuke head teha.
Koostöös Laagri Lions Klubiga kogutakse
raha vähekindlustatud laste jõulupeoks.
Seoses sellega on korraldajatel suur palve –
aidake aidata! Selleks on mitmeid võimalusi.
Tulla peole, toetada üritust rahaliselt või
kingitustega. On võimalus saata oma toetus
ka otse Laagri Lõvidele. Kui pakud mingit
vahvat teenust, toodad midagi või tegeled
millegi müügiga, siis on võimalus aidata
meid heategevuslike mängude auhindadega või mõne vahva asja/teenusega meie
heategevuslikul oksjonil.

Peremehetute ehitiste hõivamise teated

Ootame kandidaadilt kesk-eri hariduse (tehnilise) või pikaajalise erialase
töökogemuse olemasolu; väga head eesti keele oskust, vene keele oskust
suhtlustasemel; arvuti kasutamise oskust; B-kategooria autojuhilubade
olemasolu; korrektsust, täpsust, tehnilist taipu, algatusvõimet ja
suhtlemisoskust.

Koletiste Ball
geopeituritele,
kuid mitte ainult

LPG
endermoloogiline
massaaž
Kontakt tel. 53470686

Vaata peolehte:

monstersball.wix.com/tallinn2013
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SAUE VALLA KULTUURIKESKUSE HUVITEGEVUS JA -RINGID

HUVIRINGID

HUVIRINGID

Juhendaja

Lisainfo

Muusikastuudio Vikerkaar:

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

Alates 9. september!

KUNST JA KÄSITÖÖ
Maalimine (noorem rühm)
Meisterdamine (1.-4.klass)
Lilleseadering
Keraamikaring (1.-5.kl.)
Keraamikaring (1.-4.kl.)
Keraamikaring (1.-5.kl.)
Laste loomingu ring (1.-3.klass)
Laste loomingu ring (4.-6.klass)
Poiste metallitöö (5.-9.klass)
Poiste puutööring
Moedisain
SPORT
Ujumine (algajad)
Ujumine (algajad ja edasijõudnud)
Ujumine (edasijõudnud)
Jalgpalliring 1.-2.klass (Nõmme Kalju)
Jalgpalliring 3.-5.klass (Nõmme Kalju)

Kergejõustik 1.-3.klass

Kergejõustik 4.-9.klass

Karatering

Korvpall
Korvpall
Akrobaatika UUS
LAUL JA MUUSIKA
Laulustuudio (7.-12.a. lapsed)
Laulustuudio (13.-18.a. lapsed)
Laulustuudio (kooriklass)
Solistide ring
Trummiõpetus
Kitarriring
Klaveri individuaalõpe
Akordioniõpe
TANTS JA LIIKUMINE
Showtants “Carolina - Laagri”
Showtants “Carolina - Laagri”
Showtants “Carolina - Laagri”
Seltskonnatants (peotants)
Tantsuring HIP-HOP / FREESTYLE (Noorem rühm)
Tantsuring HIP-HOP / FREESTYLE (Vanem rühm)
Balletiring UUS
KEELED
Inglise keel (1.klassid)
Inglise keel (2.klassid)
Soome keel ja kultuur (algajad, 4.-7.klass)
Hispaania keel ja kultuur (algajad, 4.-7.klass)
Prantsuse keel ja kultuur (algajad, 4.-7.klass)
MUUD RINGID
Teatristuudio
Arvutiring
Malering
Kabering
Mõttemängud
Videostuudio
Fotostuudio
Joonistamine ja animatsioon
EELKOOLIEALISED LAPSED
Loovuskool (kooliks ettevalmistuse ring)
Inglise keel
Ujumine 5.-6.a. (3 rühma)
Spordiring 4.-6.a. (2 rühma)
Kabering
Balletiring
TÄISKASVANUTELE
Keraamika kursus
Hispaania keel ja kultuur (algajad)
Soome keel ja kultuur (algajad)
Soome keel ja kultuur (edasijõudnud)
Prantsuse keel ja kultuur (edasijõudnud)
Joogakursused

Toimumisaeg

Hind (kuutasu)

