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austatud vallarahvas, 

24. veebruaril tähistasime oma kodumaa vabaduse 90.aastapäeva. Sel päeval vaatasid Eesti rahvas 
ja riik käsikäes tulevikku, unustamata minevikku. Relva jõul tuli meie isadel end vabaks võidelda 
ikke alt. Paljud olid valmis langema, et kaitsta ülejäänute õigust rääkida eesti keelt ning valitseda 
end ise, ilma võõrvõimu painutuseta. Meenutagem tänutundega neid ligi 3600 hukkunut; see panus 
oli hindamatu. 

Eesti kasvas jõudsalt, oli tubli, kuid maailmapoliitika surutisest, kahe koletise, haakristi ning 
viisnurga alasilt ei pääsenud me nagu kogu Ida-Euroopa. Paljud olid sunnitud jätma Eesti, kes 
pommirahe all lääne, kes tapiga ida suunas. Kuid vale vaob ja tõde jääb pinnale. Varises ka viimane 
suurmonstrum, milles meil kõigil oli kaalukas roll. Sinise taevakaare ja musta mullapinna vahel 
joonistas valge lootus ning mehine tegutsemistahe meie vabanemiskaare. 

Tõsi, ärevad ajad polnud veel lõppenud, kuid nüüd, vaadates tagasi, on kõik läinud lausa usku-
matult hästi. Kuulume ju pea kõikidesse maailma suurematesse demokraatlikesse ühendustesse. 
Ühenduses peitub jõud ning koostöös edu, pidagem seda meeles nii euroseaduste üle vaieldes kui 
missioonidel osaledes – meie olemegi nemad ning vastupidi. 

Väikese riigina toetame tugevalt rahvusvahelist õigust, mille kehtivuse garandiks on paraku ikka 
olnud kokkulangemine suurriikide reaalpoliitiliste huvidega. Murettekitavad on tendentsid meie 
idanaabri juures, kus tsarismi putinlik versioon kipub lämmatama viimaseidki demokraatia lätteid. 
Uue, juba paikapandud karu laiutused enesekehtestamisel ei jää ilmselt alla oma eelkäijale. Kogu 
maailma mõjutavad aga enim siiski lähenevad USA valimised, kus meie seisukohast määravaimaks 
teguriks saab olema uue presidendi suhtumine Ida-Euroopasse; hetkel on väljavaated mõõdukalt 
optimistlikud.

Liikudes maailmast kodumaa tasandile, tuleb nentida, et üldiselt küllaltki põhjendatud rahulolu 
kõrval ei saa ka mööda minna eriti möödunud aastal kõrvus kajanud häirekelladest. Aprillimäsu, 
mis toimumishetkel kindlasti mõningat ärevust tekitas, osutus lõpuks siiski kurbnaljakaks katseks 
Eesti enesekindlust kõigutada, mis pidigi lõppema farsina. Sellest suuremat mõju omab aga sünd-
muse riiklik järellainetus, mis, sageli skandaalijanulise meediaga käsikäes, hoiab hüsteerialainet en-
diselt üleval. Kas olete tähele pannud, kui palju ebakindlamaks on meie igapäevane elupilt meedias 
murenenud? Siin on suundutud valele teele, üritades turvalisust tagada riikliku sunniaparaadi kaudu; 
kõva käe ihalus on sageli olnud demokraatia lastehaiguseks. Tõsi, ühiskonda võib muuta kuulekaks 
jõumeetodil, andes jõuorganitele, sageli põhjendamatult, juurde võimu, kuid see on üks teine ühis-
kond, selline, mida vaba kodanik näha ei soovi. Aatelised riigimehed ei tohiks punuda paranoiavõr-
gustikku üleilmsest terrorismist, halvenenud rahvussuhetest ning majanduskasvu langusest, eriti, 
kui seda tehakse oma reitingu upitamiseks. Rohkem on tarvis sisulist tööd ja pakiliste küsimustega 
tegelemist, sest riik, see on tema inimesed, mitte asi iseeneses ja vallad on riigi alustoed.

Tähistades koos vallarahvaga Eesti 90-ndat sünniaastat, kutsun teid kõiki käituma aktiivsete 
kodanikena, koonduma ning seisma oma aadete ja ideede eest. Ikka silmas pidama demokraatlikke 
ideaale ning unustamata, et Eesti Vabariiki, seda ajaloolist ime ehitame me kõik koos ja iseendale. 
Õnne ja edu sulle, Eesti, kes sa riikide seas veel noor! Kaunist piduaastat teile kõigile!

INDREK tIIDEMANN 
sAUE VALLAVOLIKOGU EsIMEEs

vallavolikogu esimehe tervituskõnest: “Eesti 
vabariiki ehitame me kõik koos ja iseendale!”

Seoses Eesti vabariigi 90. aastapäevaga autasustati 
järgmisi Saue valla arengule kaasa aidanud isikuid

Mitmekordsed Saue vallavolikogu liikmed 
taasiseseisvunud  Eesti vabariigi ajal 
 
Mati Kongo - valitud 5 volikogu koosseisu  

Tiiu Ingerainen – valitud 5 volikogu koosseisu 
 
Indrek Tiidemann– valitud 5 volikogu koosseisu 

Valeri Alba – valitud 4 volikogu koosseisu 

Lehte – Hilja Kullama – valitud 4 volikogu koosseisu 

Ülo Viljamaa – valitud 3 volikogu koosseisu 

Rein Suur – valitud 3 volikogu koosseisu

Siim Luks – valitud 3 volikogu koosseisu 

Lembit Libe – valitud 3 volikogu koosseisu 

Tiit Talvi – valitud 3 volikogu koosseisu 

Jaanus Kallion – valitud 3 volikogu koosseisu 

Rein Riga – valitud 3 volikogu koosseisu 

Tiiu Tool – hariduselu edendamise eest Laagri lasteaia õpetajana. 
Tiiu töötab lasteaias maja avamisest alates, seega 39.a. Positiivne inimene, 
ideede generaator 

Natalja Kullo – kauaaegse ja kohusetundliku töö eest lastega. Natalja on 
olnud Laagri lasteaia pesutädi juba 35a., väga abivalmis, kohusetundlik, 
valmis tegema kõike lasteaia heaks.   
 
Liia Kiibus – panuse eest rahvaharidusse. 2007.a.konkursi Harjumaa 
“Sädeinimene” nominent 
 
Johannes Ahun – sportlike saavutuste eest. Saue valla edukas esindamine 
purjelauaspordis.  
 
Marje Eelmaa – suure pühendumuse ja panuse eest Saue valla haridusse. 
Laagri kooli sisuliste väärtuste ja ideede arendaja. 
 
Ants Pak – põllumehe ameti väärtustamise eest, Ants Pak`I Kadarbiku talu 
saavutas 2007.a. Konkursi Harjumaa “Toetaja” laureaadi tiitli. 
 
Raivo Vihvelin – panuse eest Saue valla arengusse. O/Ü Laagri Haridus- 
ja Spordikeskuse kontseptsiooni  üks väljatöötajaid ja edasiarendajaid. 
 
Mare Jallai – panuse eest Saue valla sotsiaaltöö arengusse 

Elfriide Miller – külaelu väärtuste kandja 

Arno Pavel – külaelu edendamise eest. 2007.a. konkursi Harjumaa “Ette-
võtja” nominent. Hüüru Veski taaselustaja. 

Viive Kaur – Saue valla kauaaegne partner ja juriidiline esindaja advo-
kaadibüroost Luiga Mody Hääl Borenius 
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Alates 17.03.2008 kuni 
23.05.2008 toimuvad Laagri 
alevikus Veskitammi teel 
nr. 11401 (Rahnu tn otsa  
ja Vae tn otsa vahelisel 
lõigul) kaeve-, ehitus- ja 
teetööd seoses tee aluste 
trasside renoveerimise ja tee 
renoveerimistöödega. 

Teelõik on tööde teostamise ajal 
suletud. Liiklus on ümber suunatud 
läbi Kuuse, Kuuse põik ja Vae täna-
vate ning teisel suunal läbi Rahnu, 
Kaskede pst, Männimetsa tee täna-
vate. 

Raskeveokite liiklemine on Laagri-
Harku maanteel  ja ka nimetatud üm-
bersõitudel kategooriliselt keelatud. 

Tööde peatöövõtja on AS Talter. 
Liikluskorralduse eest vastutab 
OÜ Roadservice, Timo Vares, Tel: 
53489419. 

Tööohutuse eest vastutav isik tööde 
tegemise ajal on Priit Kuldsaar, Tel: 
5109332.  

Kuidas liigub koolibuss?  
Koolibussil muutub viimane kooli 

jõudmise marsruut. Koolibuss ka-
sutab kooli jõudmiseks Vae, Kuuse 
põik ja Redise tänavat. Buss peatub 
Redise 7 maja kõrval oleva staadioni 
teenindusparkla väravas ja võtab 
lapsed ka õhtul samast kohast peale.  

Kuidas saab kooli parklasse, ujulasse 
ja lasteaeda?

Kooli, ujulasse ja Veskitammi lastee 
aeda tuleb autotranspordiga sõita mööda 
Rahnu tn, Selleri tn ja Tuleviku tn. 
Tuleviku tänavalt saab juba risti üle 
Veskitammi tn kooli parklasse. Lasteaeda 
saab sõites edasi läbi kooli parkla ja selle 
küljeväravast välja põllupealsele lasteaia 
juurdepääsuteele. Soovitame ummikute 
vältimiseks hommikuti läheneda Redise 
tänavat pidi koolibussi ajutisse peatusse, 
kust laps saab jalgsi mööda staadioniäär-
set kõnniteed kooli tulla.     

Kuidas on tagatud ligipääs teenin-
davale transpordile? 

Raskeveokite liiklus on kogu Laagris 
keelatud. Teenindav transport peab 
taotlema ligipääsu jaoks eriloa Põhja-    
Regionaalselt Maanteeametilt ja Saue 
Vallavalitsuselt. AS Talter on lubanud, 
et eriloaga teenindavale transpordile 
tagatakse ligipääs kogu ehitusperioodi 
jooksul.

Kuidas saavad liigelda jalakäijad ja 
jalgsi kooli tulevad lapsed?

Jalakäijatele tagatakse töö maa-alade 
vahelt risti läbipääsud Veskitammi 3 

juures, Redise tn otsas, Tuleviku tn 
otsas ehk kooli värava juures ja Rahnu 
tn otsas. Jalakäijate suunamiseks on 
ehitusala vahetus ümbruses kogu ehi-
tusperioodi jooksul jalakäijate liiku-
missuunda tähistavad liiklusmärgid. 
Jalakäijate liiklemine on kas ühel või 
teisel pool töö maa-ala pidevalt tagatud 
ja töö maa-alad aedadega piiratud.

Millised on ühistranspordi liinide 
muudatused?

Alates 17. märtsi hommikul kella 
10.00-st muutuvad ühistranspordiliinid 
alljärgnevalt:

Buss nr. 27 – buss ei keera üldse 
Veskitammi tänavale ja peatub kogu 
remondiperioodi jooksul vaid Pärnu 
mnt. äärsetes bussipeatustes Viljaku ja 
Laagri. *Viimane buss Laagri aleviku 
keskusest väljub 17.03 kell 9.45

Buss nr. 20a – bussi lõpppeatuse 
asukoht on uue postkontori ees aadres-
sil Vae 2 Vae 2 juurde paigaldatakse 
ajutised bussipeatuste märgid. 

Marsruuttakso Nr. 224 – Marsruut- 
takso liini marsruut muutub alates 
Veskitammi/Vae tn ristmikust Vae tn, 
Kuuse põik, Redise tn, Kuuse tn

Kuhu ma saan parkida oma auto, 
kui maja ees pole ruumi?

Kuna ehitusperioodil on paljudes 
kohtades parkimine keelatud ja mõne 
ühistu ette ei pruugi autod ära mahtuda, 
siis on võimalik vallamaja juures suures 

parklas lubatud kõikidel parkida. Parki-  
mise probleemidest ootame Laagri elani- 
kelt tagasisidet.

