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Salu Koolist õhkub tolerantsust ning mõistvat suhtumist
Ääsmäe külas paiknev
Salu Kool ei paista kõrvaltvaatajatele silma millegi erilisega – väikeses
kompleksis valitseb rõõmus meeleolu, lapsed jalutavad koridorides ja õues,
õpetajad ruttavad siiasinna. Siiski on tegemist
Harjumaal täiesti ainulaadse haridusasutusega,
kuna Salu Koolis saavad
hariduse raske ja sügava
vaimupuudega ning liitpuudega kuni 20. aastased
lapsed ja noored.

mad. Õppe- ja kasvatustöö
eesmärk on õpilase võimalikult iseseisev toimetulek
igapäevaelus.
Õppetöö
toimub peamiselt individuaaltööna (kuna õpilaste
arengutase on väga erinev
on vajalik individuaalseid
erivajadusi
arvestada),
kuid on tunde - muusika,
suhtlusring jne, mis toimuvad grupitundidena ja on
väga olulised sotsiaalsete
oskuste arendamisel. Tundide pikkuseks on erinevalt
tavakoolist 30 minutit, kuna

20-st lapsest koguni 16 väljaspoolt valda,“ kinnitas
Salu Kooli direktor Helger
Rannu.

Ruumipuudus ei võimalda kõiki soovijaid vastu
võtta
Salu Kool on erivajadustega lastele väga sobivas
asukohas - väga heas looduslikus keskkonnas, eemal
suurest kärast ja saastatud
loodusest, kuid samas piisavalt lähedal Tallinnale.
Küll aga on Ääsmäe Last-

kompleksis paiknemine ei
ole mõjunud negatiivselt
erivajadustega noortele ega
lasteaia rüblikutele. Pigem
võib täheldada vastupidist
positiivset mõju. „Lasteaia lapsed on harjunud,
et tavaliste laste kõrval on
ka teistsuguseid. Kui täiskasvanud äkki vaatavad
võõriti ja pelgavad, siis
laste suhtumine on siiras ja
loomulik,“ märgib Ääsmäe
Lasteaia juhataja Christine
Kõrge.
Lasteaial ja koolil on

Ääsmäe Lasteaiaga ruume jagav Salu Kool ei suuda ruumipuuduse tõttu kõiki soovijaid kooli vastu võtta
Alates 2003. aasta sügisest tegutsenud Salu Koolis
on puude raskusastmest tulenevalt 3 klassi: 1 hooldusja 2 toimetulekuklassi. Õpetamise aluseks on õpilase
individuaalne arengukava,
mis koostatakse 1 kord aastas, vajadusel täiendatakse
iga veerandi lõpus. Arengukava koostamisel osalevad
logopeed,
füsioterapeut,
muusikaterapeut,
klassiõpetaja ja lapsevane-

puude tõttu ei suuda lapsed
kauem õppetööle piisavalt
keskenduda. Lisaks koolile
pakutakse ka õpilaskodu
teenust (E-R), kus õhtuti
tegelevad lastega 4 kasvatajat ja öösel on 2 valvurit. „Kuna teenindame
kogu Harju maakonna
erivajadustega lapsi, siis
on õpilaskodu kaugemalt
tulnutele äärmiselt vajalik
ööbimise seisukohalt. Eriti
kui arvestada, et hetkel on

eaiaga ruume jagava Salu
Kooli üheks peamiseks
mureks on ruumipuudus.
Rannu nendib, et 6-20 aastaseid erivajadustega lapsi
on Harjumaal enam kui
paarkümmend, kuid paraku ei ole võimalik kõiki
tahtjaid kooli vastu võtta
ning hetkel on järjekorras
6 soovijat, põhiliselt raske
puudega lapsed.
Enam kui 2 aastat Ääsmäe
Lasteaiaga ühes hoone-

ühised üldruumid (nt saal,
söökla ja võimla), samas
ei kasutata neid koos, vaid
eriaegadel. Küll aga käivad
lapsed koos hoovis jalutamas ja osalevad ühisüritustel. „Lasteaia ja kooli
lapsed vaatavad ühiselt
teatrietendusi, mis väljaspoolt tulevad majja, ning
osalevad koos pidudel, kui
temaatika on sobilik,“ rõõmustab Rannu laste tolerantsuse üle.

Mis saab noortest peale
kooli lõpetamist?

Salu Koolis õpivad 6 – 17
aastased lapsed ning eraldi
määruse alusel võib õpinguid jätkata 3 aasta võrra.
Peale kooli lõpetamist seisavad noored silmitsi küsimusega – mida teha edasi?
„Praegu tuleb kõne alla
koju tagasipöördumine või
hooldekodusse asumine,
mis aga ei ole õiged lahendused. Erivajadusega
noore eest tuleb jätkuvalt
hoolitseda, teda õpetada
ning arendada. Paraku
puudub selleks siinsetel
noortel võimalus,“ nendib
Rannu.
Saue Vallavalitsuses ja
Vallavolikogus on olnud
jutuks Haraka Küla rajamine Maidlasse, mille
eesmärgiks on erivajadustega noorte õpetamine ja
arendamine. Antud teema
on olnud arutlusel ka
Maidla
külakoosolekul,
kus enamuse kõrval, kes
keskuse loomist pooldasid,
võtsid tuliselt sõna grupp
puuetega noorte vastaseid.
Paraku ei ole osaliselt just
külainimeste
vastuseisu
tõttu lähiajal Haraka küla
valmimist veel oodata.
„Inimestel on välja kujunenud
eelarvamused
ning ühiskonda tahetakse
asetada nö kastidesse
– tavalised, puudega ja andekad. Tegelikult ei maksa
puudega inimesi karta, vaid
tuleb üles näidata inimlikku aspekti. Pealegi ei tea ju
kunagi, kui satume ise samasse olukorda – olgu siis
liiklusõnnetuse, haiguse või
muu trauma tõttu,“ kutsub
Rannu erivajadustega inimeste suhtes tolerantsust
üles näitama.
Sama kinnitab ka anonüümseks jääda soovinud
Ääsmäe küla elanik, kelle
sõnade kohaselt teda erivajadustega noored ei sega
jätkub lk 5 ...
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Austatud vallarahvas !

Jällegi on üks aastaring
uskumatult kiirelt möödunud. Eelmine aasta oli
kohaliku võimu valimiste
aasta. Avaldas rahvas ju
valimiskastide juures oma
tahet, keda valida valla- ja
linnavolikogudesse. Tahan
teile lugupeetud valijad,
avaldada omapoolset suurt tänu selle eest, et juba
viiendat korda valisite mind
volikokku. On ääretult tore
tunne kui sind toetatakse ja
usaldatakse. Kuid üksi ei
tee keegi midagi suurt ära.
On heameel, et ka seekord
on volikokku valitud toimekad ja võimekad inimesed,
kes moodustavad ühtse
meeskonna. Aasta aastalt
läheb paremaks koostöö
opositsiooniga. Üks põhjus
on kindlasti ka üksteise parem tunnetamine. Ei tohi
kiskuda valla juhtimisel
eri suundadesse nagu luik,
haug ja vähk, nagu mõnelpool kombeks. Minu arvates
kogu meie volikogu annab
endast kõik, et võimalikult
hästi teenida meie kõrgeimat võimukandjat, Saue
valla rahvast.
Möödunud aasta oli edukas kogu meie väikesele
isamaale. Riigi areng on olnud kiire. Esimesed hirmud
ja kõhklused, mis olid seoses Eoroopa Liitu astumisega on ületatud. Muidugi ei
tohi Euroopa seadusi täita
saksa täpsusega ja eestlase
truualamlikkusega.
Ikka
oma peaga tuleb mõelda,
mis on meie riigi arengule
kõige kasulikum.
Riigil läks hästi, kuna
tema alustugedel, valdadel
ja linnadel läks hästi. See
kehtib täielikult ka meie
valla kohta. On tore tõdeda,
et iive on meie vallas tugevalt positiivne ja uusi maailmakodanikke sünnib üha
juurde. Minu arvates on see
tingitud meie valla stabiilsest arengust, mis annab vallakodanikele kindlustunnet.
Oma valimiseelsed lubadused tuleb alati täita-see
sünnitab vastastikku usaldust. Avasime ju eelmise
kooliaasta algul meie kõigi