E - 13.30-15.30
N - 14.00-15.30
E - 15.15-16.45
K - 14.05-15.35
N - 13.15-14.45
N - 14.45-16.15
T - 14.05-15.35
T - 15.35-17.05
E - 15.00-16.30
E - 14.30-16.00
Täpsustamisel

18 eurot
18 eurot
20 eurot
25 eurot
25 eurot
25 eurot
20 eurot
20 eurot
15 eurot
15 eurot
20 eurot

E - 14.30-15.30
K - 15.00-16.00
R - 14.30-15.30
E - 15.30-16.30
K - 16.00-17.00
R - 15.30-16.30
E - 16.30-17.30
K - 17.00-18.00
R - 16.30-17.30
E - 14.00-15.30
K - 14.00-15.30
R - 13.10-14.40
E - 15.30-17.00
K - 15.30-17.00
R - 14.40-16.10
I ja IV veerand
T - 15.00-16.30
N - 15.00-16.30
II ja III veerand
T - 15.00-16.00
N - 15.00-16.00
I ja IV veerand
T - 16.45-18.15
N - 16.45-18.15
II ja III veerand
T - 16.00-17.00
N - 16.00-17.00

14 eurot (ujumine 1x nädalas)
23 eurot (ujumine 2x nädalas)
28 eurot (ujumine 3x nädalas)
14 eurot (ujumine 1x nädalas)
23 eurot (ujumine 2x nädalas)
28 eurot (ujumine 3x nädalas)
14 eurot (ujumine 1x nädalas)
23 eurot (ujumine 2x nädalas)
28 eurot (ujumine 3x nädalas)

E - 18.00-19.00 (algajad)
E - 18.00-19.30 (edasijõudnud)
K - 18.00-19.00 (algajad)
K - 18.00-19.30 (edasijõudnud)

I ja IV veerand
E - 15.30-17.00
K - 15.30-17.00
R - 15.30-17.00
II ja III veerand
TÄPSUSTAMISEL
K - 14.05-14.50
T või N kokkuleppel õp.
T või N kokkuleppel õp.
T või N kokkuleppel õp.
T või N kokkuleppel õp.
individuaaltund
kokkulkeppel õp.
T - 15.00-16.00 (algajad)
T - 16.00-17.00 (edasijõudnud)

individuaaltund
kokkulkeppel õp.
individuaaltund
kokkulkeppel õp.

Algajate rühm (1.-2 klass)
E- 14.30 - 15.30
K- 14.30 - 15.30
Edasijõudnute rühm (3.-4.klass)
E- 15.30 - 17.00
K- 15.30 - 17.00
Esinemisgrupp
E- 17.00 - 18.30
K- 17.00 - 18.30

Täpsustamisel
T - 15.00 - 16.00
N - 15.00 - 16.00
T - 16.00 - 17.00
N - 16.00 - 17.00
E - 13.25-14.10
E - 13.25-14.10
R - 12.15-13.00
E - 14.20-15.05
K - 14.05-14.50
K - 15.00-16.30
N - 15.00-16.30
Täpsustamisel
Täpsustamisel
N - 14.05-15.35
K - 13.10-15.45 (2 rühma)
K - 14.05-15.35
T - 17.15-18.45
N - 15.35-17.05
T - 15.35-17.05
T - 14.05-15.35
E ja K 16.00 - 18.30
T ja N 16.00 - 18.30
R- 13.00 - 17.00 (3 rühma)
E - 16.00-16.30
K - 16.00-16.30
T ja N (3 rühma)
16.30 - 17.15
17.15 - 18.00
18.00 - 18.45
N - 15-45 - 17.30 (2rühma)
K - 16.00 - 16.45
Täpsustamisel (alates okt.)
okt, nov, dets ja veebr, märts
Täpsustamisel (alates okt.)
N - 17.30-19.45 (alates okt.)
K - 17.30-19.45 (alates okt.)
K - 17.30-19.45 (alates okt.)
E - 18.15-19.45 (alates okt.)