Saue Vallavalitsus palub kõigilt valla 
kodanikelt tee remondiperioodil mõistvat 
suhtumist. AS Talter on peatöövõtjana 
näidanud väga head koostöövalmidust ja 
usume, et kui Teil on kodule ligipääsu-
probleemid, siis viisaka palumise korral, 
Teile ehitaja poolt ligipääs tagatakse.

INDREK BRANDMEIstER
KOMMUNAALspEtsIALIst 

 

veskitammi tänava remondiga seotud 
liikluskorralduse muudatused laagris

Küsimuste korral 
palume pöörduda: 
AS Talter projektijuht 
Priit Kuldsaar 
Tel: 5109332 
Saue Vallavalitsuse 
kommunaalspetsialist 
Indrek Brandmeister 
Tel: 53407008, 
indrek.brandmeister@                 

   sauevald.ee

Teenistus omavalitsuses -Riigi-
kantselei nõunik Ave Pevkur esines 
loenguga “Ametiisik, tema rollid 
ja võimalikud huvide konfliktid”.               
Loeng keskendus eetikale, väärtustele, 
ametniku ja ametiisiku rollidele ja 
võimalikule huvide konfliktile avalikus 
sektoris

OÜ Chester Universal tutvustas 
kavandatavat planeeringut Tallinn-
Paldiski raudtee, Tallinn-Pärnu-Ikla 
maantee ja Saue linna vahelise teede ja 
tänavate võrgu, ning vajalike ristmike 
väljaarendamise kohta.

Otsustati 2007. aasta assigneeringute 
sulgemine 

Muudeti määrust Saue Vallavoli-
kogu 27. detsembri 2004 määruse nr 
16 „Saue vallas korraldatud jäätme-
veole ülemineku tingimused tulenevalt 
jäätmeseadusest” 

Kinnitati Saue valla lemmikloomade 
keskregistri põhimäärus

Muudeti määrust Saue Vallavolikogu 
22. märtsi 2007 määruse nr 04 “Saue 
valla munitsipaalkoolide pedagoogide 
töötasustamise alused” 

Kinnitati riigi poolt rahastatava 
lapsehoiuteenuse vahendite ülejäägi 
kasutamise kord

Kinnitati Saue valla eelarvest 
makstavate sotsiaaltoetuste summade 
suurused

Kinnitati Ääsmäe-Tuula tee aluse 
maa valla omandisse võtmine

Algatati peremehetute ehitiste hõi-
vamine

Muudeti kinnistu Rajamaa 
katastriüksuse sihtotstarve

Saue vallavolikogus
28. veebruaril

4. märtsil toimus Laagri Koolis kol-
meosalise lapsevanematele suunatud 
koolitussarja esimene loeng, kus rõhu-
asetus oli laste toitumisel ja liikumisel.

Lastekaitsespetsialisti Liivi Lentsi 
sõnul möödus esimene kohtumine ak-
tiivses dialoogis vanemate ja koolitaja 
vahel ning osalenud emade arvates on 
tegemist tänuväärt üritusega. 

Sellised loengud annavad Lentsi 
hinnangul lapsevanema rolli paremaks 
täitmiseks uusi mõtteid ja võimaldavad 
erinevate uuringute ja praktikate taustal 
võrrelda enda arusaamu ja teadmisi. 

Kuigi selliseid koolitusi korraldatakse 
Eestis juba päris palju, siis on nad 
reeglina üsna kallid ning seetõttu on 
koostöös Eesti Lastevanemate Liiduga 
tasuta ja suisa koju kätte toodud loengu-
sari Lentsi arvates suurepärane võima-
lus valla lapsevanematele.

Järgmine koolitus toimub 2. aprillil 
kell 17.00 Laagri Koolis ja teemaks on 
peremajandus - eduka peremajanduse 
eeldused, tarbimine tuleviku arvelt ver-
sus vajadustele orienteeritud tarbimine, 
(kiir-) laenudes peituvad ohud, võima- 
lused vältida makseraskusi ja võlgu.

14. mail kell 17.00 või 18.00 (kel-
laaeg täpsustamisel) Laagri Koolis, 
räägitakse lapse arengust, lapsevane-
maks kasvamisest, poiste ja tüdrukute 
erinevatest arengueeldustest, teismeliste 
probleemidest.

Lisainfo Lastekaitsespetsialistilt Liivi 
Lentsilt 654 1144

Tasuta koolitus 
lapsevanematele

autoga kooli 
ja lasteaeda
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Riigi poolt rahastatava 
Lapsehoiuteenuse alusel 
vastuvõetud saue Vallavolikogu 
määrus võimaldab sügava või 
raske puudega lastele ja nende 
peredele laialdasemat valikut 
sotsiaalteenuseid - 2580 krooni 
ulatuses aastas. (loetelu § 3)

Määrus kehtestatakse “Kohaliku 
omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 
lõike 1 punktide 5 ja 37 ning “Sotsia-
alhoolekande seaduse” § 126 lõike 4 
alusel.

§ 1. Üldsätted
(1) Käesolev määrus reguleerib Saue 

vallale riigieelarvest raske või sügava 
puudega lastele lapsehoiuteenuse (edas-
pidi riigi rahastatav lapsehoiuteenus) 
osutamiseks eraldatud vahendite ülejäägi 
kasutamist.

(2) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse 
osutamiseks eraldatud vahendite ülejääki 
kasutatakse Saue valla raske või sügava 
puudega laste ja nende peredega seotud 
sotsiaalteenuste osutamise toetamiseks 
(edaspidi toetus).

(3) Määrusega kehtestatakse raske või 
sügava puudega lastele osutatavad sot-
siaalteenused, mille osutamiseks toetust 
makstakse, samuti toetuse maksmise 
tingimused ja kord.

§ 2. Toetuse suurus
Toetuse suurus ühe raske või sügava 

puudega lapse kohta kalendriaastas on 
võrdne Vabariigi Valitsuse kehtestatud 
riigi rahastatava lapsehoiuteenuse maksi-
maalse maksumusega raske või sügava 
puudega lapse kohta kalendriaastas.

§ 3. Toetuse maksmise tingimused
(1) Määruse alusel makstakse toetust 

järgmiste sotsiaalteenuste osutamiseks:
1) transporditeenus;
2) psühholoogi teenus;
3) logopeedi teenus;
4) füsioteraapia;
5) massaažiteenus;
6) ujumisteenus;
7) ratsutamisteraapia;

8) puudega laste laager;
9) abi- ja tugivahendite soetamine;
10) muu teenus, mis soodustab sügava 

või raske puudega lapse ja tema perekon-
na toimetulekut.

(2) Toetusele on õigus raske või sügava 
puudega lapse seaduslikul esindajal või 
perekonnas hooldajal tingimusel, et:

1) lapse elukoht toetuse taotlemise 
hetkel on rahvastikuregistri andmetel 
Saue vald;

2) lapse elukoht oli sotsiaalteenuse, 
mille osutamise eest toetust taotletakse, 
osutamise hetkel rahvastikuregistri and-
metel Saue vald.

(3) Toetust makstakse kuni selle 
kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18 
aastaseks.

(4) Toetuse saamiseks tuleb taotlus 
esitada selle kalendriaasta jooksul, mil 
osutati sotsiaalteenus, mille osutamise 
eest toetust taotletakse.

§ 4. Toetuse taotlemine
(1) Toetuse saamiseks esitab õigustatud 

isik Saue Vallavalitsusele (edaspidi val-
lavalitsus):

1) vormikohase avalduse;
2) sotsiaalteenuse osutamist tõenda-

vad dokumendid (kviitungid, arved, 
maksekorraldused vms);

3) arstliku ekspertiisi otsuse koopia 
lapsele puude raskusastme määramise 
kohta.

§ 5. Toetuse menetlemine, määra-
mine ja maksmine

(1) Vallavalitsus kontrollib esitatud do-
kumentide ja andmete vastavust käesol-
eva määruse nõuetele ning nõuab vajadu-
sel täiendavaid dokumente ja selgitusi.

(2) Puuduste esinemise korral esitatud 
dokumentides annab vallavalitsus täien-
dava mõistliku tähtaja puuduste kõrval-
damiseks.

(3) Vallavalitsus otsustab toetuse 
määramise 15 kalendripäeva jooksul 
arvates toetuse taotlemiseks viimase 
vajaliku dokumendi saamise päevast. 
Toetuse määramise otsustab

vallavalitsus oma korraldusega.
(4) Vallavalitsus keeldub toetuse 

maksmisest, kui:
1) ei ole täidetud määruse paragrahvis 

3 sätestatud nõuded;
2) toetuse taotlus ei vasta määruse 

paragrahvis 4 sätestatud nõuetele;
3) toetuse maksmiseks vallaeelarves 

ettenähtud vahendid on ära kulutatud.
(5) Toetuse maksmisest keeldumise 

aluseks olevad asjaolud tuvastab val-
lavalitsuse pädev ametnik ning teavitab 
toetuse maksmisest keeldumisest taotle-
jat kirjalikult 30 kalendripäeva jooksul 
arvates avalduse esitamisest.

(6) Taotluse rahuldamisel kantakse 
toetus üle taotleja poolt avalduses näi-
datud arveldusarvele 15 kalendripäeva 
jooksul arvates toetuse määramise otsuse 
tegemisest.

§ 6. Toetuse tagasinõudmine
Kui toetuse taotleja on esitanud toe-

tuse saamiseks valeandmeid, siis on 
vallavalitsusel õigus alusetult makstud 
toetus tagasi nõuda. Vallavalitsus teeb 
toetuse saajale ettekirjutuse, millega 
kohustab toetuse saajat alusetult makstud 
toetuse tagastama. Ettekirjutuse täitmata 
jätmisel võib vallavalitsus rakendada 
Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud 
sunnivahendeid ning esitada ettekirju-
tus kohtutäiturile täitemenetluse korras 
täitmiseks. 
§ 7. Rahaliste vahendite ülejäägi kasu-
tamine

Eelarveaasta lõpuks kasutamata toetuse 
maksmiseks ettenähtud rahaliste vahen-
dite ülejääk kantakse järgmise eelar-
veaasta vallaeelarvesse raske ja sügava 
puudega laste ja nende peredega seotud 
sotsiaalteenuste osutamise toetusteks.

Määrus jõustus 3. märtsil 2008.

Taotlusvorm kättesaadav Saue vallama-
jas ja internetilehel www.sauevald.ee. 

Toetuse taotlemiseks täpsema info 
saamiseks palume pöörduda lastekaitse-  
spetsialisti Liivi Lentsi poole telefo-
nil 654 1144 või e-postil liivi.lents@
sauevald.ee

KODUVALD

Vallavolikogu otsustas nelja pereme-
hetu ehitise hõivamise algatamise ja 
seoses sellega teatab Saue Vallavalitsus, 
et Saue vallas on peremehetute ehitiste-
na arvele võetud järgmised ehitised:

1 Saue vallas Maidla külas Maidla jõe 
ääres asuv Veski hoone;

2 Saue vallas Maidla külas Veehoidla 
ja Maidla jõe vahel asuv Vee juhtimise 
lüüs ja selle sulgarmatuur;

3 Saue vallas Maidla külas koolimaja 
juures asuvad abihoone ja saun;

4 Saue vallas Vanamõisa külas Vabad-
maa maaüksusel asuv elamu.

Abivallavanem Priidu Kalbre sõnul 
tingis peremehetute ehitiste arvele 
hõivamise ja arvele võtmise asjaolu, 
et nende olemasolevate, aga kasutust 
mitteleidvate objektide vastu on tuntud 
huvi, et neid taas rakendusse võtta.