aastakümneid olnud helesinise unustuse - Laagri Kooli. Tung siia uude, uhkesse
ja funktsionaalsesse kooli
oli ülisuur. Loodame, et
nii väikesd koolijütsid kui
ka õpetajad on rahul. Elu
sunnib aga uued arengud
peale. Sel aastal alustame
kooli juurdeehitusega, et
lapsukesed saaksid ikka
oma kodu ligidalt põhihariduse kätte. Laagrisse on
vaja ka hädasti uut lasteaeda, mille ehitust alustame
veel sellel aastal.
Eelmisel aastal õnnestus
vastu võtta valla eluks ja
arenguks kaks põhidokumenti- uue arengukava ja
valla üldplaneeringu. Sel
aastal saab lõplikult valmis
ka Nõlvaku sotsiaalmaja.
Viimasel ajal on tugevasti kirgi vallaelanike seas
üles kütnud uus kavandatav
Tabasalu – Juuliku tee. Rahvas selle avalikustamisel ütles selge ei nn. A variandile,
mis möödub väga lähedalt
meie uutest elurajoonidest
ja lõikab Laagri pooleks.
Volikogu arvestab kindlasti
rahva tahtega ja peab riigiga koostöös leidma parima
võimaliku lahenduse.
Need olid vaid mõned
näited meie vallas toimuvast. Loodame lähitulevikus
vastu võtta 2006. a eelarve,
mille järgi tuleb valla elu
seada. Aasta aastalt kasvab
valla eelarve tänu meie tublidele maksumaksjatele.
Selle aasta sügisel ootavad meid veel ühed valimised-presidendi valimised.
Leiame siis üheskoos usaldusvaäärse kandidaadi ja
toetame teda..
Ja järgmisel aastal valib
rahvas oma parimad pojad
ja tütred uude Riigikogusse.
Püüame teha õige valiku, et
saadikud viiksid Eesti riiki
edasi, mitte ei mõtleks väga
palju oma hüvede peale.
Lõpetuseks soovin teile
kallis vallarahvas tugevat
tervist, head töötahet, sekka mõnusat puhkust. Head
koera aastat meile kõigile!
Indrek Tiidemann
Volikogu esimees

Vallas asusid ametisse
2 hooldustöötajat

6. veebruarist asusid
Saue valla hooldustöötajatena ametisse Maris-Heldin
Elmik ning Sirli SõstarPeerna. Mõlemad omavad
sotsiaalhooldaja erialast
haridust ning töökogemust
Karjaküla Sotsiaalkeskusest, lisaks on Elmik töötanud Keila haiglas.
Elmik (tel. 524 0471)
lõpetab hetkel Tallinna
Pedagoogilises
Seminaris sotsiaaltöö eriala. Tema

tööpiirkonnaks jääb Laagri
alevik ning Nõlvaku sotsiaalmaja.
Sõstar-Peerna (tel. 518
8761) õpib sotsiaaltöö eriala Tallinna Ülikoolis tema
teenindab ulatuslikumalt
kogu valla piirkonda.
Täpsemalt võib hooldustööst ja Nõlvaku sotsiaalmajast lugeda Koduvalla märtsi numbrist.
Innar Hunt

Laagri alevikus tuvastati
marutaudi juhtum
25. jaanuaril püüti Laagri
alevikus Redise tänavalt
kinni koer, kellel tuvastati
marutaud. Tänavalt paarikuise kutsika leidnud laps
viis koera koju ning lapsevanema nõudmisel tehti
varjupaigas marutaudi test,
mis osutus positiivseks.
„Marutaudi allikaks võib
olla mitmel korral Laagri

alevikus nähtud rebane
ning hetkel ei ole teada
mitme koeraga on rebane
kokku puutunud“ selgitab
Saue valla keskkonna- ja
korrakaitsespetsialist Triin
Rand.
Rand, kuna marutaudis
loomadel on erinevad käitumismallid ning koer ei
pruugigi marutaudis välja

näha. Seetõttu on valla elanikel soovitatav hulkuvate
koerte nägemisel helistada
koheselt Saue Vallavalitsusse telefonil 654 1152 või
52 49 061, misjärel tellimus
kooskõlastatakse MTÜ-ga
Loomade Hoiupaik ja viiakse hulkuv lemmikloom
varjupaika.
Innar Hunt
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Lühidalt

Ääsmäelt
likvideeritakse
masuudimahutid

Saue Vallavalitsus on algatanud Ääsmäel endise
loomapidamiskompleksi
katlamaja juures paikneva
masuudihoidla ja sellest
tuleneva masuudireostuse
likvideerimist.
NSVL ajast pärinev ning
kasutuseta seisev masuudihoidla ei tekita siiski juurde
keskkonnaohtlike aineid,
vaid tegu on jääkreostusega.
Hinnapäringud on saadetud erinevatele ohtlike
jäätmete käitlusega tegelevatele ettevõtetele, kes
tutvuvad olukorraga ja saadavad hinnapakkumised.
Innar Hunt

Harju maakonna
internetiseerimiseks alustatakse
läbirääkimisi

Spetsialistid manitsevad inimesi hoiduma hulkuvate koerte ja kasside katsumisest

Saue vald jagatakse kantideks?
24. jaanuaril kohtusid
vallamajas Harju Maavalitsuse ning Saue Vallavalitsuse esindajad, et arutada
piirkonna jagamist kantideks.
Siseministeeriumi poolt
algatatud plaani kohaselt
jaotataks kogu Eesti territoorium kantideks, mis
suuremad kui külad, kuid
väiksemad kui vallad. Kanti
on defineeritud kui paikkonda, kus on tajutav ühtne
identiteet ning ajalooline
ja vaimne kogukond. Käesolev jaotus on idee autorite
sõnul vajalik ühtse kogukonna säilimiseks ning parema
haridus- ja sotsiaalteenuse
kindlustamiseks.

Saue vald erandseisus

Saue valda tuleks vaadelda ühiselt Saue linnaga.
Samas on Laagri alevik
aga Tallinna osa ja oluline
tõmbekeskus on Keila linn.
Saue linn iial Laagri jaoks
tõmbekeskuseks. Sidususe
suurendamiseks tuleb arendada ühistransporti.
Saue vald vajab kantideks
jaotamisel erinevat metoodikat. Saue on üks väheseid
valdasi, mis asub 2 kunagise kihelkonna territoori-

umil. Tänaste külade piirid
on tinglikud. Samas on
märkimisväärne, et 1928.
aastal oli Saue vallas 17
küla, millest 14 on praegu
Saue valla koosseisus.

Mitme kandina valda
vaadelda?

Esialgne plaan jagada
Saue vald 7 kandiks pälvis
Saue Vallavalitsuse liikmete
poolse kriitika, kuivõrd see
ei arvesta tegelike oludega.
Vallavanem Mati Tartu
kinnitas, et Saue valla jaoks
ei saa kandid jääda praeguste külade piiridesse,
kuna külade piirid on hajunud ja tinglikud ning lisaks
tuleb arvestada tegelike
tõmbekeskustega, milleks
on Tallinn, Keila ja Saue
linn.
Linna lähedal tuleb külasid poolitada. Nii ei saa
Alliku küla vaadelda Saue
ümbruse kandina, jagajaks
Vääna jõgi. Vanamõisa
küla peaks kuuluma Laagri
kanti kuni Vääna jõeni.
Jõgisoo küla Saue linna
poolne ots on orienteeritud
Sauele. Sarnaselt on orienteeritud ka Aila küla linnaäärsed asumid. Rahula
küla orienteeritud Sakule.