35 eurot

Pesamunade stuudio (1-2.a.)
Pesamunade stuudio (0-1.a.)
Pesamunade stuudio (2-3.a.)
Poiste bänd (7-14.a.)
tüdrukute ansambel TANS (9-15.a.)
laulu individuaalõpe
klaveri individuaalõpe

Elina Lill, tel 55669252,
elina@mydance.ee
www.mydance.ee
Saue valla Kultuurikeskus,
tel 6796765

MyDance Tantsuklubi UUS!
Rosanna Moe- ja Stiilistuudio
Võimlemiskool EXCITE DANCE UUS!

Karolina Lill, tel 55941171 excite.dance@yahoo.com www.
excite.ee

Anne Adamsi muusikastuudio:

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

laste solistiks kasvamise ring (7-16.a)
soololaulu individuaaltunnid (alates 17.a.)
Pereklubi Kollane Pardike:

35 eurot

14 eurot (1x nädalas)
26 eurot (2x nädalas)

Alates 17. september!

10 eurot (1x nädalas)
20 eurot (2x nädalas)

Tõnis Roosimaa, tel 57813756,
info@laagrikogudus.ee
www.laagrikogudus.ee
Mare Võting, tel 56602107

Laagri Kristlik Kogudus:
Laagri Emade Klubi
Pühapäevakool
Jumalateenistus
Kunstitoa taaskasutuse- ja loovustöötoad:

18 eurot (1x nädalas)
25 eurot (2x nädalas)
18 eurot (1x nädalas)
25 eurot (2x nädalas)
19 eurot (1x nädalas)
25 eurot (2x nädalas)
35 eurot
40 eurot
25 eurot
20 eurot
13 eurot
42 eurot

Taaskasutuse käsitöötuba
Laagri Male Arendamise ja Edendamise
Keskus-Klubi
harrastusteater MÄNGUTEATER
Klavessiini individuaalõpe
Plokkflöödi individuaalõpe
Inglise keele individuaalõpe
Rootsi keele individuaalõpe
Eakate tantsuline liikumine 60+

ALUSTAME OKTOOBRIS!
INFOPÄEV 10.SEPTEMBER KELL 17.00!
Rühmatunnid alates 17.september!
Alates 3.september!
tunnid toimuvad teisipäeval,
neljapäeval, reedel
aeg kokkuleppel
aeg kokkuleppel

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

Laagri Mängutuba, vaba mänguaeg

algajad
hobitantsijad I
hobitantsijad II

Alates 19. september!
neljapäeval 18.00

Alates september!

Beebivõimlemine

Seltskonnatantsuklubi:

esmaspäeval 10.00
esmaspäeval 11.15
teisipäeval kell 11.00
aeg kokkuleppel
esmaspäeval 17.30
aeg kokkuleppel
aeg kokkuleppel

Evelin Talvar, tel 53482828,
evelin@pardike.ee
www.pardike.ee

väikelaste loovustund
14 eurot (1x nädalas)
26 eurot (2x nädalas)

Kristina Tamm, tel 5020796,
info@kunstituba.com
www.kunstituba.com
Ardi Tedrema, tel 58533653,
laagri.male@gmail.com
Saue valla Kultuurikeskus,
tel 6796765
Saale Fischer, tel 55637757,
saalefischer@yahoo.com
Ingrid Novikova, tel 53465917,
veskitammi@sauevald.ee
Reet Ollo, tel 56754828, reetollo@yahoo.com
Reet Ollo, tel 56754828, reetollo@yahoo.com
Elju Vakkermann, tel 5272715
Juta Klettenberg, tel 5083223,
jutakle@gmail.com
Saue valla Kultuurikeskus,
tel 6796765

kolmapäeval,
aeg kokkuleppel
teisipäeval 10.30; 12.30
esmaspäev 10.00-17.00
neljapäev 10.00-17.00
teisipäeval kell 19.15
pühapäeval kell 17.00
pühapäeval kell 18.45

2xkuus, reedel kell 10.00
pühapäeval 12.00
pühapäeval 12.00
ALUSTAME OKTOOBRIS!
1xkuus, JÄLGI INFOT!
Alates september!
neljapäeval 15.00
ALUSTAME OKTOOBRIS!
aeg kokkuleppel
aeg kokkuleppel
aeg kokkuleppel
aeg kokkuleppel
Alates 7. oktoober!
esmaspäeval kell 11.00
Alates 4. september!
kolmapäeval 17.00