Vallavalitsus kutsub üles kodanikke, 
kellel on vastuväiteid ehitise peremehe-
tuse kohta, esitada need kirjalikult kahe 
kuu jooksul arvates teate avaldamisest 
Saue Vallavalitsusele aadressil Veski-
tammi 4, Laagri alevik, Harjumaa

Peremehetute ehitiste 
hõivamise teade

Muutusid Saue 
valla sotsiaal-        
toetuste määrad

Saue Vallavolikogu 28. veebruari 
2002 määruse nr 32 “Sotsiaaltoetuste 
määramise ja maksmise kord Saue 
vallas” punkti 11.4 alusel Saue valla 
eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste 
suurused on järgmised:

1) sünnitoetus 5000.- krooni;
2) matusetoetus 2000.- krooni;
3) kasuperetoetus 1500.- krooni kuus;
4) ravimitoetus 500.- krooni aastas;
5) hooldustoetus 400.- krooni kuus;
6) esmakordselt kooli mineva lapse 

toetus 5000.- krooni;
7) koolilõputoetus 500.- krooni;
8) jõulutoetus 200.- krooni;
9) puuetega inimeste toetus 1500.- 

krooni aastas;
10) vaktsineerimise toetus 2000.- 

krooni.

Määrus jõustub 1. märtsist 2008.

Laagri Kool (Veskitammi 22, Laagri, 
Saue vald, HARJU MAAKOND)  

võtab 1. septembril 2008 
1. klassi minevate 

õpilaskandidaatide avaldusi vastu  

24. märtsist-6. aprillini 2008                  
E-R  kell 9.00-17.00 

kooli kantseleis.
Õpilaskandidaat peab olema 

kantud Saue valla 
rahvastikuregistrisse.

Kooliküpsuse ja lapse lähtetaseme 
väljaselgitamiseks korraldab kool 
esimesse klassi astuda soovivatele 
lastele praktilisi ja kirjalikke töid 
eelkoolipäeval, 19. aprillil 2008.

 
Täpsem informatsioon 

Laagri Kooli koduleheküljel
 www.laagrik.edu.ee

Kulupõletamine 
keelatud üle vabariigi

Algab Veskitammi tänava 
rekonstrueerimine ja kuna tee 
muutub laiemaks on vajalik 
projektijärgselt teostada ka 
puude raiet. 

Raiete mahud
Tuleviku 1 ja 2 juures on vaja maha 

võtta sirelihekk ja Veskitammi Kultuu- 
rikeskuse ees samuti kogu hekk, mille 
asemele istutatakse uued hekid (kokku 
160 hekiistikut) ja rajatakse uued kõn-
niteed. 

Redise tänava ristmikul on vaja maha 
võtta 7 puud, kuna ristmik tuleb oluliselt 
laiemate pöörderaadiustega. Samas istu-
tatakse samasse kohta asendus-  istutuse 
korras poopuud ja mägimännid. 

Veskitammi 9 ja 11 juurde tuleb uus 
27 lõpp-peatus ja seoses sellega on vaja 
raiuda kaks kuuske. Nende asemele istu-
tatakse torkavad kuused ja mägimännid. 
Endise Scotland Yardi maja ja Kultuu- 

rikeskuse vahele tuleb eraldusribaga 27 
bussitasku ja kõik puud säilivad. 

asendusistutusest
Asendusistutust tuleb rekonstrueeri-

misprojekti järgselt 36 istutatavat uut 
puuistikut: torkavad kuused, mägimän-
nid, poopuud. 

Hilisem hooldus
Istikute hooldus on samuti väga olu-

line. Saue Vallavalitsus seisab seepärast 
järgnevatel aastatel hea selle eest, et 
asendusistutatud puud ja hekitaimed saa-
ksid perioodiliselt kastetud, hooldatud ja 
istikud juurduksid. 

Laagri on ja jääb Veskitammi tänava 
rekonstrueerimisjärgselt ilusa kõrghal-
jastusega aleviku keskuseks.    

INDREK BRANDMEIstER
KOMMUNAALspEtsIALIst

Puude raie ja asendusistutus 
veskitammi tänava laiendusel

Täiendavad võimalused sügava või 
raske puudega lapse vanematele

laagri Kooli 
esimese klassi 

õpilaste vastuõtust
Toetudes Eesti Meteoroloogia ja 

Hüdroloogia Instituudi andmetele on 
Eestimaal lumikate sulanud ning ala 
nud tuleohtlik aeg  Alates 12. märtsist 
2008 on kulu põletamine keelatud.

Möödunud aasta 1. aprillist jõus-
tunud keskkonnaministri määruse 
„Metsa ja muu taimestikuga kaetud 
alade tuleohutusnõuete kinnitamine” 
muudatusega keelustati kulu põle-
tamine peale lume sulamist.

Keskkonnaministri määruse kohaselt 
algab tuleohtlik aeg kevadel pärast 
lume sulamist ning lõpeb sügisel 
vihmaste ilmade saabudes. Tuleohtliku 
aja alguse ja lõpu määrab Eesti Meteo-
roloogia ja Hüdroloogia Instituut.

Kulupõletamise keelust üleastujaid 
ootab rahatrahv kuni 18 000 krooni, 
samuti tuleb kulupõlengu põhjustajal 
tasuda ka tekitatud keskkonnakahju.

Möödunud aasta oli üle kahetuhande 
metsa- ja maastikupõlengu, tänavu on 
registreeritud juba 42 kulupõlengut.
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Valla jäätmehoolduseeskirja kohaselt 
peavad korterelamud hiljemalt 1. 
jaanuarist 2009 hakkama liigiti 
koguma biolagunevaid jäätmeid.

Biolagunevateks jäätmeteks on: köögi- ja 
sööklajäätmeid. (nt kartuli-, porgandi jms köögi- 
ja puuviljade koored, kala puhastamise jäätmed, 
kuivanud saiad-leivad, kohvipaks, väiksemad 
kondid, teepakid jne.) Samasugune kohustus 
kehtib ka ettevõtetele, eriti aktuaalne on see näi-
teks toitlustusettevõtete, kaupluste jms korral.

Biolagunevate jäätmete iseloom on teistest jäät-
metest veidi erinev (üldjuhul määrivad, hakkavad 
kiiresti haisema, talvel külmuvad kiiresti jms), 
seetõttu tuleb biolagunevate jäätmete konteine-
reid tühjendada vähemalt korra nädalas ning iga 
konteineri sisse paigaldatakse spetsiaalne biola-
gunev vooderduskott.

28. veebruaril toimunud vallavolikogu istungil 
kinnitati seni puudunud biolagunevate jäätmete 
äraveo piirhinnad. Piirhindade kehtestamine an-
nab kõikidele teenuse tellijatele kindluse teenuse 
hinna osas.

Vallavalitsus soovitab ühistutel vastav kontei-
ner juba praegu AS-lt Cleanaway ära tellida, sest 
sellega edendatakse inimeste sorteerimisharjumu-
si ning eeskirjast lähtuvad nõuded saab aegsasti 
täita. Nagu näitab Tallinna linna kogemus, siis 
biolagunevate jäätmete liigiti kogumise nõue on 
hästi omaks võetud.

Vallavalitsus tänab kõiki vallaelanikke, kes 
avaldasid oma arvamust valla jäätmekava kohta. 
Tagasisside oli elav ning Teie kõiki abiga on või-
malik koostada elanike huvisid arvestav arengu-
dokument.

Jäätmehoolduse alaste küsimuste korral võib 
julgesti konsulteerida valla keskkonnaspetsia- 
listi Madli Olemiga, telefon 6541152, madli.
olem@sauevald.ee või abivallavanem-arendus-
nõuniku Mikk Lõhmusega, telefon 6541158,               
mikk.lohmus@sauevald.ee

MIKK LõhMUs
ABIVALLAVANEM-ARENDUsNõUNIK

saue Vallavalitsus kehtestas 
19. veebruari istungil Asi  
Kovek poolt osutatava 
veevarustuse ja reovee 
ärajuhtimise teenuse uued 
hinnad.

Vee müügi ja kanalisatsiooniteenuste 
osutamise hind peab katma vee-ette-
võtte tootmiskulud, kvaliteedi- ja 
ohutusnõuete täitmise, keskkonna-
kaitsetingimused ja ühisveevärgi ning 
-kanalisatsiooni arendamise. Juhul, kui 
teenuse hind ei ole piisav, et katta ära 
eelnimetatud kulutused, ei ole võimalik 
rääkida jätkusuutlikust ja edasiarene-
vast veemajandusest.   

Oluliselt on kallinenud kütuse-, 
elektrienergia ning muude teenuste 
ning materjalide hinnad, samuti on 
ressursi- ja saastetasude suurenemine 
märgatavalt tõstnud ka veevarustuse 
ja kanalisatsiooniga tegeleva vee-ette-
võtte kulusid. Lisaks on vaja täien-
davalt investeerida, et vee-ettevõtte 
tegevus vastaks üha karmistuvatele 
keskkonna- ja kvaliteedinõuetele ning 
klientide ootustele. Saue vallas on 
täna hulgaliselt kasutusel olevaid, aga 
kahjuks amortiseerunud ja nõuetele 
mittevastavaid vee- ja kanalisatsiooni 
trasse. Sagedased on veekatkestused 
ja kanalisatsiooni ummistused, mis 

on paratamatud ja kaasnevad oma aja 
äraelanud tehnovõrkudega. 

Suureks probleemiks on sadevete 
sattumine ja tahtlik juhtimine kanali- 
satsioonitorustikku ja selle kanaliseeri-
mine ühiskanalisatsioonis, mis toob 
omakorda kaasa suuremad kulutused 
ülepumpamisel ja puhastusjaamas 
töötlemisel. 

Jätkuvalt on vaja investeerida lekki-
vatesse veetorudesse pumplate au-
tomaatikasse ja amortiseerunud kanali- 
satsioonitorudesse 

Paraku toob veevärgi uuendamine 
kaasa teenusehinna tõusu. Vee müügi- 
ja kanalisatsiooniteenuste osutamise 
uue hinna taotluse koostamisel on AS 
Kovek lähtunud seisukohast, et teenin-
duspiirkondade kaupa tuleb rakendada 
erinevaid tariife, mis põhinevad selle 
piirkonna teenuse osutamise omahinnal 
ja tagavad vajaminevad investeeringud 
piirkonda. 

Tähelepanu on pööratud piirkondli-
kule tarbijale, teeninduspiirkond peab 
ennast ise ära majandama ja teiste 
piirkondade tarbijad ei pea doteerima 
teisi piirkondi ja sellega lõppeks 
ristsubsideerimine erinevate piirkon-
dade vahel. Järkjärgult tuleb lahendada 
piirkonna tehnovõrkude kitsaskohti ja 
viia ellu varem planeeritut. 

Lähtutud on ka seisukohast, et sama 

piirkonna erinevaid tarbijagruppe ei 
diskrimineeritaks teenuse osutamisel 
ehk vähendatud on juriidilise ja füü-
silise isiku teenuse tariifide erinevust. 

Koos uute liitujatega on AS Kovek 
juba investeerinud 2007. aasta jook-
sul 6,5 miljonit krooni põhivara ehk 
trasside renoveerimisse. Täielikult 
on renoveeritud kanalisatsioonitrass 
Laagris Redise tänaval. 

2008. aastal on plaanis investeerida 
koos Saue valla sihtfinantseeringuga 
2,5 miljonit krooni Laagri Veski-
tammi tänava aluste tehnovõrkude 
uuendamisse, Ääsmäe veevarustuse 
probleemide lahendamisse ja puhasti 
osalisse renoveerimisse. 

AS Kovek on 100%-liselt valla 
omandusse kuuluv ettevõte, seega 
ei ole hinnatõusu eesmärk omaniku 
kasumit suurendada. Uus hind katab 
ära omakulud ja annab võimaluse 
väikesteks, aga tulevikku suunatud ja 
jätkusuutlikust tagavateks investeerin-
guteks.

Uued hinnad hakkavad kehtima 1. 
juulist 2008.