Pärinurme ja Tagametsa
külad vaatavad endiselt
Hageri kihelkonna poole.
Maidla küla uued elanikud
on orienteeritud Kiisale.
Abivallavanem
Priidu
Kalbre leidis, et kui vald
kaheks kandiks jagada, siis
võiks tinglikuks piiriks olla
ringtee, mis poolitaks valla
Ääsmäe ja Laagri kandiks.
Samas tõstatas Kalbre
küsimuse, miks plaanitakse
seoses kantide loomisega
üle vaadate haridusvõrk ja
selle vajadused, kui antud
töö on juba äärmiselt põhjalikult tehtud. Koolivõrgu
arengukava on väga hästi
koostatud ja põhjalik dokument, selle prognoosid on
tõesed ning Saue vald selle
järgi tegutsebki.
“Hea kui koostatav maakonna
teemaplaneering
viiks selleni, et ka riik täidaks oma kohustust investeeringute näol. Praegu
kogu investeerimisraskus
(koolide, lasteaedade ehitamine) kohalikul omavalitsusel,” märkis Tartu ja nentis,
et kantide loomine võib olla
sammuks haldusterritoriaalse reformi läbiviimiseks.
Innar Hunt

Maapiirkondade
internetiseerimise programmi
„KülaTee3” raames alustab Riigi Infosüsteemide
Arenduskeskus(RIA)
läbirääkimisi Harju maakonnas Interneti püsiühenduste teenuse ostmiseks
Elion Ettevõtted AS-i ning
AS Norby Telecomi-ga.
Läbirääkimiste tulemused
selguvad veebruari lõpuks.
Harju maakonna andmesidevõrgu väljaehitamine
toimub vastavalt piirkondadele ja interneti püsiühenduse teenuse võimaldamise
kohustusega kolme aasta
jooksul alljärgnevates omavalitsustes: Kuusalu vald,
Padise vald, Nissi vald,
Kernu vald, Kose vald,
Kõue vald, Raasiku vald,
Anija vald, Saku vald.
Rica Semjonova

Valla ametnikud
külastasid Saue-Jõgisoo Haridusseltsi
ja Valingu küla
10. jaanuaril külastasid
sotsiaalnõunik Mare Jallai ning haridus- ja kultuurinõunik Lissi Kurg SaueJõgisoo Haridusseltsi ning
24. jaanuaril toimus kohtumine Valingu küla inimestega.
Küllasõidu eesmärgiks oli
jagada informatsiooni vallas toimuva kohta, elavdada koostööd organisatsioon
idega,arutada arenguvõimalusi, tutvuda inimeste ja
tegevustega kohapeal.
Sooviks on käia läbi kõik
külakeskused ja muuta see
meeldivaks traditsiooniks.
Järgmine kohtumine on
planeeritud Hüürus.
Lissi Kurg

9. veebruar 2006
1.
Saue valla 2006.
aasta eelarve esimene
lugemine
Maret Mitt kandis ette eelarve projekti ühes volikogu
komisjonide poolt tehtud
ettepanekutega. Projekt on
koostatud võttes arvesse
eelmise aasta vaba jääki,
mis on tekkinud põhjusel, et
tulusid laekus 4 miljonit oodatust rohkem ning kulutusi
tehti 6 miljonit vähem.
Eero Kaljuste küsis, kas
hetkel hüvitab vald mõnes
koolis koolitoidu täielikult?
Mati Tartu vastas, et kuna
eelarve on kinnitamata ja
vastav otsus puudub, siis
seda ei tehta. Samuti olid
koolitoidu täieliku hüvitamise vastu majandus- ja
arengukomisjon ning haridus-, kultuuri- ja spordikomisjon.
Rein Riga küsis, mille
arvelt ja miks on eelmisel
aastal kulutatud ettenähtust
6 miljonit vähem.
Maret Mitt vastas, et
peamine jääk tekkis hariduskulude eelarves, kuna
õpilaskoha maksumus kujunes oodatust väiksemaks
ning vaba aja ja kultuuri
eelarves, kuna vald ei kompenseerinud huvialakoolide
tegevust. Samuti polnud vajadust teede talihoolduseks.
Planeeritust
väiksemaks
jäid ka toetussummad.
Olav Kruus küsis, miks ja
mille alusel on suurenenud
füüsiliste isikute tulumaksu
laekumise prognoos 58 miljonile.
Maret Mitt ja Mati Tartu
vastasid, et aluseks on senise 10 aasta kogemus ning
eelarves ettenähtu on pigem
konservatiivne, mahtudes
ka Rahandusministeeriumi
prognoosi sisse.
Olav Kruus küsis, kas
Hüüru mõisa remondirahad
on hetkel ikkagi eelarvesse
sisse jäetud.
Maret Mitt vastas, et vastavalt majanduskomisjoni
ettepanekule on see nii,
kuid objektipõhine jaotus
on seni tegemata.
Mati Tartu lisas, et see tehakse hiljem vallavalitsuse
ja volikogu kokkuleppel.
Jaanus Kallion märkis, et
kultuurikomisjoni arvates
ei vasta kõik praegu eelarves finantseeritavad projektid nõuetele ning seepärast
oleks parem koondada summad ühisele reale, misjärel
konkreetsete projektide finantseerimise kohta saaks
ettepanekuid teha komisjon.
Maret Mitt vastas, et eelarve on nii põhjalikult lahti
kirjutatud eesmärgiga muuta see läbipaistvamaks.
Volikogu toetas Rein Riga
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Ülevaade Saue Vallavolikogu 26. jaanuari istungilt
ettepanekut mitte finantseerida MTÜ-sid ja sihtasutusi enne, kui nende eelmise
perioodi aruandlus pole
täielikult esitatud ja kontrollitud.
Jaanus Kallion palus, et
esitatud aruandlus suunataks ka kultuurikomisjoni.
2. Alliku küla Juhkomäe
5 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
14 poolt- ja 1 erapooletu häälega võttis Saue Vallavolikogu vastu otsuse nr
001 “Alliku küla Juhkomäe
5 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine”.
3. Alliku küla SaueauguII-a ja Välja kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
15 poolthäälega võttis
Saue Vallavolikogu vastu
otsuse nr 002 “Alliku küla
Saueaugu-II-a ja Välja kinnistute detailplaneeringu
kehtestamine”.
4. Alliku küla Uuetalu-23
kinnistu detailplaneeringu
kehtestamine
15 poolthäälega võttis
Saue Vallavolikogu vastu
otsuse nr 003 “Alliku küla
Uuetalu-23 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine”.
5. Vanamõisa küla Männituka kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
15 poolthäälega võttis
Saue Vallavolikogu vastu
otsuse nr 004 “Vanamõisa
küla Männituka kinnistu
detailplaneeringu kehtestamine”.
6.
Saue Vallavolikogu
26.09.2002 otsuse nr 226
“Vabade maade erastajate
nimekirja
kinnitamine”
muutmine
15 poolthäälega võttis
Saue Vallavolikogu vastu
otsuse nr 005 “Saue Vallavolikogu 26.09.2002 otsuse nr 226 “Vabade maade
erastajate nimekirja kinnitamine” muutmine”.
7.
Kinnistu
Hagala
katastriüksuse sihtotstarbe
muutmine
15 poolthäälega võttis
Saue Vallavolikogu vastu
otsuse nr 006 “Kinnistu
Hagala katastriüksuse sihtotstarbe muutmine”.
8. Saue valla avaliku
korra eeskirja esimene
lugemine
Istungi juhataja esitas
küsimuse, miks on eelnõud, millele pole tehtud
märkusi, esitatud esimeseks
lugemiseks, mitte vastuvõtmiseks.
Edith Mäe vastas, et vallasekretär pole veel jõudnud kuut esitatud eeskirja
eelnõud viseerida ning et
need on siiani avatud kõigile ettepanekuile.