13 eurot

"naisansambel ""Pihlamari""

13 eurot

noortebändid

28 eurot

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

28 eurot
28 eurot
20 eurot
28 eurot
28 eurot
18 eurot
27 eurot
27 eurot
27 eurot
27 eurot
27 eurot
17 eurot
20 eurot
16 eurot
16 eurot
18 eurot
25 eurot
25 eurot
20 eurot
55 eurot (2x nädalas)
50 eurot (1x nädalas)
20 eurot
12 eurot (1x nädalas)
24 eurot (2x nädalas)
18 eurot
16 eurot
20 eurot
80 eurot
38 eurot
38 eurot
38 eurot
38 eurot
29 eurot

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

Toimumisaeg

Hind

Registreerimisinfo

TÄISKASVANUD
VANAMÕISA KERAAMIKA
Esmaspäev ja teisipäev
Juhendaja Kaja Tammsalu,
12 eurot, lapsed
TÖÖTOAD, OODATUD ON KÕIK kell18.30-20.30, esimene
kaja.tammsalu@gmail.com,
ja pensionärid 10
VÄIKESED JA SUURED
töötuba toimub 07.10
tel 5101348
eurot (kord)
Esmaspäev kell 19.45,
Juhendaja Regina Lauri,
HATHA -JOOGA TUND
6 eurot/tund
esimene tund toimub 07.10
tel. 58438067
MY DANCE TANTSUKLUBI,
Esmaspäev 17.00-18.00
Juhendaja Anna- Maria
oodatud on 1-6 klassi tüdrukud
ja neljapäev 14.30-15.30,
14 eurot kuu
Uulmaa, info@mydance.ee,
ja poisid
esimene tund 02.09
tel. 55669252
MEMME-TAADI KLUBI (eakad,
Teisipäev (kaks korda kuus)
Esinaine Aino Kiirend,
Tasuta
pensjonärid)
10.00-13.00
tel. 53809386
Juhandaja Kadi Neemre,
INGLISE KEELE VESTLUSRING
Teisipäev 18.00.-20.00,
4 eurot/tund
katrin@kodukyla.ee,
TÄISKASVANUTELE
esimene tund 01.10
tel. 5140761
LAULUTUNNID
Juhandaja Sille Ojastu,
Kolmapäev 17.00-18.00,
EELKOOLIEALISTELE
10 eurot kuu
katrin@kodukyla.ee,
alustab grupi täitumisel
vanus 3-5 aastat
tel. 5140761
LAULUTUNNID
Juhandaja Sille Ojastu,
Kolmapäev 18.00-19.00,
EELKOOLIEALISTELE
10 eurot kuu
katrin@kodukyla.ee,
alustab grupi täitumisel
vanus 5-7 aastat
tel. 5140761
Juhandaja Sille Ojastu, silleoSEGAKOOR WANNAMOISA
Kolmapäev 19.00-21.00
8 eur kuu
jastu@hot.ee, tel. 5276967
Sekretär Virgo Olmet,
LC Laagri
Kolmapäev (kord kuus)
Info sekretärilt
virgoolmet@gmail.com,
tel . 55670466
Sekretär Eleri Kaljuste,
LEO Club Laagri
Kolmapäev (kord kuus)
Info sekretärilt
eleri_kaljuste@hotmail.com,
tel. 5258150
Kolmapäev (kord kuus)
katrin@kodukyla.ee,
NAISTEKLUBI
5-10 eurot kuu
esimene kohtumine 25.09
tel. 5140761
Esmaspäev kell 15.00-21.00
Avatud noortekeskus ja laste
Kolmapäev kell 15.00-21.00
mängutuba
Neljapäev kell 15.00-21.00
Neljapäev 18.00-19.00
Juhendaja Evely Vaigur,
LASTE LATIN-DANCE
TASUTA näidistund 26.09, 14 eurot kuu
latindancepanter@gmail.com,
alustab oktoobris
tel. 5175717
Neljapäev, algajad 19.30Juhendaja Evely Vaigur,
20.30, edasijõudnud 20.30LATIN-DANCE
18 eurot kuu
latindancepanter@gmail.com,
21.30, TASUTA näidistunnid
tel. 5175717
12.09”
BEEBIHOMMIKUD-KODUSTE
Reede, 10.30-11.30
katrin@kodukyla.ee,
LASTE MÄNGUHOMMIKUD
OTSIME JUHENDAJAT!
tel. 5140761
(vanus 0,3-2)
B-kat. õhtune
Neljapäev, esimesed
390€, hommikune
PLEKK-LIISU OÜ mootorsõiduki- kohtumised 05.09 ja 12.09,
Registreerimine tel. 5119 209,
370€, A-kat. on
juhi kursused (A,B, AB- kategooria A ja B kateg. kell 10.00 ja
6109 299, 5059 957,
360€ (kui on B
ja lõpptasemekoolitus)
kell 18.00, AM kategooria
www.plekkliisu.ee
load olemas) AM
- roller kell 17.00
kat 190€