MAREK säDE
As KOVEK, jUhAtAjA

Juulist muutub Koveki klientide veehind

volikogu kehtestas biolagu-
nevate jäätmete piirhinnad

avalIKud JÄÄTMEKoNTEINERId

avalikud paberi ja papi konteinerid
· Laagri alevik, vana katlamaja Kuuse tn (MITTE SEGI   

 AJADA NÕLVAKU TN VANA KATLAMAJAGA)
· Laagri alevik, Nõlvaku/Sillaku nurk (paigaldatakse lähiajal)
· Laagri alevik, Sae tn 3 parkla
· Laagri alevik, Veskitammi 3 parkla
· Ääsmäe küla, Kasesalu elamurajoon
· Maidla küla, keskuse autobussipeatus
· Tuula küla, kortermajade juures
· Vanamõisa küla, seltsimaja kõrval
· Hüüru küla, Hüüru mõisa parkla
· Valingu küla, Puiestee 4
· Kiia küla, korvpalliväljaku juures
· Jõgisoo küla, seltsimaja juures

Paberit ja pappi võib viia ka Pääsküla jäätmejaama. Aprillikuus 
paigaldatakse täiendavalt paberikonteinereid.

avalikud pakendikonteinerid
· Laagri alevik, Kuuse 26, mänguväljaku kõrval
· Laagri alevik, Kuuse tn vana katlamaja
· Laagri alevik, Redise 4, 6, 8 ja 12 juures
· Laagri alevik, Sae tn 3 parkla
· Laagri alevik, Nõlvaku/Sillaku ristmik
· Laagri alevik, Veskitammi 3 parkla
· Laagri alevik, Väriheina tee
· Hüüru küla, Hüüru mõisa parkla
· Ääsmäe küla, Kasesalu elamurajoon
 Ääsmäe küla, Harutee kaupluse kõrval
· Vanamõisa küla, Vanamõisa Seltsimaja
· Klaokse elurajoon, Alliku küla
· Jõgisoo küla, seltsimaja kõrval
· Maidla küla, keskuse autobussipeatus
· Kiia küla, korvpalliväljaku juures
· Vatsla küla, Kodasema/Vatsla tee ristmik 
          
Pakendid võib viia ka Pääsküla jäätmejaama. Täiendavate paken- 

dikonteinerite juurde paigaldamise osas peab vald läbirääkimisi 
pakendiorganisatsioonidega.

Patareikastid
· Saue Vallavalitsus
· Laagri kool
· Laagri lasteaed
· Maidla seltsimaja
· Ääsmäe kool
· Vanamõisa seltsimaja
· Jõgisoo Piim OÜ
· Hüüru mõis

lisateenused

Konteineri 
maht m3

Konteineri
müük EEK

Ühe konteineri üür
kuus EEK

Ühe konteineri
tühjendus EEK

0,14

0,24

64,00
80,00

25,00
30,10

770,00

890,00

vooderduskott 0,14 m3 mahutile koos koti paigaldusega (1 tk)

vooderduskott 0,24 m3 mahutile koos paigaldusega (1 tk)

30,00

35,00

laagri ja Nõlvaku piirkond
Abonenttasu kõikidele klinetidele 0.00 krooni;
Elanikkond
           Kr/m³     Käibemaks     KOKKU kr/m³
Vesi                  12,43      2,24                 14,67
Kanalisatsioon 15,23      2,74                 17,97
Kokku              27,66     4,98                 32,64

Juriidlised isikud
           Kr/m³     Käibemaks     KOKKU kr/m³
Vesi                  14,19      2,55                 16,75
Kanalisatsioon 19,38      3,49                 22,87
Kokku              33,57     6,04                 39,61

Ääsmäe piirkond
Abonenttasu kõikidele klientidele 0.00 krooni;
Elanikkond
           Kr/m³     Käibemaks     KOKKU kr/m³
Vesi                  15,13      2,72                 17,85
Kanalisatsioon 18,24      3,28                 21,52
Kokku             33,37      6,01                 39,37

Juriidilised isikud
                        Kr/m³     Käibemaks     KOKKU kr/m³
Vesi                  17,88      3,22                21,10
Kanalisatsioon 23,21      4,18                 27,39
Kokku             41,09      7,40                 48,49

valingu ja alliku piirkonnad
Abonenttasu kõikidele klientidele 0.00 krooni;
Elanikkond
                         Kr/m³     Käibemaks     KOKKU kr/m³ 
Vesi                  15,13      2,72                 17,85

Juriidlised isikud
             Kr/m³     Käibemaks     KOKKU kr/m³                 

     Vesi                  17,88      3,22                 21,10
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vald valmistub 
kevadiseks 
suurpuhastuseks

laaGRI  

lehte Mitt  20.03 100
Melanie Marks 04.03 88
Hugo-Kaljula Rebane 08.03 87
Vambula-Eduard Org 04.03 86
Koidula Tobbi 05.03 85
Aino Izjumina 28.03 84
Eha Mätlik  07.03 83
Leonore Ottokar 11.03 83
Helgi Kell  09.03 70
Virve Harjurand 12.03 70
  
vaNaMÕISa KÜla  
Inglist Hilda  11.03 97

PÜHa KÜla  
Juhanes Lindeberg 20.03 94
Valentina Atso 19.03 83
Ahto Rannas  14.03 80

KIIa KÜla  
Salme Kaares  02.03 88
Ülo Merila  10.03 70

JÕGISoo KÜla  
Salme Reinson 23.03 85

aIla KÜla  
Juhani Ergma  09.03 70

laaGRI 
Birgit Jõesaar  01.02.2008          
Karola Sildeberg 02.02.2008                           

   Madis Kahro  20.01.2008          
Ants Aas   23.02.2008          
Mathias Merilai 13.02.2008          
Gregor Varatu  26.02.2008          
Lisette-Riin Tool 08.02.2008          
       
allIKu KÜla
Frederik Võrklaev 08.02.2008            

HÜÜRu KÜla
Sander Alamaa 09.02.2008         

valINGuI KÜla
Helina Vallimäe 09.02.2008           

PÜHa KÜla
Mia-Helena Arro 20.02.2008
 

Ly Kracht  04.02.2008
Linda Värav  04.02.2008
Timo Tarand  09.02.2008
Vilve Vendla  11.02.2008
Ilve Karamnova 13.02.2008
Kaja Kanger  22.02.2008
Lembit Leinberg 28.02.2008

Õnnitleme Saue 
valla eakaid

Õnnitleme Saue 
valla kõige pisemaid
kodanikke

In memoriam
KONKURSS 

Saue valla laululaps
 

3.aprillil 2008 16.00
Laagri koolis

Lisainfo 654 1154

Kevad on lähenemas ja varsti 
on käes suurpuhastuse 
läbiviimiseks. põhjalik info 
heakorrakuu kohta ilmub 
aprillikuu vallalehes, kuid 
juba praegu mõned olulised 
märksõnad:

ohtlike jäätmete kogumisring- 
praeguse kava kohaselt toimub ohtlike 
jäätmete ja sõidukirehvide kogumis-
ring laupäeval, 26. aprillil. Kogumis-
ringi täpne kellaajaline kava ilmub 
aprillikuu vallalehes.

Teeme Ära 2008- laupäeval, 3. 
mail 2008 koristavad enam kui 40 
000 vabatahtlikku Eesti prahistatud 
metsaaluseid. Saue Vallavalitsus on 
nimetatud üritusega liitunud ning 
hetkel toimub prügi ladestuskohtade 
kaardistamine. 

Kutsume külasid, ühistuid ja valla 
uusasumite elanikke prügi koristamise 
kampaanias ja oma elukoha kauni-
maks muutmise kampaanias aktiivselt 
kaasa lööma. Vald tagab vabatahtlikele 
suure prügikonteineri, selle äraveo 
ning prügi ladestamise ning sooja supi, 
vabatahtlike ülesandeks on prügi kok-
kukogumine, laadimine konteinerisse 
ja järelkoristus. 

Valla poolt on aktiivsematele välja 
pandud eriauhinnad:

1. Parimale külale;
2. Parimale uusasumile;
3. Parimale ühistule;
4. Parimale koristusaktivistile; 
5. Parimale koristajale.

Rõõmustav on see, et juba mitmest 
külast on prügimägede koristamisest 
osavõtu vastu huvi tuntud.

Küsimuste ja ettepanekutega võib 
julgesti pöörduda abivallavanem-ar-
endusnõuniku Mikk Lõhmuse poole, 
telefon 6541158,  mikk.lohmus@
sauevald.ee

MIKK LõhMUs
ABIVALLAVANEM 

ARENDUsNõUNIK

1. märtsist 2008 hakkas ka 
saue vallas kehtima kord, 
mille kohaselt tuleb kõik 
koerad registreerida valla 
lemmikloomade registris. 

Kuna küsimusi koerte registreerimise 
kohta on palju, siis kordame kõik olu-
lised asjad veelkord üle.

Mida tähendab koera registreeri-
mine?

Koera registreerimine tähendab seda, 
et Saue vallaga lepingu sõlminud veteri-
naararst sisestab koera ja koeraomaniku 
andmed lemmikloomaregistrisse ja 
paigaldab loomale mikrokiibi. Kiibista-
mise protseduur ise on kiiresti teostatav 
ja valuta. Kuna iga mikrokiibi number 
on unikaalne, siis saab kiibi abil looma 
eksimatult identifitseerida. Registrisse 
kantavateks andmeteks on Saue vallas 
registreeritud koerte ja nende omanike 
andmed, samuti koera vaktsineeri-
nud veterinaararsti nimi ning viimase 
vaktsineerimise kuupäev

Kes registreerib koeri?
Koeri registreerivad Eesti 

Väikeloomaarstide Seltsi kuuluvad veter-
inaararstid. Saue vallale lähimad asuvad 
Nõmmel asuvates väikeloomakliinikutes. 
Koerte registreerimisega tegelevate 
loomaarstide nimekiri on kättesaadav 
valla kodulehekülje keskkonnarubriigis 
ja infot jagab ka valla keskkonnaspetsia-
list. Koera ei saa registreerida vallavalit-
suses.

Palju koera registreerimine maksab?
Koera registreerimine registris on ta-

suta (selle maksab vallavalitsus), koera- 
omanikul tuleb tasuda arsti visiiditasu 
ja kiibi paigaldamise protseduuri eest 
(sõltuvalt kliinikust ca 400-500 krooni).

Kas koera peab kohe registreerima?
Uued nõuded ei tähenda, et kõik koera 

omanikud peaksid kohe märtsikuus 
tormama oma koertega loomaarstide 
juurde. Küsimusele tuleb läheneda 
mõistlikult ning koera registreerimine on 
mõttekas ette võtta siis, kui jõuab kätte 
looma vaktsineerimise aeg. Siis saab 
kõik protseduurid teha ühekorraga ja 
looma vähem arsti juures traumeerides. 
Seega võiks nn üleminekuperioodiks olla 
üks aasta ja kõik koerad peaksid olema 
registreeritud hiljemalt järgmise aasta 
märtsiks.

Kas juba varem registreeritud koera 
peab uuesti registreerima?

Varem registreeritud ja näiteks Tallinna 
lemmikloomaregistrisse kantud koeri ei 
pea uuesti registreerima. Koera andmed 
kantakse vastavalt koeraomaniku eluko-
hale automaatselt valla lemmiklooma-
registrisse üle.

Kõikide küsimustega palun pöörduda 
valla keskkonnaspetsialisti Madli Olemi 
poole, telefon 6541152 ja e-post madli.
olem@sauevald.ee 

MADLI OLEM
KEsKKONNAspEtsIALIst

uus kord nõuab koerte registreerimist

Veebruarikuu vallaleht 
jõudis osadesse küladesse 
mitmepäevase hilinemisega, 
kojukande eest vastutav Eesti 
post vabandab.

Viivituse põhjuseks oli segadus 
sorteerimiskeskuses, kus kahetsusväärselt 
aeti sassi kogused, mis kohalikesse pos-
timajadesse saadetakse. Nii said näiteks 
Laagri elanikud kätte lehe laupäeval, 
osad Alliku küla inimesed alles järg-
misel neljapäeval. Eesti Post ja vallalehe 
toimetaja vabandavad kõikide klientide 
ees. 