Eelnõu läbis esimese
lugemise ilma ettepanekuteta.
Saue
valla
heakorraeeskirja, koerte ja kasside
pidamise eeskirja, hooldajatoetuste maksmise korra,
koduteenuste
osutamise
tingimused ja korra, sotsiaaleluruumide kasutusse
andmise korra eelnõud
läbisid esimese lugemise
ilma ettepanekuteta.
14. Ääsmäe
Kultuuri ja Spordi Sihtasutuse
põhikirja muutmine
Rein Riga märkis, et
Ääsmäe Kultuuri ja Spordi
Sihtasutuse põhikiri vajaks
põhjalikumat
muutmist,
sealhulgas sihtasutuse tegevuse eesmärgi täpsustamist.
Priidu Kalbre selgitas, et
hetkel on Saue valla omandis Voore mõis, millest 2
hoonet on üle antud põllumajandusreformi käigus
ja ülejäänud ehitised võetud
arvele peremehetu varana.
Hetkel on kõik nimetatud
ehitised vallasasjad. Vallal oleks võimalus nende
juurde munitsipaliseerida
maad
teenindusmaana
üksnes ca 1,5 hektarit.
Sihtasutus või MTÜ võiks
“Maareformi
seaduse”
alusel erastada nimetatud
hoonete juurde kuni 75
hektarit. Mõisahoonetele
ja nende juurde kuuluvale
maale esitati 1991. aastal
kompenseerimise taotlus
Kanadas elava EV kodaniku poolt. Kompenseerimist ei saa teostada, kuna
avaldaja on käesolevaks
hetkeks surnud. Vabaks jäänud maid mõisa ümber on
ca 56 hektarit, täpne suurus
selgub konkreetse mõõtmise
käigus. Põhikirja muudatuse eesmärgiks on hoonete
üleandmine valla omandis
olevale sihtasutusele, kes
võiks nende juurde erastada
kogu saadaoleva maa, nii
et seda saaks edaspidi otstarbekalt valla hüvanguks
kasutada. Asjaga on kiire,
kuna vastavalt “Maareformi seadusele” saab
hoonete kui vallasasjadega
tehinguid teha üksnes 1.
märtsini 2006.
Olav Kruus küsis, miks on
valitud just Ääsmäe Spordi
ja Kultuuri sihtasutus.
Priidu Kalbre vastas, et
valla omandis lihtsalt ei ole
hetkel ühtegi muud sihtasutust ega mittetulundusühingut ning vastas samas,
et sihtasutuse juhatajaks on
Jaanus Kallion.
Mati Tartu tegi ettepaneku
muuta põhikirja punkti 1
järgnevalt:
“Ääsmäe Kultuuri ja
Spordi
Sihtasutus
on
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Vallavanem Mati Tartu volinikele informatsiooni jagamas
Ääsmäe küla ja seda ümbritseva
piirkonna kultuuri- ja sporditegevuse
arendamiseks ning varade
haldamiseks loodud kasumit mittetaotlev eraõiguslik
juriidiline isik.” ja lisada
see muudatus eelnõusse.
14 poolthäälega võttis
Saue Vallavolikogu vastu
otsuse nr 007 “Ääsmäe
Kultuuri ja Spordi Sihtasutuse põhikirja muutmine”.
1 volikogu liige ei hääletanud.
15. Ääsmäe
Kultuuri ja Spordi Sihtasutuse
varadesse täiendava mitterahalise
sissemakse
tegemine
13 poolthäälega võttis
Saue Vallavolikogu vastu
otsuse nr 008 “Ääsmäe
Kultuuri ja Spordi Sihtasutuse varadesse täiendava
mitterahalise sissemakse
tegemine”. 2 volikogu liiget
ei hääletanud.
16. Vallavanema info
Vallavanem teatas, et Nõlvaku sotsiaalmaja esimese
korruse ehitustööd on vastu
võetud 27. detsembril.
Vallavanem teatas, et 29.
detsembril oli Vanamõisa ja Alliku külakeskuses
aastalõpu
kokkuvõtete
tegemine.
Vallavanem teatas, et 6.
jaanuaril sai 95-aastaseks
valla teenekas kodanik ja
ajaloolane Julius Põldmäe,
keda vallavalitsuse poolt
käidi ka õnnitlemas.
Vallavanem teatas, et
Saue valla kodanik Raimo
Männis on kirjutanud Saue
sovhoosi elust romaani
“Ärapööramiste
aasta”,
mille trükkimist vald on
toetanud 10 000 krooniga.
Ühtlasi soovitas ta volikogu
liikmetele selle raamatu
hankimist.
Vallavanem teatas, et
Vabariigi Valitsus võttis
oma istungi päevakorrast
maha Harju maavanema

kinnitamise, mistõttu ollakse endiselt maavanemata.
Vallavanem
tutvustas
Arvo Männiku avaldust,
kelle poeg peab koolibussile
jõudmiseks kõndima igal
hommikul 1,4 kilomeetrit
ning küsis volikogu seisukohta, kas peaks koolibussiliini kohendama. Vallavanem lisas, et sellisel juhul
peaks koolibuss sõitma iga
päev 18 kilomeetrit rohkem,
läheks üle 4 000 krooni
kuus rohkem maksma ja
ülejäänud laste sõidu- ning
ooteaeg pikeneks.
Eero Kaljuste ja Rein
Riga leidsid, et volikogu
pädevuses pole sellise küsimuse otsustamine ning volikogu ei pea siin seisukohta võtma.
Vallavanem teatas, et
Jaan Kaik on esitanud
avalduse, millega viimane
palus valla toetust Vatsla
külas kauplusebussi käimapanekuks.
Vallavanem teatas, et
eelarvesse
laekumistega
ollakse hetkel 48 miljoni
graafikus, kuid hetkel oodatakse veel üht laekumist.
Vallavanem teatas, et
valla omandis on alates
aastast 2001. aastast 1/3
mõtteline osa kinnistust,
millest vastavalt kokkuleppelisele kasutuskorrale on
seni kasutatud maatükki
Laagri alevikus Kuuse tänava lõpus (katastritunnus
72701:005:2350). Ülejäänud 2/3 asub Vanamõisa
külas. Kuna teised kaasomanikud soovivad oma osa
müüa, küsis vallavanem,
kas volikogu leiab, et võiks
kasutada eelisostuõigust.
Vastasel juhul jagatakse
kinnistu kolmeks reaalosaks, kusjuures valla omandisse jääb senikasutatud
tükk Laagri alevikus.
Volikogu leidis ühiselt,
et eelisostuõiguse kasuta-

miseks pole vajadust.
Rein Riga küsis, kuidas
ja kas on tagatud, et ei rikuta “Korruptsioonivastast
seadust”, kui Ääsmäe Kooli
direktor ja Ääsmäe Kultuuri ja Spordi Sihtasutuse juhataja on üks ja sama isik.
Mati Tartu ja Jaanus Kallion vastasid, et tegemist on
elulise probleemiga, mille
sihtasutuse uus nõukogu
peab lahendama, kuid mitte
seaduserikkumisega.
Valeri Alba küsis, millal
hakkab tööle Pärnu mnt
uus valgusfoor.
Mati Tartu vastas, et
Maanteeameti
ametliku
info kohaselt 15.mail.
Jaanus Kallion teatas vastuseks Kalle Reiteri küsimusele külmalaine mõjude
kohta, et Ääsmäel on 2.
jaanuarist katki veetrass,
kus seni pole midagi tehtud
olukorra parandamiseks,
kuna külm ilm seda ei
võimalda.
Olav Kruus küsis, kaugel
on veebilehe arendamine.
Edith Mäe ja Innar Hunt
vastasid, et 1. märtsil lõpeb
leping praegu teenust pakkuva firmaga, misjärel pannakse üles uue kujunduse ja
sisuga lehekülg.
Eero Kaljuste küsis, kas
volikogu on nõus seisukohaga, et kuni eelarve vastuvõtmiseni võib vallavalitsus MTÜ-sid ja sihtasutusi
finantseerida 1/12 ulatuses
eelmise aasta vastavaist kulutustest.
Mati Tartu vastas, et nii
näeb ette valla- ja linnaeelarve seadus.
Priidu Kalbre teatas, et
15-17 veebruaril toimub
Sokos Hotell Virus Linnade
ja Valdade Päev ning palus
sinna ilmuda ka volikogu
määratud esindajal.
Järgmine volikogu istung
toimub 23. veebruaril algusega kell 14.00.
Taivo Põrk, Innar Hunt
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Tuula ja Pällu küladel valmis arengukava
MTÜ Tuula TUTULUS

Kalle Virkus tutvustamas Tuula ja Pällu arengukava
7. jaanuar 2006 oli Tuula ja Pällu küladel tähtis
päev. Koguneti OÜ Rever
ruumidesse, et tähistada
taaskokkusaamist ja tutvustada vastvalminud külade arengukava. Tegemist
oli esmakordse sellelaadse
kokkusaamisega viimase
kümne aasta jooksul.
Kõik sai alguse Saue valla
korraldatud „Külade päevast“ kui hakkasime ette
valmistama oma küla osalemist sellel üritusel. Meie
osavõtt kujunes oodatust
edukamaks ja sellest innustatuna hakkasid tekkima
mitmesugused ideed. Ühiselt leidsime, et kõigepealt
võtame kuulda külarahva
häält, sest vox populi vox
dei.