VANAMÕISA SELTSIMAJA. Allika tee 10, Alliku küla, Saue vald, tel: + 372 51 40 761, katrin@kodukyla.ee
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RAHVASPORDIKLUBI KUUSE
Huviringi nimetus
Laste- ja noorte sulgpallitreeningud algajatele (alates 2.09)
Laste- ja noorte sulgpallitreeningud edasijõudnutele (alates 2.09)
Sulgpallitunnid harrastajatele
Sulgpallitunnid harrastajatele
Sulgpallitunnid harrastajatele
Korvpall meestele
Aeroobika

Toimumisaeg

Hind

E,R 14.30-16.00

30 eurot

E,K,R 16-17.30

30 eurot

K 17.30-19; 19-20.30
R 19-20.30
P 16-17.30; 17:30-19
T,R
17.30-19

5 eurot*

T,N

19.00-20

35 eurot
5 eurot/
üks tr.tund

Laagri spordihall, Kuuse 39A, 5089954; kuuseklubi@kuuseklubi.ee;
Linda Roop. Registreerimisinfo: www.kuuseklubi.ee; kuuseklubi@
kuuseklubi.ee

7.september, kell 11.00-16.00

LAAGRI HUVIALAKOOL
PAKUB TÖÖD OSALISE
KOORMUSEGA:
- Pikaajaline kogemus väikelastega töötamisel
- Modernne treeningmetoodika
- Eakohased ning kaasahaaravad treeningud
- Kogenud ja koolitatud treenerid
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Ootame kandideerima positiivse
ellusuhtumisega, lapsesõbralikke ning
koostööd väärtustavaid õpetajaid. Huvirühma
peamiseks eesmärgiks on huvi äratamine
huviringides tehtavate tegevuste vastu.
/ÊÀi`ÕÃ\
UÊhuviringi tundide läbiviimine
vastavalt õppekavale;
UÊhuviringi õppekava koostamine;
UÊhuviringi komplekteerimine;
UÊõppetööks vajaminevate
materjalide hankimine;
UÊhuviringi töö korraldamine väljaspool
õppetunde.
ÃÌ>`>Ê«>Õi\Êkirjalik avaldus; CV;
haridust tõendavate dokumentide koopiad.
Vajalikud dokumendid palun esitada
elektrooniliselt taigur@laagrik.edu.ee või
aadressil Laagri Huvialakool, Veskitammi 22,
Laagri, Saue vald, 76401 Harju maakond

Ã>v\ÊÈÇÊÈÇÈx

21. SEPTEMBER ALGUSEGA KELL 12.00
VANAMÕISA VABAÕHUKESKUSES

VANAMÕISA SÜGISLAAT

ÕUNAMAHLASIMMAN VÄLITERRASSIL
19.00 ANSAMBEL UNTSAKAD

Laa
sim t TASU
ma
n 4 TA
eur
i

Võta kaasa oma taara ja naudi sügisest ilma koos oma õuntest tehtud värske mahlaga. ÜHE LIITRI
TEGEMINE MAKSAB 0,25€ NB! Sordid martsipan ja valge klaar ei sobi mahla tegemiseks! Et ei
peaks mahlategemise järjekorras seisma, REGISTREERI ennast eelnevalt kristin.lepikson@
sauevald.ee või telefonil 5344 6686
Laadal müügil käsitöö, istikud, sügisesed aiasaadused ja palju muud Ootame kauplema taluja mahekaubaga, käsitööga ja kirbuturu alale sellega, mis kodus üle jäänud. Kauplejate
registreerimine müügipindadele kuni 16.09,katrin@kodukyla.ee ja 5304 0791, kohatasu 5€