Kuigi selline suur segadus lehe ko-
gustega ei ole reegel, ütleb toimetuse 
kogemus siiski, et igakuiselt on mõne 
vallakodaniku postkasti leht tulemata 
jäänud. Sellisel puhul palub Eesti Posti 
logistikajuht Tiiu Ikohainen kindlasti 
ühendust võtta kohaliku postiasutusega ja 
oma murest teada anda. Lisaks sellele, et 
lehest ilmajäänule siis trükis võimalikult 

kiiresti kohale toimetatakse, on postima-
jal võimalik registreerida puudujäägid 
ja pidevalt esinevatele probleemidele ka 
lahendus leida. Nimelt on postiljonid ära 
jaotatud piirkondade kaupa ja nii võib ka 
ühe küla piires posti laiali vedada mitu 
eri inimest. Kõik nendest ei ole ka Eesti 
Posti oma töötajad vaid pakuvad teenust 
allhanke korras. Regulaarne tagasiside 
lehe kohale mitte toimetamisest annab 
võimaluse kitsaskohti parandada.

Edasise hea koostöö huvides paneb 
Tiiu Ikohainen inimestele südamele, et 
tuleks panna oma postkast nähtavale ko-
hale ja märgistada võimalusel ka nimega, 
seda eriti külades, kus talude nimed 
peaksid postkastil kindlasti peal olema. 
Ka peaks tagama postkastile ligipääsu nii 
autotranspordiga kui jalgsi. 

Kel postkast veel üldse puudu, siis 
neid saab soetada igast postiasutusest või 
veebilehelt www.post.ee.

KODUVALD

vallalehe kojukandest

Saue valda teenindavad 
kohalikud postiasutused:

Harku postkontor Instituudi tee 2, 
Harku, HARJUMAA 76902 
tel: 657 1060 
T,K,R 9:00-16:00 N 9:00-18:00 L 10:00-
14:00 E, P suletud
Teenindab: Vatsla, Hüüru, Kiia, Püha

Keila postkontor Keskväljak 13, 
Keila 76601 
tel: 678 0980 
E-R 8:00-18:00 L 8:00-16:00 P suletud
Teenindab: Aila, Valingu, Tuula, Pällu

laagri postkontor Vae 6, Laagri, 
HARJUMAA 76401
tel: 679 6875 
E-R 8.00-18.00 L 9.00-14.00 P suletud
Teenindab: Alliku, Aila, Vanamõisa, Jõgisoo, 
Laagri alevik

Ääsmäe postkontor Ääsmäe küla, 
Saue vald, HARJUMAA 76402
tel: 608 6121 
T-R 9:00-17:00 L 10:00-13:00E, P suletud
Teenindab: Pärinurme, Maidla, Tagametsa, 
Ääsmäe, Jõgisoo

Saue postkontor Kütise 4, Saue 76501
tel: 659 6156 
E-R 9:00-18:00 L 9:00-13:00 P suletud
Teenindab: Vanamõisa
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Eesti vabariigi 
90. sünnipäeva tähista-

mine Eesti draamateatris

vabariigi sünnipäev Jõgisool 

Saue vald tähistas Eesti vabariigi 90.aastapäeva Saue vallavolikogu 
esimehe ja vallavanema piduliku vastuvõtu ja etendusega “Voldemar” Eesti 
Draamateatris. 

Külaliste hulgas oli tublisid noosportlasi, haridustöötajaid, ettevõtjaid ja   
pajude teiste elualade esindajaid, kes oma tegevusega olid kaasa aidanud 
Saue valla arengule

Liivi Prink
Haridus-ja kultuurinõunik

23. veebruaril 2008 
tähistas Jõgisoo külarahvas 
väärikalt Eesti vabariigi 90. 
juubeliaas- tat. Pidu toimus 
Saue-Jõgisoo Seltsimajas 
rahvuslikus võtmes. 

Programm oli mitmekül-
gne- Sigrid Pukk luges isa-
maalise luuletuse, esinesid 
lõõtspillipoisid, seltsimaja 
pärimusmuusikud “Jõgisoo 
lapsed, Vat Tantsustuudio 
tantsulapsed ja Ääsmäe 
rahvatantsijad. 

Avakõne pidas Ülle 
Rondo, kes toonitas, kui palju sõltub meist endist oma riigi ülesehitamisel. Igal 
inimesel on võimalik anda oma panus, sõltumata vanusest. Traditsiooniliselt sõid 
pidulised Egle Kõrvase poolt valmistatud uhket “isamaalist”- sini-must-valgetes 
toonides torti. Pidu lõppes südaööl lõõtspillipoiste rahvaliku muusika saatel.  

Juubeliaasta raames nimetati ja tunnustati aktiivseid külaelanikke- Egle Kõrvas, 
Jüri Nurmekan, Aino Lehtmets, perekond Suuder, Anu Joon, Marje Suur, Anu 
Pilder, Ivar Pajula, Laine Lahesoo, Jaanus Vallsalu, Sigrid Pukk, Kaja Kaasik, 
perekond Heinloo, perekond Treufeld, perekond Kalda, Anne Tiits, Madis Liiväär, 
perekond Mälton, Aili Kastehein. 

Kristi Alas
Jõgisoo Haridusselts

Repliik
Tõenäoliselt saan ma sellestsamast 

lehenumbrist lugeda volikogu esimehe, 
Indrek Tiidemanni kõnest, mille ta pidas 
Eesti Vabariigi 90. aastapäevale pühenda-
tud valla pidulikul vastuvõtul 22. veeb-
ruaril Eesti Draamateatris. 

Kahju, et isand Tiidemanniga ei saa 
kõneldu põhjal diskuteerida, sest ta 
keeldus kõne teksti hiljem volikoguliik-
mele lugeda anda. Sestap ei saa küsida ja 
ilmselt ei mina ega ka vallarahvas teada, 
kas Saue vald ajab nüüd ka iseseisvast 
välispoliitikat. Mälu järgi on meeles, et 
juubelikõne igatahes sisaldas suure hulga 
rahvusvahelise elu märksõnu ja välispo-
liitilist retoorikat.

Tõenäoliselt ei saa ma sellest lehest 
lugeda ka seda miks maksumaksja 
rahadega korraldatud üritusele oli kut-
sutud ainult võimuerakondade (RL ja 
KE) valmisnimekirjades kandideerinud 
isikud. Tõenäoliselt ei saa ma sedagi 
teada, miks vallavanem volikoguliikmele 
valetas, öeldes, et kutsutute hulgas on 
kõik (minu rõhuasetus, OK) viimasel 
KOV valimistel kandideerinud isikud. 
Tegelikkuses on peo kutsetenimekirja 
alajaotuses „Kandideerisid volikokku” 
nimetatud 16 nime, kes eranditult on kas 
Keskerakonna või Rahvaliidu nimekir-

jast. Niipalju leheruumi, et siin 16 nime 
esitada, mulle ei anta – igaüks võib seda 
võrdlust Vabariigi Valimiskomisjoni vee-
bist ise teha, kui peaks ametnikelt saama 
poolsalastatud kutsete-nimekirja. Lugeja 
elu lihtsustamiseks võin aga kinnitada 
– „Kandideerisid volikokku” kutsete-
jaotuses esineb 11 Keskerakonna ja 5 
Rahvaliidu valmisnimekirja liiget. Mitte 
ühtegi Reformierakonna, Res Publika ega 
Isamaaliidu valimisnimekirja liiget selles 
jaotuses ei esine. Tõsi, nendest nime-
kirjadest tänased volikoguliikmed siiski 
tähtpäevakutse said.

Tõenäoliselt ei saa ma sellest lehest ka 
teada miks valla pidulikule suurüritusele 
ei kõlba kutsuda kõiki külavanemaid, see 
on inimesi, kes kohapealse elu mitme-
kesistamiseks panustavad oma aega ja 
energiat kõige enam, mitte vald, mitte 
vallaametnikud. Mul on piinlik silma 
vaadata Ääsmäe ja Vanamõisa külavane-
matele Ahto Ojale ja Vahur Utnole, keda 
vald ei pidanud peokutse vääriliseks. 
Miks küll? Kas põhjuseks on kuulumine 
valesse erakonda (vastavat Rohelised ja 
IRL)? 

Tõenäoliselt ei saa ma vallalehest ka 
teada kas eelpool mainitus suurüritus   
läks ki maksumaksjale maksma ca 
veerand miljonit krooni, nagu oli arves-
tatud valla eelarves. Või siiski vähem või 

koguni rohkem? Miks aga selle üüratu 
rahasumma juures ei olnud võimalik 
mõnetuhande krooniga toetada külaseltsi, 
oma aastapäevapeole ansambli kutsu-
miseks? Või üldse kohalike külapidude 
laiemaks korraldamiseks sel tähtsal 
päeval – miks, sellele ma tõenäoliselt 
lehest vastuseid ei leia.

Tõenäoliselt ei saa ma sellest lehest 
ka teada miks valis vald tunnustamise 
aluseks inimeste volikokku valimise kor-
dade arvu. Oluline paistab vallajuhtide 
jaoks olevat see mitu korda keegi hõis-
kajate kooriga on kaasa jooksnud, mitte 
aga see kas ta ka normaalselt laulnud on. 
Mõni „pikaaegne” volikogu liige pole 
aastate jooksul teinud volikogu istungitel 
ühtegi piiksu – kas selline vaikiv „kaasa-
laulmine” ongi meie vallajuhtide jaoks 
see ideaal kuhu poole püüeldakse?

Samas ei pea vald vajalikuks ei tun-
nustada ega isegi peole kutsuda inimesi, 
kes on tõeliseks küla soolaks, oma piir- 
konna seltsielu hoidjaiks. Tõenäoliselt 
ei tea minagi neid kõiki, ent vähemalt 
kaht tahan siin esile tõsta – Vanamõisa 
seltsimaja hoidja Aino Kiirend, kes on 
seltsmajas igal päeval, hommikust õhtuni 
ja aitab kõikide ringide ning ürituste 
toimumiseks vajalikud ettevalmistused 
teha. Teine selline sädelev hing on 
Ääsmäe rahvatantsujuht Piret Kunts, kes 

on tantsima õpetanud nii mudilased kui 
vanamemmed ja kelle kunstiline meister-
likkus, organiseerimisand, südikus ning 
töötahe aitasid viimasele koolinoorte 
tantsupeole viia tervelt viis rahvatant-
surühma väikesest Ääsmäe koolist. 

Kahju, et vallajuhtidel ja -ametnikel 
selliste inimeste jaoks silma ei jätku. 
Kahju, et eelkirjeldatud probleemidest 
vallalehes lugeda ei saa.  … aga jah, see-
eest saan ma tõenäoliselt teada millise 
kustumatu õnne poole sammub Saue vald 
isand Tiidemanni eksimatul juhtimisel.

OLAV KRUUs
sAUE VALLAVOLIKOGU LIIGE

PS: Kui see arvamusrepliik peaks 
Koduvalla-nimelises lehes ilmuma (iialgi 
ei tea!) ja sellele on isegi vastused või 
kommentaar lisatud, siis võib ju tekkida 
mingi võimalus dialoogiks, ent tuleb 
arvestada, et ilma kirjutiseta ei olnud ei 
volikogu esimees, vallavanem ega valla 
kultuurinõunik valmis neil teemadel 
vestlema ega eelnevalt vastuseid andma. 
Sellepärast ei oska artikli autor ette näha 
millise demagoogilisi nippe võidakse 
kommentaari või vastulause nimetuse all 
kasutada. 
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Enamus meie hulgast on sündinud 
Eesti Riiki, 
ennemgi veel, kui valitses päts.
Oleme sündinud oma isade riiki, 
kuid kurb on mõelda, 
kuidas edasi läks.

Ei olnud kaugel aasta kus 4 ja 0
me kodudesse tuli üks punane koll.
Peagi tuli ka sõda- kõik isad ja pojad 
võeti meilt ära ja tühjaks jäid majad.

Veel sellest jäi väheks - viidi emad ja 
vanad, üksi jäid kodud, põrsad ja kanad.
Külmale maale- kui raske see kõik oli 
vähesed nendest tagasi tulid.