Lühikese ajaga kolm
toredat ühisüritust

Meie esimene ühine
aktsioon leidis aset novembris ja kandis nime „Ohtlikud kurvid“, mille käigus
puhastati vana-Tuula tee
ääred võsast, et oleks turvaline sõita nii auto kui ka
jalgrattaga. Kohal oli ligi
kakskümmend külaelanikku, koos tehti tööd ja kui töö
tehtud , söödi hernesuppi.
Eelmise aasta sisse mahtus veel 28. detsembril
toimunud laste jõulupidu.
Kuigi ilm oli väga külm , ei
rikkunud see meie pidu, mis
toimus õues. Kohale tuli
hulgaliselt lapsi, lapsevanemaid ja ka vanavanemaid. Külma trotsimiseks
põles lõke, Lapi nõid pakkus
kuuma glögi ja jõulumemm
kutsus kõiki ühiselt ringmänge mängima. Jõuluvana tuli kohale hobuse ja
saaniga ja kõik lapsed, kes
luuletuse või laulu esitasid
said ka kommipaki.

Tänaseks on korraldatud
külaelanike küsitlus, milles
osales ligi 50 inimest, mis on
viiendik kogu Pällu ja Tuula
külade elanikest. Küsitluse
tulemuses ei olnud midagi
üllatavat, sisu oli sarnane
toimkonna ettekujutusega
külaelanike olukorrast ja
soovidest. Peamiselt teeb
külaelanikele muret oht
muutuda suuremate (Tallinn) ja väiksemate (Keila)
linnade magalaks, tähtis on
küla turvalisus ja vaba aja
veetmise võimaluste puudumine kodu lähedal. Külas peetakse väga oluliseks
heakorda ja kõrghaljastust,
mängu- ja spordiväljakuid
ning kokuusaamise võimalust sotsiaalseks tegevuseks.
Samaaegselt
küsitluse
läbiviimisega tegelesime ka
MTÜ “Tuula tutulus” asutamisega.

14. oktoobril 2005. a
istusid kokku 7 Tuula ja
Pällu küla aktiivset inimest ja lõid MTÜ Tuula
TUTULUS, mille asutajaliikmeteks on Piia Peterson, Jüri Peterson, Piret
Pihtjõe, Leelo Rande, Eve
Riga, Rein Riga ja Kalle
Virkus. Juhatusse valiti
Eve Riga ja Kalle Virkus
ning hiljem veel Keili
Vensel. Praeguseks on
MTÜ read täienenud veel
15 liikme võrra.
Ühingu loomise eesmärgiks on Tuula ja Pällu külade igakülgne arendamine,
külarahva koondamine ja
kaasamine ühistegevusse,
külade
elukeskkonna
parandamine, rikastamine,
regulaarse ühistegevuse
võimaluste loomine, laste,
noorte, pensionäride ja
ka tööealise elanikkonnale vaba aja veetmise
võimaluste pakkumine.
Tänaseks on ankeetküsitlusele tuginedes valminud
küla arengukava, läbi on
viidud mitu toredat eelpool mainitud ühisüritust.
Ka edaspidiseks on
plaaane palju . Praegu
ootavad mitmed tegemised kevade saabumistküla heakorra parandamine,
tähtpäevade
tähistamine ja tulevikus
oma külakeskuse ja seltsimaja väljaehitamine jne.

vas oli seda kaua oodanud
ja võttis asja südamega.
Tühjade kätega ei tulnud
keegi ja lõpuks oli tegu, et
kõik kaasa toodu ära söödud
saaks. Peo nael – Tuula ja
Pällu külade arengukava
sai väga sooja vastuvõtu.
Vesteldes külarahvaga selginesid sihid veelgi.
Viidi läbi Tuula küla teemaline viktoriin, tantsiti ja
aeti lihtsalt juttu. Kõigil oli
tore olla, mida näitas see,
et viimased pidulised läksid
laiali alles pool kolm öösel.
Need lühikesel perioodil
toimunud kolm üritust näitavad, et Tuula ja Pällu
küla inimesed on huvitatud
koos tegemisest ja oma küla
arengust ning kaunimaks „Tuula tutulus” - mis
muutmisest.
see on?
Suured tänud kõigile
Nimelt just Tuulast on
Kalle Virkus pärit esimene Eestis leiPiia Peterson tud pronksiaegne metallese- see on omapäraselt
Innar Hunt ornamenteeritud
naistUusaastapidu läks igati
erahva vööehe, mille nimi
korda. Osalisi oli üle vion „Tuula tutulus” ja mis
iekümne igas eas. Külarahtäna asub Ajaloomuuseumis.

Külarahvas tantsuhoos

Saue valla elanik kirjeldab
romaanis ärapööramiste
aastat
Nõukogude aegne peainsener Raimo Männis on
koondanud oma värvikad
mälestused ning köitnud
kaante vahele ühe aastaringi - 1. jaanuar kuni 31.
detsember 1985.
Raamat “Ärapööramiste
aasta” räägib elust ja tööst
maal selle niinimetatud
sotsialismi tingimustes ühe
aastaringi jooksul. Suured
muutused olid algamas,
osalt alanudki, aga Kremli vanameelsed püüdsid
kõigest endisest kramplikult
kinni hoida. Robinal ilmusid üksteisele vastukäivad
seadused ja määrused.
Põllumehe elu sõltub
kalendrist ja ilmastikust,
seetõttu arenevad sündmused kronoloogilises järjekorras ja suurte peatükkide pealkirjaks lausa
kuunimetused
(külvikuu,
heinakuu...). Tänapäevasena mõjub direktori mure:
mis saab kodukandi põldudest pärast teda?
Üks hädaorg oli see kommunismi poole pürgimine
ju kogu aeg, aga ometi maainimesed tollast elu kui
mõne kandi pealt meenutamist väärivat. Küllust
ei olnud, aga lausa nälga
ka mitte. Kõigi poolt oodatud asutusepidudel olid
lauad roogade, eriti pudelite all lookas. Kuni teatava
pöördeni, millest romaanis põhjalikult juttu tuleb.
Raskustest ja hirmudest
räägitakse ilma kurja kriitikata, neis peamiselt naljakat nähes. Nii raskusi
kui naljakat jätkus, sest
ebaloogilised, sageli anekdootlikud olukorrad olid
agoonias rabelevasse süsteemi juba sisse programmeeritud.
Tegelaste
prototüübid
on peamiselt ühest majandist, aga küllap umbes
sarnase käitumisega inimesi leidus igas kolhoosissovhoosis, sest probleemid
ju sarnased. Kuna autor ise
kirjeldatavas keskkonnas
elas ja töötas, niiöelda asjaosaline oli, siis on kaante
vahel üsna detailitäpne
ajaloolõik maaelust, olgugi
muigelsui edasi antud.
“Ärapööramiste aasta”
ilmub märtsikuus ning seda
toetasid Saue Vallavalitsus,
Sagro AS, Kindlus AS ja Valingu küla.
Raamatu
kirjastas
“Maalehe raamat”.