KÕIK OODATUD OMA ÕUNTEGA
VANAMÕISA VABAÕHUKESKUSESSE,
KOHAL TRIINU ÕUNAMAHLA
KOMBAIN

100 KG ÕUNU

50 L MAHLA

20 MINUTIGA

Koduvald
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SAUE VALLALEHT

SAUE VALLA KULTUURIKALENDER SEPTEMBER
AEG
6. sept
6. sept
6. sept31. okt
10. sept

14. sept

21. sept

21. sept

23. või
25. sept

24. sept

24. sept

ÜRITUS

TOIMUMISKOHT, AEG

Näituse „Vanaema
kell 13 Saue valla Kultuurikeskus
kaelaräti lugu“ avamine
kell 18-22 Ääsmäe Noortekeskuses Exit.
Ääsmäe Noortekeskuse
Oodatud on kõik noored! Mängime
Exit sünnipäev
mänge, sööme kringlit ja saab ka tantsida.
Näitus „Vanaema
Saue valla Kultuurikeskus
kaelaräti lugu“
kell 19 flamencokitarristi Myrddin de
„Nuevo flamenco“
Cauteri (Belgia) kontsert
pilet 5.00/ 2.00 eur pensionärid, õpilased
Multifunktsionaalse
palliplatsi avamine

Jaan Teemanti
sünniaastapäeva
tähistamine
Poliitiliselt ebakorrektne näitemäng
„Lehmad ja eeslid ehk
lüpstavad ja lüpsjad“

28. sept

Laagri taluturg

29. sept

Laste keraamika
hommik

KONTAKTID

10. SEPTEMBER KELL 19.00
SAUE VALLA KULTUURIKESKUSES
Pileti hind 5 eurot
Pensionäridele ja õpilastele 2 eurot

Saue valla Kultuurikeskus

Tel 6796765, info.
veskitammi@sauevald.ee

Ääsmäe Noortekeskus
Exit

aasmaenk@gmail.com
telefon 58935429

Saue valla Kultuurikeskus

Tel 6796765, info.
veskitammi@sauevald.ee

Saue valla Kultuurikeskus

Tel 6796765, info.
veskitammi@sauevald.ee

Saue Vallavalitsus

Kaija Velmet
tel 55634407, kaija.
velmet@sauevald.ee

Rahvaspordiklubi Kuuse

www.kuuseklubi.ee
Linda Roop
telefon 5089 954

MTÜ Vanamõisa Küla

MTÜ Vanamõisa Küla

kell 13 alustavad mõõduvõttu males,
kabes ja gumokus
Laagri Kooli ja Gustav Adolfi
Gümnaasiumi noored.

Laagri Male Arendamise
ja Edendamise KeskusKlubi

Ardi Tedrema
laagri.male@gmail.com

Laagris jõe ääres – Jaan Teemanti
mälestuskivi juures kell 16.30

Saue Vallavalitsus

Kaija Velmet
tel 55634407, kaija.
velmet@sauevald.ee

Flamenco-kitarrist

Hüüru mõis kell 19.00

Saue valla Kultuurikeskus

tel 6796765, info.
veskitammi@sauevald.ee

Myrddin naelutab
kuulajad hinge kinni
pidades toolide külge

Laagris, Jõõekääru pargis kell 13.00

kell 10.40-14.00
kell 10.40 avamine ja
soojendusvõimlemine
kell 11 Tillu jooks (2010 ja hiljem
sündinutele)
XI Saue Valla Sügisjooks
kell 11.30 mudilaste jooksud
kell 12 tervisekäijatele 6000 m
kell 12.30 lastejooksud
kell 13 põhijooks 6000 m
kell 13.40 autasustamine ja loosiratas
Kell 12-23 Vanamõisa vabaõhukeskus
kell 12-19 avatud käsitöö ja eesti
toidu sügislaat ning kirbuturu ala
kell 10-20 töötab õunamahlakombain
kell 19-23 ÕUNAMAHLA SIMMAN ja
Õunavillimispidu
väliterassi pidulik avamine,
sügisandide oksjon.
Päevane laat on tasuta, õhtuse simmani
pilet maksab 4 eurot