Sõda ja kuulid- külmkarged tuuled
me lapsepõlve elust meelde on jäänud
ei olnud seda peret, kus ei raputand tühjus
ja elunaudingud meilt ära pühkis.

Kuid eestlane olla on uhke ja hea
ei langetand pead, elatud sai - 
nii nagu peab
Oli töö, oli kodu, olid lapsed ja toit,
oli rõõmu, oli nalja ja hinges ootamas koit

Ärgu arvaku nüüd noored, et oleme ahned
meil osake õigus on nüüd tagasi tahta 
see aeg on nüüd käes, kus lõpuaastate elu 
saab olema oma riigi kaunimas võlus
oleme õnnelikud omal vabal maal 
oleme tänulikud, et meid nähakse ka
naeratame kõigile, kes meist hoolib
ja Isamaa sünnipäeval hõiskame proosit!

Kui hümn oli lauldud ja päevateema-
line luuletus loetud, maitsev lõunasöök 
söödud, algas teatraalne meelelahutus.

Meil oli külas volikogu esimees Indrek 
Tiidemann, kelle me kehastasime Rootsi 
kuningaks - meie soov oli lihtne ja lühike 
- kuna Saue vallal on oma uued lasteaiad, 
uus põhikool, kindlasti ka keskkool tule-
mas, aga kuidas oleks perspektiivis Saue 
valla oma ülikooliga? Kuningas mõtles ja 
arvas, et see on hea mõte.

Ei puudunud ka vallavanem Mati Tartu, 
kelle me kehastasime äsja Eestit külas-
tanud Vürst Albertiks. Jällegi oli küsimus 
lihtne ja südamlik - kuna Monacos on 
keelatud oma inimestel käia Monte-Carlo 
mängupõrgus, kas Vürst suutis meie 
kaunis vanas Tallinnas kasiinopõrgutest ja 
ööklubidest mööduda. Vastus oli selge ja 
konkreetne, ei ühte ega teist. Vot on mees! 
Tubli (meie aga mõtlesime, et äkki ta 
leidis siit vürstinna) 

Külas oli ka sotsiaalnõunik Mare Jallai, 
kelle kehastasime Urve Paloks. Küsimus 
- kuna Saue valda on väga palju uusi          
kodanikke elama asunud, kuidas nad 
lõimuvad rahvaga? Vastus- toimib, toimib, 
kuid tööd on palju, isegi väga palju. 

Kõik Pihlamarja liikmed olid kehastnud 
“suurteks inimesteks”- vaimukaim neist 
vast Kristiina, kelle õlal istus väga ilus 
lind kägu. Ja teise Kristiina kaelas olevale 
kahele kullale lisaks, piilus pluusi alt juba 
nähtav kolmas.

Kõik said esineda. nalja kui palju!

Aitäh kõigile, te olite tublid!

ELjU VAKKERMANN
ENs pIhLAMARI EsINAINE

Maidla rahvas meenutas 
tähtpäeval Eesti ajalugu

vanamõisa ööpidu 
vabariigi auks

23.veebruaril toimus MTÜ 
Maidla külaseltsi üldkoosolek, kus ju-
hatuse liikmed rääkisid eelneva aas- ta 
tegemistest ja uutest plaanidest. 

Koos vaadati Olav Kruusilt saadud 
filmi “Eesti Vabariik 1918-1992”, 
järgnes külavanema tervitus ja seejärel 
asus rahvas pidusööke maitsma ning As-
trid Böningu esinemist kuulama ja kaasa 
laulma. Samal ajal toimus Pärinurme 
küla elaniku Marielle Liiveti joonistatud 
linnupiltide näitus.

Aili Mitt 

22. veebruaril toimus Vanamõisa 
seltsimajas Öölokaal Eesti Vabariik 90 
auks. Riietusstiiliks sinine, must, valge 
ning enamus olid ettekirjutaust järgi-
nud. Näha oli ka põnevaid kostüümila-
hendusi  näiteks eesti talupoja riietus. 
Eestimeeset muusikat mängis DJ In-
drek Sarrap ja tervitused meie vabariig-
ile tulid argentiina tango paarilt Kaarel 
Välilt ja Karmen Ongilt

Katrin Krause
Vanamõisa Seltsimaja juhataja

Pihlamari juubeldas 
isamaa sünnipäeval

vanamõisas 
Eesti vabariigi 
sünnipäevale 
pühendatud näitus

Rahvad vajavad samuti kui inim- 
kond oma vaimuelu toeks võrd-
kujusid, sümboleid, milles nende 
jõu- ja ilujanu kehastub. Sünnivad 
kangelased, olgu siis tõelisuses või 
rahva ettekujutluses. Selliste võrdku-
judena, sümbolitena, lendtähtedena 
on eesti rahval olnud Lydia Jannsen, 
luuletajanimega Koidula ja Fr. R. 
Kreutzwald.

Kreutzwaldi „Kalevipoja” ilmu-
mise ajal tervitati seda rahvavaimu 
otsekohese saadusena, vaimse ede-
nemise jaoks võimetuks peetud rahva 
jõuavaldusena, mis talle ühtlasi ta 
muinaslugudena kujutatud kangelas-
liku mineviku tagasi andis. Kalevipo-
ja uuesti-sündimisega sündis endisest 
orjade salgast eesti rahvas ilmale.

Mõned näited eesti teatris Kreutz-
waldi palgendanud näitlejatest: Ants 
Lauter, August Sunne, Heino Mandri, 
Jüri Vlassov jt.

Lydia Koidula, kes kirjutas näiden-
deid, oli hiljem ise näidendite kangel-
ane. Traagilise isikuna on Koidula 
Eesti rahvusliku kevade sümbol. 
Koidulat on eesti teatrites palgen-
danud kümned näitlejad, siinkohal 
tooks mõne näite – Erna Villmer 
1931 a. Estonia etenduses „Lauluisa 
ja kirjaneitsi”, Liina Reiman samal 
aastal ja etenduses Vanemuises, Ita 
Ever 1969 a. Draamateatris etenduses 
„Viru laulik ja Koidula” ning Liina 
Olmaru 1993 a. Vanemuises „Emajõe 
ööbik”.

Fotonäitusel saab vaadata Koidulat 
ja Kreutzwaldi teatris kehastanud 
näitlejaid ning näitus on avatud 
märtsi lõpuni.

VANAMõIsA sELtsIMAjA 
jUhAtAjA

KAtRIN KRAUsE

Miks ei lehvinud 
lipp veskitammi
kultuurikeskuse
lipumastis?

Tähelepanelikud vallakodani-
kud juhtisid peale 24. veebruarit 
tähelepanu, et Laagris Veskitammi 
Kultuurikeskuse juures olevas 
lipumastis puudus pühade puhul 
riigilipp. 

Kommenteerib kultuurikeskuse 
juhataja Tiia Soosalu:

“Seoses sellega, et Veskitammi 
Kultuurikeskuse ees käivad ring-
teega seonduvalt remonditööd, 
ei olnud sünnis heisata riigilippu 
sellisele ülesküntud pinnalele.

Oleme tänulikud murelikele val-
lakodanikele, kes sellele tähelepanu 
juhtisid, kuid siinjuures oleks olnud 
mõistlikum majja sisse astuda ja 
olukorrast isiklikult kõnelda.

Kui remonditööd lõpetatud, 
lubame riigilippu ikka au sees 
hoida ja õigeaegselt heisata.”
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laagri lasteaias toimus juhataja pidulik vastuvõtt

laagri Koolis toimus kätlemistseremoonia

Laagri kooli noored neiud ja lip-
sustatud poisid tegid läbi sarnaselt 
presidendi vastuvõtule kätlemistse-
remoonia direktrissi Marje Eenmaa-
ga. Loomulikult eelnes sellele pidulik 
aktus ja järgnes magus koogisöömine

Laagri Lasteaias tähistati Eesti Vabariigi aastapäeva juhataja piduliku vastuvõtuga. Muusikasaalis toimunud aktusel laulsid hümni laulsid nii lapsed kui täiskasvanud. 
Järgnes pidulik kontsert – esitati eesti rahvalaule ja luuletusi. Peale ühislaulu „Kui Kungla rahvas…” pidas aastapäevakõne lasteaia juhataja. Seejärel tänati ja tunnustati 
tublimatest tublimaid lasteaia töötajaid ja väikest vaprat poissi Oliver Hiiet, kes hoidis ära õnnetuse puhkusereisil Lõuna-Eestis.

Seejärel algas võimlemissaalis juhataja pidulik vastuvõtt. Juhataja tervitas kõiki lapsi kättpidi ja naerulsui. Laste nägudel oli ootusärevus, millal ta kuuleb oma nime, et 
astuda mööda pikka vaipa ja soovida „Head vabariigi aastapäeva!”. V ja VI rühma laste poolt valmistatud keerulise nimega tikuvõileibu tutvustas peakokk Marika. Võilei-
vad maitsesid kõigile imehästi. VI rühma poisid käisid saalis ringi ning pakkusid suupisteid ja puuvilju. Kui kõhud peente roogadega täidetud, ootas kõiki avavalss. Tantsiti 
mõnuga ja kohe mitu lugu järjest, sest valsisamm oli vanematel lastel õpetaja Ruta poolt selgeks õpetatud ja seda sai nüüd nüüd proovida.

Meie keskel liikus ringi „reporter Kanal 7-st”,kes küsitles peokülalisi. Erilise tähelepanu osaliseks sai meie väliskülaline. Sellel peol oli rohkelt rõõmu kõigi jaoks.

Elina Golubeva
VI rühma õpetaja

veskitammi lasteaias oli pidulik aktus
„Ilusad on lilled, loomad, inimesed ka.
Aga kõige ilusam on Sinu isamaa“

See Peeter Volkonski kirjutatud luuletus jääb igale väikesele lasteaialapsele meelde. 
Ja just nii algas 25.veebruaril Veskitammi Lasteaia pidulik aktus, mis tähistas Eesti Vabariigi 

90.sünnipäeva. Oma esimesed teadmised, kogemused ja arusaamad ilusast kodust ja isamaast 
omandab laps esimestel eluaastatel. Pidulikul aktusel kõlas Eesti Vabariigi hümn ja lapsed esita-
sid kodumaa teemalisi luuletusi ja laule.

Külla oli palutud Saue vallavanem Mati Tartu, kes vestles lastega kodumaast ja sinimustval-
gest lipust. Et lastel unejuttudest puudust ei tuleks, kinkis vallavanem lasteaiale suure muinasju-
turaamatu, milles jutte jätkub terveks aastaks. 

Lastele olid külla tulnud sõdurpoisid Eesti Kaitseväest, kes rääkisid lastele, milleks ühel riigil 
sõdureid vaja on ja kuidas üldse üks sõduri päev sõjaväes kulgeb. See, et  kell kuus hommikul 
tuleb ärgata ja viie minutiga end riidesse saada, tundus nii mõnelegi poisile müstikana. Sõdur-
poisid näitasid riidessepanemise kiiret nippi. Nimelt riided tuleb korralikult toolile kokku panna, 
et ärgates need – hops - selga saada. Vesteldi ka sellest, kuidas metsas õppustel käiakse ja endale 
konservidest süüa tehakse, kaua see sõjavägi ühel Eesti poisil kestab ja kui vahva seal olla on. 

Kaitseväelastel oli kaasas kingituseks helkurid ja üheskoos korrati üle selle vajalikkus.
Lapsed said toreda elamuse Eesti Vabariigi 90. aastapäeva peost Veskitammi Lasteaias.