“Ärapööramiste aasta”
Tutvustavad katkendid
Direktor tõmbas koosolekuruumi ukse lahti:
„Meie arutame siin poliitilisi küsimusi,“ ütles partorg tähtsalt. „Mis kuradi
poliitilisi, sõnnikut on vaja
vedada!“ käratas direktor.
Et vaikus, mis selle järel
tekkis, pole tavaline vaikus, mõistis Kaur samas
ka ise.
„Kuidas sul selle isamajandamisega jääb?“
„Mis seal ikka, ehitan
kummivabriku tihendite
ja martäänahju terase
tootmiseks. Aiapostiaugu
puuriga hakkan naftat
puurima ja sellest bensiini
ajama.“
„Nii suurtest plaanidest
pole küll kuulnud,“naeris
peainsener.
„Aga mis mul üle jääb?“
laiutas Laanela käsi.
„Midagi ju saada pole.
Tahavad, et hakkaksin üleliidulise põhjakõrbenud
boršipaja sees neile magustoitu keetma.“
„Kas uue traktoriga
on uhkem häbi tegemas
käia?“ küsis Laanela.
„Ühel sinu mehel võeti
linna vahel load ära, rajoonileht ju kirjutas. Purjus. Milleks joodikutele
uusi masinaid anda?“
Nüüd läks Areng põlema.
„Mis sul seal metsanurgas
viga! Kui mõni inspektor
juhtubki sinna, viskad viieka ja asi kombes, aga linnas nad ei julge võtta. Ja
purjus polnud ta üldsegi.,
ainult veinilõhnad veidike.
Restoranides pakutakse
hea kauba eest.“
“Tere. Tule näita oma
traktor ette!” käskis Torm.
“Traktor?..eee... ei ole
mul mingit traktorit.”
“On küll. Kas seadust ei
tea? Isiklikku traktorit ei
tohi olla!” põristas tehnikainspektor.
Kuna Tormi alla kuulus
rajooni kogu masinapark
alates äketest ja lõpetades
kombainidega, siis arvas
ta endal õiguse olevat
üles otsida ja üle vaadata
kõik, mis rauast. Tal olid
kogemused, kust keelatud
masinaid leida. Ta tõmbas
puukuuri ukse lahti. Seal
see seisiski. Oleks nagu
Põka, aga päris Põka pole
ka.
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ning puudest tulenevalt mise üle võiks tõhustada
pole ka karta, et nad keld- ning kahtleb, kas on õige
risse või autosse vargile lasteaia lapsi ja puuetegatuleks. Samas nendib ta, et noori ühes majas õpetada.
Innar Hunt
järelevalvet noorte liiku-

MTÜ Puuetega Laste Keskus Lootus
MTÜ puuetega Laste
Keskus Lootus asutati
mais 2003. a. Üheks
põhieesmärgiks
MTÜ
loomisel oli erivajadusega lapsi mitterahuldav
koolivõrgustik. 2.juunil
2003.a. asutatigi Salu
Kool, et anda põhiharidus raske ja sügava
vaimupuudega ning liitpuudega lastele. Kooli
loojateks ja praegusteks
kooli edasiviijateks on
MTÜ juhatuse 4 liiget.
Need kenad ja hakkajad
naised on Pille Maasik, Kaire Kindel, Margit
Saluste ja Marju Saar.
Tänu nende ennastsalgavale tööle on kirjutatud
mitmeid mahukaid projekte, mida on ka rahastatud
ning mille abil on saadud

koolitada kogu kooli personali, ostetud vahendeid
füsiot. kabinetti (nt Grossi
trenažöör), loodud kodulehekülg (www.salukool.
ee), on välja antud kooli
tutvustavad voldikud jne.
Teisteks MTÜ loomise
eesmärkideks on
• tugilaagrite korraldamine,
• õpetajate ja lastevanemate nõustamine,
• kursuste ja seminaride
korraldamine,
•
õppematerjalide
koostamine,
• üliopilastele praktika
tegemise võimaluse pakkumine,
•
rehabilitatsiooniteenuste
osutamine
puuetega inimestele.
„Dalmaatsia koerad“ temaatilisest integratsioonipeost 2004. a mail võtsid ühiselt osa nii Salu kooli kui Ääsmäe
Lasteaia lapsed

Veskitammi Kultuurikeskuse tegemistest
Eakate ja erivajadustega tegevuskavast. Hoolimata Reidla, Nissi valla noorkotkrõbedale külmale, mis kaste juht Ants Pippar ning
inimeste pidu
20. jaanuaril 2006 a
toimus eakate ning erivajadustega inimeste pidu.
Pidulisi tervitas valla poolt
Priidu Kalbre, Mare Jallai, Lissi Kurg. Eesti Vaegkuuljate Liidu projektijuht
Uno Taimla julgustas kuulmishäiretega inimestel kasutada
kuulmisaparaate
ning kinnitas, et tänapäeval
tehakse ka kurdid kuuljateks.
Veskitammi
Kultuurikeskuse abiga pandi
kokku kultuuriprogramm,
esinesid
flamenkotantsijad, Laagri kooli laulukoori lapsed Liivi Arro
juhendamisel ning Merle
Kaare särtsakad tantsutüdrukud. Üritusel jagati lisaks infot uute
suundade kohta valla sotsiaalhoolekandes
ning
nõukoja (invaühingu) asutamisest ja selle lähemast

valitses väljas, olid üllatavalt paljude osalejate näod
säravad
ning rõõmsad.
Terve ürituse vältel olid
kaetud pidulauad. Vesteldi
ning arutati tulevikuplaanide üle.

Kodutütarde 74. aastapäeva pidulik koondus

27. jaanuar 2006. a toimus Kaitseliidu Harju Maleva poolt organiseeritud
kodutütarde 74. aastapäeva
raames pidulik koondus.
Planeerisime ürituse küll
varasemaks 20. kuupäevaks, kuid väljas valitseva
pakase tõttu lükkasime
üritust nädala võrra edasi.
Koondusel võtsime vastu
noori, kes on nüüdseks Kaitseliidu allorganisatsioonide
kodutütred ja noored kotkad täisväärtuslikult liikmed. Sõna sai Harju maleva poolt noortejuht Pille

Laagri rühma noorkotkaste ja kodutütarde juht
Riina Uuk. Laagri rühm on
koos käinud juba veidi üle
poole aasta. Siinkohal soovin veel mainida seda, et
meie organisatsiooni uksed
on kõikidele soovijatele
avatud, liikmeid ei ole kunagi liiga palju. Koondusel
tänasime tublimaid Harjumaa erinevate rühmade
noori ning juhte ja maitsesime koos pidusööki.

Lastehommik

29. jaanuaril toimus taas
lastehommik. Kus tegutseda said nii nooremad kui
ka vanemad osalejad. Issid
meisterdasid koos lastega
tuulelohet, pisemad joonistasid seda, kuidas Puhh
õhupallidega mee järele
lendas. Kes joonistada
ega meisterdada ei soovinud, sai osaleda erinevates
võistlusmängudes. Puhhile
ja Cristofer Robinile olid
külla tulnud Merle Kaare
tantsutüdrukud.

Lastedisko

03. veebruaril toimus taas
lastedisko. Kuhu ootame
lapsi eelkõige vanuses 7-13
eluaastat, kuid tulla võivad
kõik noored, kes tunnevad
et ka nemad võiksid osaleda. Lastediskol oli ka väike
kultuuriprogramm, kus esinesid taas kord meie omad,
Hoolimata krõbedale külmale, mis valitses väljas, olid tantsutüdrukud ning üllaüllatavalt paljude eakate piduliste näod säravad ning tusesinejateks olid Tallinnas
rõõmsad.