Mõttemängude matš
sajal laual

KORRALDAB

15

kell 10-14 Kauplemiskohad on tasuta, kuid
oma tulekust tuleb korraldajaid teavitada.
Tel 6796765, info.
Oodatud on kauplema nii väikeettevõtjad Saue valla Kultuurikeskus
veskitammi@sauevald.ee
kui ka eraisikud oma aiasaaduste ja
talutoodanguga.
MTÜ Vanamõisa Küla
Kell 12.00-13.15 Vanamõisa Seltsimajas
Keraamilise pildi valmistamine
- rullitakse saviplaat, kuhu peale lisatakse
kleepimistehnikas soovitud detaile, mida
lapsed ise savist valmistavad.
TASUTA

MTÜ Vanamõisa Küla

Maksimaalne laste arv 30
last. Keraamikahommikule
palun ette registreerida:
katrin@kodukyla.ee, 51
40761

Hea Saue valla BEEBI ja
tema vanemad!
Saue valla BEEBIPÄEV toimub 12.10.2013,
kell 11.00 Laagris, Saue valla Kultuurikeskuses
Beebipäevale ootame beebisid, kes on sündinud
vahemikus 01.05. - 31.08.2013.
Palume Teid registreeruda kuni 08.10.2013,
telefonil 6796765, veskitammi@sauevald.ee

Beebipäeva Kava:
11.00
11.30
12.00

Saue vallavanema tervitus
Beebidele kingituste jagamine
Beebipäeva tort ja tee
Pildistamine fotonurgas
Beebivõimlemise näidistund
Vestlusring kuni 13.00 ni

Lisaraha teenimise võimalus
Pandipakendite vastuvõtmisega tegelev ettevõte Moya pakub
Sulle lisaraha teenimise võimalust. Nimelt oleme otsimas Kurresaare
taara tagastuspunktidesse töötajaid, kelle ülesanded on järgnevad:
1. Vastuvõtukoha korrashoid
2. Klaastaara sortimine
Meie praktikale tuginedes sobib töö hästi pensionärile,
töövõimetuspensionärile ja koolivälisel ajal õpilasele.
Kontakt: Tarmo 53 421644 või info@moya.ee
Palun helistada kontaktnumbril tööpäeviti kella 9-17
Meie tagastuskoht asub:

Rakvere Säästumarketis

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

„Kuulates Myrddinit, kuulen ma midagi
palju enamat kui kitarri. Mind kistakse
kaasa, meelitatakse järgnema, otsekui tahaks ta mind endaga ühes rebida. Täpselt
nagu teatris - eesriie tômmatakse kôrvale,
süüdatakse prožektorid, saabub vaikus ja
sa tunned, et kõik on võimalik. Kohe-kohe
hakkavad juhtuma imelised, seletamatud
asjad. Kuulates Myrddinit jään unelema
tema anonüümse meditatsiooni saatel,
olles tunnistajaks sügavale lüürilisele eneseväljendusele.“
Nii on kirjeldanud 10. augustil Saue valla Kultuurikeskuse
lavale tõusvat artisti Myrddinit tema kaasmaalane Wannes
Van de Velde Belgiast.
Myrddin on pärit Belgia muusikute perekonnast, kus
kõik mängisid pilli. Tema isa Koen De Cauter on üle maa
armastatud interpreet ning mustlasdžässi ringkondades
tuntud üle Euroopa. Varases lapsepõlves tundis Myrddin
huvi trummide vastu ning alustas klarnetiga, keskendudes
isa eeskujul džässile ja mustlasmuusikale. Neljateistkümneselt avastas ta flamenco ja vaimustus selle muusikakultuuri
rikkusest ja erilisusest. Peale põhitõdede omandamist isalt
õppis ta mõnda aega klassikalist kitarri, mille järel läks Hispaaniasse, et võtta meistrikursusi flamencomaailma suurtelt.
Aastate pikku omandas Myrddin fenomenaalse tehnilise
virtuoossuse, kuid tema peamiseks eesmärgiks on olnud ja
jäänud muusika sügavus. Tema ainulaadne ja isikupärane
kaasaegse flamenco stiil on välja kujunenud paljude mõjude ja tema erinevate huvide tulemina.
Myrddin hakkas soolokontsertidega esinema juba enne
esimese albumi „Imre“ (MAP Records) ilmumist 2000. aastal. Viis aastat hiljem üllitatud „Novar“ kinnitas tema positsiooni Belgia flamenco liidrina. 2009. aastal ilmunud album
„Lucia Nieve“ (Zephyrus Records) jätkas kitarristi otsinguid
ja täiustumist kogenud ning tunnustatud flamencointerpreedina.
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Vajatakse puhastusteenindajat
Veskimöldre Lasteaeda
(Instituudi tee 151, Laagri).
Tööaeg E-R kl 18.00-21.00.
Töötasu bruto 200.Kontakt 56659566,
ounamaa566@gmail.com