Annelii Pintmann
Veskitammi Lasteaia õpetaja
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19.aprillil Ääsmäel

SAUE  VALLA SUUR Töötab PUHVET  ja 
väliköögist saab suppi 

Kava
17.30 Registreerimine jooksudele algab 
18.00 Laste jooks, kuni 7.a (kaasa arvatud) 
18.30 Suuremate laste jooks 8-12. a (kaasa arvatud) 
19.00 Kepikõnd 
19.30 SUUR JÜRIÖÖ JOOKS 
20.30 Autasustamine ja üllatusesineja 
21.00 PIDU - Tantsuks mängib ansambel 
                                  VÄIKESTE LÕÕTSPILLIDE ÜHING

Õhtut juhib Sven Sumberg 

Võistkonnad on 8-liikmelised, 
neist 3 on naised, jooks toimub 
8 vahetuses: 4 vahetust on 1200 m 
ja 4 vahetust 400 m

Võistlejate ja osalejate eel-
registreerimine 15. aprillini 
aadressil jaanika1808@hot.ee või 
telefonil 56686924 Jaanika Saat

Kohale toob ja koju tagasi viib 
Jüriöö Jooksu buss vastavalt 
eelregistreerimisele, esimene buss 
jõuab Ääsmäele 17.45, 
teine buss 20.45 ja koju tagasi viib 
viimane buss Ääsmäelt 23.45 

Ääsmäe Kooli kontsert-aktus
25. veebruaril toimus Ääsmäe koolis 

Eesti Vabariigi 90. aastapäevale pühen-
datud kontsert-aktus. 

Kaastegevad olid oma kooli 
lauljad,tantsijad, flöödimängijad.       
Lisaks Ääsmäe noorte rahvatantsu- 
rühm, Ääsmäe “memmed” ja külalis-
esinejateks Tallinna Ülikooli muusika-
osakonna tudengid. 

Suurimad tänud Piret Kuntsile, Tiina 
Selkele ja Linda Kardnale, kes panid 
fantastilise programmi kokku.

Jaanus Kallion
Ääsmäe Kooli direktor

Lasteaiapere kogunes vabariigi aasta- 
päeva tähistama ühiselt- kõik kolm 
rühma koos. Pidu alustasid lapsed sis-
semarsiga “Kui Kungla rahvas” saatel, 
rahvuslipud käes. Tähtpäevale kohaselt 
kõlasid laste laulud kodust ja perest. 

Mängud peo lõpus mängisime samuti 
kõik koos - ka külla tulnud proua Liivi 
Prink kutsuti kaasa mängima “Vares, 
vaga linnukest” ja “Lähme sõitma 
rongiga”. 

Peo lõpetuseks kõlas “... Vennad, õed 
välja vainudele...” , mille saatel liiguti 
rõõmsalt tagasi rühmadesse, pidukom-
mi maitsma.

Lana-Maria Peterson
Muusika-ja liikumisõpetaja
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Mul on täitsa savi!

lõbus hommiku-
poolik Kurtnas
Veskitammi Lasteaia lapsed 
käisid 18.veebruaril suurel 
vastlatrallil Kurtnas. 

Seal võtsid lapsi vastu Margit Järv ja 
Jaanika Välli, kes tutvustasid erinevaid 
koduloomi. Lapsed said lähemalt näha 
ja paitada kääbussigu, küülikuid, kitsi, 
lambaid, hobuseid ja ponisid. Seejärel 
uudistati koos, kuidas hobust vankri 
ette rakendatakse. Rakmeis hobuse ja 
vankriga said lapsed teha lõbusõitu ning 
kõigil õnnestus ka poni seljas ratsutada. 
Ratsanikele anti pähe uhked kiivrid, et 
teekond turvaliselt kulgeks. 

Peale sõitmist koguneti söögisaali, 
kus pakuti traditsioonilist vastlatoitu 
– hernesuppi, vastlakukleid ja imemai-
tsvat õunateed. Iga laps sai kingituseks 
kaasa oma valmistatud toreda vastla-
vurri.

Et talv on sellel aastal taeva jäänud, 
siis jäi välja selgitamata kõige pikema 
liu laskja. See ei kurvastanud meie 
meeli ja sellele vaatamata  oli lastele 
üks tore ja meeldejääv päev.

MARGIt päRN
VEsKItAMMI LAstEAIA õpEtAjA

just sellise üleannetu 
alatooniga sõnumi võib 
leida Laagri Kooli uue 
keraamikaklassi pabertahvlilt. 
ja savi on seal klassi küll 
täitsa eht - selline hall, nätske 
ja keepuv... paneb näpud 
voolimise järgi sügelema.

Üheksa kätepaari voolivad püüdlikult 
pikki saviribasid. On tööõpetuse tund 4T 
klassis, juba kolmandat korda vastavatud 
savitöö toas.

Mõni piigadest on huuled torru veda-
nud, teisel ajab pingutus kulmu kipra ja 
kusagilt kostub vaikne ohe: üks pool on 
täitsa ilus, aga teine nii lopergune! 

“Ega see savivoolimine ja tänane us-
sitehnika nii lihtsad polegi, kui kaugelt 
paistab,” nendib ka õpetaja Irja Känd- 
ler. “Lastele on see natuke võõras ka, 
savi toimib ju sootuks teisiti kui näiteks 
plastiliin ja kodustes tingimustes sellega 
tegeleda ei saa”. Samas usub Kändler, 
et lastele on savitöö siiski meeltmööda, 

kuna see on üks koolitund, mis lõp-
peb reaalse tulemusega. “Olgu see siis 
seesama vaas, mida praegu teeme, kuhu 
saab lilled sisse panna ja mis vett läbi 
ei lasegi või oma kätega tehtud ja oma 
nimega teetass,” toob ta näiteid. 

Ja kuigi tegemist on koolitunniga, kus 
ka hindeid pannakse, ei tehta seda mitte 
briljantse tulemuse, vaid selle järgi, kas 
laps pingutada viitsib. “Meie asi on siiski 
lapses huvi tekitada ja esmased oskused 
anda,” arvab Kändler.

Tegelikult lapsed tunniteemaks olevat 
ussitehnikas vaasi voolimist väga raskeks 
ei pea. Kindlasti olevat see põnevam, kui 
tavaline tööõpetus, matatunnist rääki-
mata. Tüdrukute suureks sooviks on ühel 
päeval võimalus ise keerleva treirat-
taga tööd teha, aga õpetaja Rave Puhmi 
hinnangul läheb selleks veel ikka aega. 
Neli “vurri” on klassitoa olemas küll, 
aga    nende kasutamine nõuab Puhmi 
sõnul juba asjatundlikumat käte valitsem-
ist ja seda kolmandat korda savitunnis 
ole- vatelt tüdrukutelt veel oodata ei saa. 
“Nojah, enne peame ussivaasid selgeks 

Varahommikuses kumas tõuseb päike
Ta kiirtega koos, siia ilma sündis väike  

   Elu, hääl, täis trotsi rõõmu,  
   Esimene kopsutäis, 

uut värsket õhusõõmu

Ta pikalt olnud pimeduses armsas
Kus teda hoidnud hoolitsus ja hellus
Ning saanud toidust, armastusest osa
Ta ema/naise kõhus vaikselt kellus

Ja nüüd on aeg, kus abivalmis käed
Sind aitamas on siia suurde ilma
Ning puhastamas suu ja keha, 
näed Sa enda kohal kahte märga silma

Sa tugevas end tunned järsku haardes
Sa oled mehe käes, kes nutab naerdes
Ta rõõmust sassis, 
kuid hingest ikka kaine 
Sest talle lapse sünnitand ju naine

See lugu kõlas nagu piiblist
Kuid elul vorm on selline
Meid kahte sorti siia ilma loodud
Kuid täna, mehed, mõelgem naistele

On saatus olnud julm ja leebe
Kuid naine ikka keedab leeme
Mis toidab lapsi, peret, meest
Peab naine jõudma teha asju kõigi eest

Ja täna tunneme sest rõõmu
Et Looja naise teinud on
Mis siis, et mõnes muinasjutus
Tal unistustes printsiks konn

ood Naisele...

selleaastane saue valla 
jalgrattaretk toimub 7. juuni 
2008 stardiga kell 12.00 
Laagrist vallamaja kõrval 
olevast parklast. 

Ürituse eesmärgiks on perega 
koos tervisesportimine ja Saue valla 
külade tundma õppimine. Rattaret-
kel osalemine annab võimaluse 
vallarahval omavaheliseks suht- 
lemiseks, tõstab koostöötahet ja nii 
mõnigi hea idee võib saada just siit 
alguse.  

Projektiga on väga aktiivselt 
kaasa tulnud ka Saue linn ning 
seekordne jalgrattaretk tulebki 
koostöös nendega. Marsruut on 
umbes 32 km pikk ja läbib Alliku, 
Vanamõisa, Saue linna, Valingu, 
Aila, Jõgisoo, Koppelmaa, Voore, 
Ääsmäe, Tagametsa külasid ja orien    
teeruvalt 17.30 jõutakse Maidla 
külla. Esimene puhkuse- ja joogi-
paus on Saue jaanitule platsil, kus 
toimub ka Saue linnarahva matkaga 
ühinemine  ning lõunasöögipaus 
on  Jõgisool, samuti toimub peatu-
stes piirkonna tutvustamine. Retke 
finišis on perekondlik õhtupoolik 
koos grillimise ja mõnusa olemise-

ga. Tantsuks mängib ansambel Vanker, 
lastele lastetuba, kino, viktoriin ja 
õnneloos. Kohal on Maanteeamet pöör-
leva autoga ning muu põnevaga. Õhtul 
on võimalus jääda telkima Maidlasse. 
Stardis- Laagris, on võimalik panna 
oma kotid ja ööbimiseks vajalikud 
asjad bussi peale, et need finišis hiljem 
kätte saada. Õhtul väljuvad bussid, mil-
lega soovijad saavad koju tagasi. 

Eelregistreerimine rattaretkeks on   
alanud aadressil liivi.prink@sauevald.
ee, tel 6541154 ning kestab kuni 5. 
juunini 2008. Kõikide eelregistreerinute 
vahel loositakse välja uus jalgratas. 
NB! Registreerimiseks kirjuta nimi, 
küla, vanus ning koju transpordi soov 
(kuhu külla ja kellaeg kas 18.30 või 
22.00)

Üritust finantseerivad Saue Valla-
valitsus ja Saue Linnavalitsus, pro-
jektijuhiks on MTÜ Vanamõisa Küla 
ning koostööpartnerid on MTÜ Maidla 
Külaselts, MTÜ Jõgisoo Vabaajakeskus 
ja MTÜ Teemant.

KAtRIN KRAUsE
VANAMõIsA sELtsIMAjA 

jUhAtAjA

hüüru külavanem Arnold õispuu tervitab oma 
luuletusega kõiki 

saue valla naisi!

Saue valla suur jalgrattaretk koostöös Saue linnaga

saama ja siis tassid ja siis kannukõrvad,” 
möönavad lapsed ise ka, et õppida on 
veel vaja.

Laagri Haridus-ja Spordikeskuse juht 
Raivo Vihvelini sõnul läheb keraamika-
klassi avamine kokku kooli üldise kont-
septsiooniga. “Järgime Ülo Vooglaidi 
õpetust, mille järgi on laste üldine areng 
seotud manuaalse tegevusega, nö aju ja 
käe koostööga. Savitöös ongi käteosavus 
ühendatud kujutlusvõime ja loomingulise 
poolega,” selgitab Vihvelin.

Hetkel osalevad tööõpetuse tundide 
raames uues keraamikaklassis Laagri 
Kooli lapsed, aga juba sügisest on kavas 
alustada tundidega ka lasteaialastele. 
“Väga võimalik, et sügisel hakkame 
tegema ka kursusi kõikidele soovijatele,” 
avab Vihvelin plaane, mille kohaselt 
peale klassi sissetöötamist ja katsetamist 
soovitakse hakata pakkuma kvaliteetset 
vaba-aja veetmise võimalust kogu val-
larahvale.

Praegu toimuvad tööpetuse tundidele 
lisaks ka keraamika huvialaringid, aga 
õpetajate sõnul on need juba täis.”Huvi 
on tõesti väga suur,” tõdeb õpetaja Rave 
Puhm rõõmsalt.