Lastehommikul meisterdasid isad koos lastega tuulelohet, pisemad joonistasid, kuidas Puhh õhupallidega mee järele lendas
tegutseva tantsutrupi Carolina tantsijad. Vahepeal toimusid erinevad võistlused
ja liikumismängud „energiapommidele”.
Toimus
ka diskorite konkurss ehk
valisime enda seast diskori kandidaadid, kes said
ülesandeks mängida enda
poolt valitud kolm lugu.
Kokku oli noori diskoreid
6, tahtjaid oli veelgi, kuid
ajanappuse tõttu saavad
nemad kätt proovida juba
järgmisel korral. Niisiis
noored diskorid ootame
teid ja kõiki tantsuhuvilisi
ka järgmisel lastediskol.
Jälgige reklaami!
Riina Uuk
Innar Hunt Kodutütarde koondusel võeti vastu noori, kes on nüüdseks Kaitseliidu allorganisatsioonide kodutütred
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Vanamõisa küla pajatab:
projekt “Kogukonnateenused külas”

2005 aasta novembris
kuulutas Eesti Külaliikumine Kodukant välja
konkursi osalemaks projektis Kogukonnateenused
külas
Sama aasta detsembris
valiti välja projektis osalejad, kelle hulka sattusid
tänu aktiivsele seltsitegevusele ka Vanamõisa küla
esindajad.
Üldjuhul on probleemid
erinevates
piirkondades
suhteliselt sarnased. Külaseltsil nähakse keskset rolli (koostöös kohaliku omavalitsuse ja külaelanikega)
kultuuri arendamises, vaba
aja võimaluste loomises,
info vahendamises, selle
võimaluste loomises (internet, bussiliiklus), turismi
arendamises jne.
Seega saigi antud koolituse eesmärgiks:

• Aidata külaseltsidel
välja selgitada milliseid
teenuseid piirkonnas vajatakse ning prognoosida,
millised on külaseltsi võimalused neid pakkuda.
• Ärgitada külaseltse oma
külades
kõikvõimalikke
vajalikke teenuseid välja
töötama ning osutama.
Koolitus toimub viies jaos
ning lõpeb konverentsiga
2006. a mais, mil iga külaselts tutvustab oma valminud teenuse projekti koos
äriplaani ja tasuvusanalüüsiga.
20-21. jaanuaril toimus
koolituse esimene etapp,
mis leidis aset hotellis Peoleo. Esimese päeva õhtul
külastasid koolitusel osalejad (10 külaseltsi üle Eesti)
Vanamõisa Seltsimaja, et
tutvuda kohaliku külaelu
arenguga. Vanamõisa küla-

AS SEBE Harju maakonna
bussiliinidel kliendikaardid ja 30
päeva piletid
AS SEBE Harju maakonna bussiliinidel nr. 301
Tallinn – Harku – Keila
– Paldiski, nr.302 Tallinn
– Vääna-Jõesuu – KeilaJoa – Laulasmaa – Paldiski, nr.303 Tallinn – Saue
– Keila – Klooga – Paldiski
ja nr. 304 Tallinn – Rannamõisa – Vääna-Jõesuu
on soodsam sõita omades
AS SEBE kliendikaarti või
30 päeva piletit.
Senini ainult kaugbussiliinidel kasutatud AS SEBE
kliendikaardiga saab nüüd
ka Harju maakonna kommertsbussiliinidel 5 krooni
hinnaalandust alates 15kroonisest
piletihinnast
– tavapilet / kliendikaardiga pilet: 15/10, 20/15,
25/20 krooni. Kliendikaart
maksab 50 krooni ja kehtib
2 aastat. Kliendikaardi
omanikud osalevad ka igas
kvartalis toimuval auhindade loosimisel. Kliendikaardi taotlus on internetis
www.sebe.ee
(Sõitjatele
/Kliendikaart),
taotluse
blanketid on ka 30 päeva
piletite müügikohtades.
Maakonna bussiliini 30
päeva pileti hinna aluseks
on 30 reisi – tavapilet / 30
päeva pilet: 10/300, 15/450,
20/600, 25/750 krooni.

Maakonna bussiliini 30
päeva piletite müügikohad
AS SEBE peakontor
Juhkentali
46
Tallinn. Telefon 601 4376.
Tööpäeval kella 8.00
– 17.00
BussiReisid OÜ
Tallinna
Bussijaama
kassad, Lastekodu 46
Info telefon 12550, www.
bussireisid.ee
Piletite müük iga päev
kella 6.30 – 21.00. Info
ja broneerimine iga päev
kella 8.00 – 21.00
FIE Eva Polver
Infojaama kiosk Keila
raudteejaama platsil
Telefon
516
2678.
Tööpäeval kella 6.00
– 18.30.
Laupäeval kella 6.30
– 17.00.
Pühapäeval kella 9.00
– 14.00
Dotseros OÜ
Kiosk Paldiski bussijaamas, Sadama 8
Telefon 526 5256. Tööja laupäeval kella 7.30
– 20.00

lelanikud rääkisid koolitusrahvale, kuidas aktiivne
külaelu Vanamõisas alguse
sai, kuidas üheskoos rajati
lõkkeplats, asutati seltsimaja, kirjutati seltsimaja remontimiseks projekte ning
ühisürituste näol taastati ja
loodi rahvatraditsioonid.
Üheskoos vaadati videot
2005a Külade päevast ja
viimastest jõuluüritustest
seltsimajas ning üheskoos
prooviti ära ka seltsimaja
uus, kuigi pisut veel viimistlustöid vajav saun.
Ärevusttekitavaks
sai
asjaolu, et just tolsamal
päeval tehti uhiuude saunaahju esimene tuli ning
esimesed saunalised Vanamõisa Seltsimaja ajaloos
said olema needsamad Eestimaa külade aktiivsed ja
tublid külaliidrid.
Kristel Kuimet

Hädaabinumbrile 112 peaks
pöörduma vaid erakorralise
abivajadusega

Hoidmaks hädaabinumbrit 112 kättesaadavana
eluliselt tähtsa abi vajajatele, palub Häirekeskus
mitte helistada hädaabinumbrile saamaks infot külmast tingitud üldiste olmeprobleemide
lahendamise
kohta.
Nendeks võivad olla nii
toatemperatuuri alanemine
tsentraalküttega majades
kui ka lokaalsed vee- ja
elektrikatkestused.
Võimaliku elektrikatkestuse korral on soovitav
kõigil esmalt veenduda, kas
ülekoormuse tõttu on lülitunud välja vaid tema oma
eluruumide elektrisüsteem,
või on elektrikatkestus ulatuslikum. Ulatuslikumast
elektrikatkestusest
saavad Eesti Energia kliendid
teada anda helistades või
saates sms-i lühinumbrile
1343. Need, kes ostavad

elektrienergiat vahendusfirmadelt, leiavad vajalikud
kontaktnumbrid oma elektriarvelt või firmaga sõlmitud lepingust.
Tsentraalse vee- ja soojavarustuse tarbijad peaksid
probleemide korral ühendust võtma oma majaühistu
esimehega. Kui majaühistu
puudub, tuleks sooja- ja
veetarnija kontaktandmeid
otsida samuti lepingutest
või arveblankettidelt.
Tallinna, Viimsi ja Maardu elanike teateid võtab
vastu abitelefon 1345.
Nii kütte, elektri, vee kui
ka muudest olmeprobleemidest õige adressaadi
teavitamine
vähendab
kõnejärjekordade tekkimise
võimalust hädaabinumbril
112 ning hoiab liinid vabad
eluliselt tähtsa abi vajajatele.
Beata Perens
Päästeamet