SAUE VALLALEHT

KAARDID
ENNUSTAVAD
www.ennustus.ee

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

Raja talu küttekoda pakub
küttepuid. Hind al 35 eur/rm,
Kase küttepuudel SOODUSpakkumine. Hind al 40eur/rm.
Koormad laotud,
transport hinna sees.
Info tel 58078790

Ostame Teie vana,
avariilise või seisma jäänud
auto! Sobiva pakkumise
korral raha kohe kätte.
Vajadusel registrist
kustutamine.
Tel. 566 07 775

Koduvald
*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

GEELKÜÜNTE HOOLDUS
JA PAIGALDUS ALLIKU
KÜLAS, TOOTSI TEEL.
FACEBOOK LOVENAILS
TEL: 59033079 TIIU

Lõikan hekki, teen
võsalõikust ja saetöid,
trimmerdan.
Tel. 55547291

Uus hooaeg spordiklubis
Laagri Tervis!
TBA
JOOGA
ZUMBA
SHAPING
PumpFX
KARIIBI-MIX
BODY STYLING
JÕUSAAL

Müüa ainulaadne
maja Veskimöldres!

Kõrgelt hinnatud Veskimöldre elamurajoonis ootab uusi omanikke
stiilne ja kvaliteetne maja suurel krundil! Tule tutvumisõhtule!
12.09.2013 kell 17.00-19.00. Vajalik on eelregistreerimine!

Urmas Tehver Tel 513 1410 urmas.tehver@upc.ee

Katrin Israel Tel 5697 9491 katrin.israel@remax.ee

Ootame lapsi oma
huviringidesse:

U Avariiliste autode
taastamine
U Autoremont ja
hooldus
U Keevitustööd
U Rehvivahetus

VALI OMA LEMMIK JA TULE TRENNI!!!
Asume Veskitammi 22
(Laagri kooli hoones)
WWW.LAAGRITERVIS.EE

Halupuu Firewood
Products OÜ
15a. Metsandusalast kogemust!
KÜTTEPUUDE TOOTMINE JA MÜÜK

· Halupuud konteineris
· Kaminapuud
· Kuivad halud võrkkotis
· Suitsulaast
· Süütepulgad
Tel. 53 33 22 84; info@halupuu.ee
METSAMAADE HALDUS
· Metsamajanduslikud tööd
· Raieõiguse ost
· Metsamaade ost
Tel. 555 60 240; janis@halupuu.ee

U Eelkool 6-7 a. lastele
U Mängukool 4-5 a. lastele
U Laulu- ja mänguring
0,8-2,5 a. lastele
U Logopeedi kõneravi
Lisainfo www.mangukool.ee
või tel. 51 20 730
Kõigile meie huvikooli õpilastele teeb
õppekeskkond www.kooliksvalmis.ee
ka väikese kingituse!

Asume Saue
vallas Jõgisool,
www.saueautoklubi.ee
või tel. 56 290 412