KODUVALD

pROFEssIONAALID: Keraamikaklassis tarkust 
jagavad õpetajad Rave puhm (paremal) ja Irja 
Kändler on mõlemad Eesti Kunstiakadeemia 
lõpetanud

UsINAD: 4 t klassi tüdrukute Deeli Ingeraineni 
(vasakul) ja janneth-Karmen Kittilä "ussivaasid"
kerkivad jõudsalt
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laagri koolis loeti võistu luuletusi
Kodu on kodune, kodu on ainus.
Kodus on ema ja kodus on hea.
Kosutab keha ja virgutab vaimu,
kuskil ei ole nii kindel kui seal.
Kui ei ole vaid korter või maja,
see on ka looduse tilluke saar,
kõikide kodude soojuse najal,
seisabki Eesti- me kodumaa.

Just selline ise tehtud luuletus tuli 
esitamisele Laagri Koolis juba kolmandat 
korda toimunud Heljo Männi nimelisel 
luulevõistlusel. Selle esitaja Agnes Unt 
pälvis oma vanaisa Tõnu Veiderpassi 
loodud luuletusega 2-3. klasside arves-
tuses esikoha.

Kooli huvijuhi Taigur Toomingu sõnul 
on juba traditsiooniks saanud ürituse 
eesmärk tuua lapsed luulele lähemale ja 
innustada neid rohkem lugema ning miks 
mitte ka kirjutama.

Sel aastal olid lapsed võistlustöödeks 
valinud nii tuntud Eesti kirjaniku Lydia 
Koidula, aga loomulikult ka ürituse 
patrooni- Heljo Männi  teoseid. Samas 

tuli esitamisele ka omaloomingut - päris 
ise sepistatud, aga ka emade, vanaisade 
sulest tulnud riime.

Toomingu kinnitusel on luulevõistluse 
ettevalmistamine üsna suur koormus ka 
klassi- ja emakeeleõpetajatele, sest nö 
suurele lavale pääsejad peavad alus-

tuseks läbima klas-
sisisese konkursi. 
Sealt pääsevad 
parimatest-parimad 
lõppvõistlusele, kuhu 
pealtvaatajateks on 
alati kutsutud ka klas-
sivennad-õed, vane-
mad ning loomulikult 
luulevõistlusele nime 
andnud Heljo Mänd. 
Väärikas vanuses 
ja endiselt viljakat 
loometööd tegev      
proua on alati austa-
nud oma kohalolekuga 
ka Laagri kooli luu-
levõistlust.

Huvijuht usub, et 
vahva üritus jääb kindlasti kooli püsitra-
ditsioonide hulka, juba praegu on kaa-
satud ka naaberkoolid- Ääsmäe Põhikool 
ja Tabasalu Gümnaasium, aga 2010. 
aastal on plaanis viia luulevõistlus suisa 
vabariiklikule tasemele.

KODUVALD

III Heljo Männi nimelise 
luulevõistluse tulemused:

1. klasside arvestuses:
I koht Kaspar Säär Tabasalu ÜG

II koht Maia Liisa Salk Laagri Kool
III koht Anna Martha Seer Laagri Kool

2.-3. klasside arvestuses:
I koht Agnes Unt Laagri Kool

II koht Kristina Lillepea Laagri Kool
III koht Piia Kristina Ross Laagri Kool

4.-5. klasside arvestuses:
I koht Katarina Oja Ääsmäe Põhikool
II koht Maarit Olbri Ääsmäe Põhikool
III koht Jane-Ly Puusepp Laagri Kool

6.-8. klasside arvestuses:
I koht Liisa Peri Laagri Kool
II koht Hanna-Maria Noodla

III koht Britmarii Kroon

dreadlocks-camp - eksootiline toit ja trummipõrin
Dreadlocks-camp ehk rasta-
laager on ürituste sari, kus 
tutvustatakse rastafarianismi. 

Meie esimene üritus toimus 23. veeb-
ruaril Veskitammi Kultuurikeskuses. 

Peale kella nelja hakkas vaikselt 
rahvas kogunema. Algatuseks tegid kõik 
koos süüa. Osad riivisid kookost, teised 
koorisid kartuleid ja porgandeid. Toidu 
tegemise ajal toimus ka tutvumine. Kuna 
supp pidi keema üle tunni, kuulasime 
vahepeal ettekannet orjapidamisest ning 
vaatasime klippe rastafaride eluolust. 

Kui need lõppesid, sai supp valmis ja 
õhtusöök võis alata. Peale kehakinnitust 
liikusime kõrvaltuppa, kus oli lauale pan-

dud küünlad, mis pidid asendama lõket.
Istusime laua ümber ja mängisime 

Nyabhingi. Nyabhing on rastade tra-
ditsiooniline trummimäng, kus on kindel 
rütm ja kolm kindlat pilli. Samal ajal 
räägiti ka Nyabhingi traditsioonidest. 
Nõnda trummide saatel ka lõpetasime 
oma laagri.

Järgmine dreadlocks-camp toimub 
26. aprillil. Seekord on teemaks Aafrika 
meditsiin, Ringo Ringvee räägib rasta-
farianismist kui usust ja teeme rasta toitu.

LAURA pEUscA
üRItUsE KORRAKDAjA



väljaandja: Saue vallavalitsus; Toimetus: Saue vallavalitsus, veskitammi 4, laagri
e-post: koduvald@sauevald.ee telefon 6 54 11 56

  KODUVALD saue valla sõnumileht

HARTMARIN OÜ
Pakub kopp-laaduri teenust

Teostame järgmisi töid:
Pinnase-, laadimis- ja planeerimistööd

Vundamendid ja tagasitäide
Haljastustööd

Välistrassid ja torustike ehitus
Mahutite paigaldus

(soovi korral mahuti meie poolt)
Lumekoristus

Võtame vastu tellimusi ka eraisikutelt
Masinaga töötab kogenud ja kohusetundlik 

juht.
TEL: 555 08 740

Email:info@hartmarin.ee

www.hartmarin.ee
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KÜTTEKAUPLUS
Männiku tee 106b

Turbabrikett - Sangla ja Tootsi
Puitbrikett

Küttepinnud ja klotsid võrgus
Küttegraanul 20 kg kottides

Pakitud kaminapuud

Tellimine 6577778, 5137737
E-R 8-17.00 L 8-14.00

P suletud

30.märtsil kell 16.00
KEVAD-

KONTSERT
Laagri Koolis

Ansambel Viisaru, 
Kvartett Kuninglik kaelkirjak
INSENERIDE MEESKOOR, 

instrumentaal- ja 
vokaalsolistid

Tasuta!

Oscar ja Roosamamma: KIRJAD JUMALALE
10-aastane oscar on haige. Nii haige, et tema kehal on jõudu vaid loetud päevadeks. Õnneks on Roosamamma, kes õpetab oscarile ühe 
mängu. Mängu, milles iga päev läheb arvesse kümne aastaga. Nii leiab oscar igast järelejäänud päevast just sellele elukümnendile omaseid 
jooni ja elab kaheteistkümne päevaga 120 aastaseks. Elab elu, mis pole sugugu vähem reaalne, kui tegelikkus ja mis annab julguse saatusele 
vastu minna. Rakvere teatri etendus “oscar ja Roosamamma: Kirjad Jumalale” on puhas, sügav ja ilus lugu ühest väikesest poisist ja läbi 
tema kõigist inimestest- nii väikesest kui suurest. 

9. aprillil kell 19.00 Veskitammi Kultuurikeskuses 
Piletid hinnaga 90.-  (pensionärid ja õpilased )ja 120 krooni saadaval kultuurikeskuses
lisainfo telefonil  679 6765

Seoses Väike Päike laienemisega vajame 

l  a  S T  E  K  l  u  B  I        J  u  H  T  I 

Mis sind ootab? 

• Igapäevase tegevuse juhtimine, arendamine ja koordineerimine 

• Klubi liikmetega suhtlemine, nende teenindamine 

Mida meie soovime näha? 

• Siirast rõõmu lastest 

• Tahet ja võimet endast palju anda 

• Motivatsiooni, janu ja ideid ise midagi luua 

Mida sulle pakume? 

• Põhipalka  

• Keskkonda mis toetab, inspireerib ja soosib ideede lendu 

• Võimalust osaleda klubi unistuste täitumisel 

www.lasteklubi.ee
siret.leinpuu@lasteklubi.ee 

tel.6796616 
Laagri Veskimöldre Pilliroo 63 

Krofiproff Oü 
 

Fasaadide soojustamine
Krohvitööd

siseviimistlus
tel 533 20 221

krofiproff@ hot.ee

Oü truija Investeeringud 
teostab siseviimistlustöid.

tel : 56 655 502 Kaius 
või truija@email.ee

otsime kogemustega hoidjat 
10-kuusele poisile, kes saaks 

hakkama ka väiksemate kodutöödega

Töö asukoht Koidu elamurajoon, laagri
Kontakt 5099809

EElINFo!!!
25. aprill kell 12.00 veskitammi Kultuurikeskuses  

Südamenädala tähistamine 
valla eakatele ja 
erivajadustega 
inimestele
esineb ansambel laINE
 
Täpsem info aprillikuu vallalehes 

TREPID, PIIRDED
AIAD, VÄRAVAD

projekteerimine, valmistamine, müük ja
paigaldus vastavalt Teie soovidele.

Andrus Lukas Tel. 50 31 987,
andrus@kohilametall.ee

 Mart Kirkmann Tel. 5090451,
mart@aakv.ee

www.kohilametall.ee

otsin koduabilist 1-2 korda nädalas 
eramusse 170 m2 veskimöldres. 

ootan kõne toredalt naisterahvalt, 
kellel kogemusi ja soovitusi koduabi-

lisena, võiks olla pigem vanem inimene 
alates ca 40. eluaastast

Hind kokkuleppel, võib olla nii ühelt 
korralt kui kuutasuna

Piret 564 74517

6. aprillil Vanamõisa Seltsimajas arengukoosolek
16.00-17.45 MTÜ Vanamõisa Küla aastakoosolek

- majandusaruanne,- tegevusaruanne,- liikmelisus,- jooksvad teemad

18.00-21.00 Saue valla põhjapoolsete külade (Alliku, Vanamõisa, Püha) uue arengukava 2009-2015 aasta kaardistamine ja ettevalmistamine. 
Siin on just tähtis Sinu kohalolek – välja pannes oma ettepanekuid piirkonna arendamiseks. Oodatud samuti kõik piirkonna ettevõtjad. Külalisteks 

abivallavanem-arendusnõunik Mikk Lõhmus, kes teeb ülevaate piirkonna arendustegevusest ning Külaliikumine Kodukant esindaja Hele-Mall 
Kink, kes räägib arengukava vajalikkusest ning tehnilisest teostusest ja aitab läbi viia olukorra ja ettepanekute kaardistust

Suusa- ja lumelauahooldus
Talvekaupade allahindlus 

märtsis

kuni -50%

AVATUD E-R 10-19 L 10-16
Haapsalu mnt 57D Keila

Asume Rõõmu Kaubamajast 50m 
Haapsalu poole, 

ehitusmaterjalide poe kõrval
Tel. 6512000   www.havanna.ee

Enne teeleminekut astu läbi Havannast!

aIad KoRda!
30.03 kell 12.00 toimub spetsialisti 
käe all praktiline õppepäev aias. 

Teeme korda õuna-, ilupuud ja põõsad. Ülle Michel-
son näitab, kuidas puid lõigata, vahatada, kuidas 
aeda kujundada. Ise saab tegevuses osaline olla. 

Kaasa võtta aiakäärid, hea tuju!

Korraldab Saue-Jõgisoo Haridusselts
Info tel 50 120 33, 56 577 051

Saku Huvikeskus ja Hageri Haridusselts ootavad kõiki huvilisi osa võtma 
HAGERI KIHELKONNA KONVERENTSIST, mis toimub reedel, 

28.03 2008 algusega kell 11 Saku Valla Maja saalis (Sakus, Teaduse 1) 
Osalemisest palume teatada 23.märtsini Saue valla haridus- ja kultuurinõunikule  

tel 512 4180  või e-postile huvikeskus@sakuvald.ee  
Osalemine on tasuta