VOKAALANSAMBLITE FESTIVAL “VESKITAMMI LAULURATAS 2006”
Et andekatel lauluarmastajatel oleks võimalus ennast proovile panna, korraldab Saue valla Veskitammi kultuurikeskus juba teist aastat vokaalansamblite festivali “Veskitammi Lauluratas 2006”. Loodame, et festival jääb oluliseks ja oodatud
muusikasündmuseks, millest ansamblid aktiivselt osa võtavad. Sellel aastal on külalisi oodata ka piiri tagant. Festival toimub 08. aprill 2006 algusega kell 15.00
(algusaeg võib muutuda) Laagri koolis (Veskitammi 22, Laagri, Saue vald). Festival
saab teoks tänu Saue Vallavalitsusele ja Saue valla kultuurikeskusele.
Toredat ja aktiivset koostööd soovides,
Tiia Soosalu, Riina Uuk
“Veskitammi Lauluratas 2006” projektijuhid
5146815 või 56 242 151, 679 6785
tiia.soosalu@mail.ee, riina.uuk@mail.ee
“VESKITAMMI LAULURATAS 2006” JUHEND
1.
Ootame festivalist osa võtma vokaalansambleid väga erinevates kategooriates (4-12 liiget):
- naisansamblid,
- meesansamblid,
- segaansamblid,
- eakate ansamblid (kuni 15 liiget),			
- noorte ansamblid (al 5.-12.klass),
- vokaal-instrumentaalansamblid.
Organiseerijad jätavad registreerimisjärgselt omale õiguse kollektiive ümber grupeerida.
2. Iga esineja esitab kolm erineva karakteriga laulu, millest üks on ilma saateta (a
capella).
3. Laulu saate (pillid, helitausta, CD või MD) organiseerib iga ansambel ise, oma
võimaluste piires.
4. Registreerimiselehed saata 15. märtsiks 2006 Saue valla, Veskitammi kultuurikeskusesse aadressil Veskitammi 8, Laagri alevik, Saue vald, Harjumaa 76401
või aadressil tiia.soosalu@mail.ee
5. Žürii koosneb nii professionaalsetest muusikutest, kui asjaarmastajatest lauljatest. Žürii täpse koosseisu avaldame aprilli alguses.
6. Igas kategoorias valitakse välja publiku lemmik ja üks üldine Grand Prix, kes
pääsevad esinema õhtul toimuvale lõpupeole.
7. Kollektiive toitlustatakse 1x korraldajate poolt, transpordi toimumispaigale
kindlustab iga kollektiiv ise.
8. Kollektiivide osavõtumaks on 100.-+ a’ 30.- (toitlustamine), mis tuleb tasuda
15.märtsiks Ühispanga arveldusarvele 10802000877007 (MTÜ Kultuuriselts Alemana) märksõnaga “festival”.
9. Õhtul on kõik osavõtjad oodatud lõpupeole, õhtu viib läbi Peeter Kaljumäe.
Võimalus kuulata Grand Prix omaniku esinemist ja publiku lemmikuid.

9. veebruar 2006

Lühidalt
Saue Vallavalitsus
on tubakavaba
Saue Vallavalitsus teatab
uhkusega, et vallamaja on
täiesti tubakavaba, kuna
mitte ükski ametnik ei suitseta. Viimane suitsetamisest loobuja on isikuregistripidaja Lia Krapivin.
Koduvalla toimetus kutsub siinkohal kõiki valla
kodanikke järgima tervislikke eluviise ja nautima
talveilmasid.
Innar Hunt

Mälestuste kogumise teade
Palume avaldada vallalehes käesolev mälestuste
kogumise üleskutse.
Mälestused ühismajanditest on osake laiemast Harju
küla ajaloo uurimise ja kirjutamise plaanist. Püüame
Teie kaasabil leida ärksamaid ja aktiivsemaid maainimesi, kellele kodukandi
ajaloo kirjutamine huvi pakub. Külaajaloo uurimine
aitab paremini kodukanti ja
oma juuri tundma õppida,
tugevneb oma küla ja valla
identiteet ning ühtekuuluvustunne. Need on tähtsad
kodukoha väärtustamisel ja
teadvustamisel, et noored
võivad olla õnnelikud oma
külas siin ja praegu, ega
pea tingimata kolima suurlinna õnne otsima.
Urmas Eelmäe
Muuseumi teadur

Valitsus nimetas maavanemaks Lootsmanni
Valitsus nimetas 02. veebruaril 2006. a Harju maavanemaks keskerakondlase
Värner Lootsmanni
Värner Lootsmann asus
tööle alates 8. veebruarist
ning tema ametiaeg kestab
7. veebruarini 2011.
Maavanema palk on
23 125 krooni, millele
lisandub lisatasu teenistusaastate eest vastavalt
teenistusstaažile.
Lootsmanni avaliku teenistuse
staaž on ametisse asumise
ajaks 10 aastat ja 8 päeva
Harjumaa Omavalitsuste
Liidu (HOL) volikogu üldkoosolek ei toetanud 18.
jaanuaril Lootsmanni kandidatuuri maavanema kohale. Tema kandidatuuri
esitanud regionaalminister
Jaan Õunapuu ütles tookord
Postimehele, et ametisse
nimetamise otsustab siiski
valitsus ja HOL-il on siin
vaid nõuandev hääl.
Harjumaa oli maavanemata juba 2004. aasta sügisest, seni täitis maavanema kohuseid Jaan Mark.
Postimees
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POLITSEIKROONIKA
24. jaanuaril varastati Alliku külas
Samblajuure
tänaval elamust käekott,
milles olid dokumendid,
sularaha ja päikeseprillid.
26. jaanuari öösel varastati
Valingu külas Pargi tänaval
elamust käekott dokumentide, pangakaartide ning su-

larahaga. Kahju on 15 000
krooni.
06.
veebruari
öösel
varastati Laagri ale-vikus
Vae tänaval traktorist dokumendid ja kütust. Kahju on
7 900 krooni.
Andmed Põhja Politseiprefektuurist

KUU NALI
+15°C
(Soojemaks
Soomes ei lähegi, nii et
hakkame siit pihta.)
Hispaanlased kannavad
talveriideid ja kindaid.
Soomlased võtavad päikest.
+10°C
Prantsuse
üürnikud püüavad meeleheitlikult keskkütet tööle
saada. Soomlased istutavad
aias lilli.
+2°C Itaalia autod ei
käivitu. Soomlased sõidavad kabriolettidega.
0°C Destilleeritud vesi
jäätub. Turust kuni Vladivostokini muutub vesi veidi
paksemaks.
-1°C Hingeõhk muutub
nähtavaks. Aeg planeerida
puhkust Vahemere ääres.
Poliitikud hakkavad muretsema kodutute pärast.
-4°C Kass tahab sinuga
ühes voodis magada. Californias külmuvad inimesed
peaaegu surnuks.
-10°C Aeg planeerida
puhkust Aafrikas. Soomlased
lähevad
ujuma.
Prantsuse majaomanikud
lülitavad kütte sisse.
-12°C Liiga külm, et võiks
lund sadada.
-18°C Soomlased peavad
hooaja viimase grillipeo.
-20°C Hingeõhk muutub
kuuldavaks. Soomlased lõpetavad kesksuvised pidustused. Sügis on käes.
-23°C Ameerika autod ei
käivitu. Liiga külm, et võiks
uisutada.
-26°C Hingeõhku saab
lõigata ja kasutada iglu
ehitamiseks.
Soomlased
hakkavad pesu toas kuivatama.
-29°C Kass tahab sinuga
ühes pidzaamas magada.
Prantslased surevad külma
kätte ja kaovad maamunalt.
-31°C Liiga külm, et
võiks suudelda. Jaapani
autod ei käivitu. Soome
jalgpallimeeskond hakkab
kevadhooajaks trenni tegema.
-35°C Aeg planeerida
kahenädalast sooja vanni.
Soomlased
kühveldavad
katuselt lund.
-39°C Elavhõbe jäätub.

Liiga külm, et võiks mõtelda. Soomlased panevad
särgil ülemise nööbi kinni.
Pariis hakkab
külma
käes lagunema. Venelased
söövad pargis jäätist. Kass
ei ärka enam.
-40°C Auto tahab sinuga
ühes voodis magada. Soomlased seisavad järjekorras,
et hot-dog’e osta.
-45°C Poliitikud teevad
midagi kodutute heaks.
Soomlased panevad kampsuni selga ja vannitoa akna
kinni.
-50°C Merihobud lahkuvad Aleuudi saarestikust.
Soomlased panevad sõrmikute asemel käpikud kätte;
nende armee
lükkab
talvised ellujäämiskursused
edasi - oodatakse talvekülma. Viimased ameeriklased
kaevuvad Bruce Willise juhtimisel sooja saamiseks 6
kilomeetri sügavusele maa
alla.
-70°C Jääkarud lahkuvad
Baffini saarelt. Soomlased
laenutavad video ja istuvad
kodus.
-75°C Soome sõdurid
lähevad talvistele ellujäämiskursustele.
-80°C Soomlased lasevad
mütsil kõrvaklapid alla. Juristid panevad käed oma
taskusse.
-105°C Soome Scoutspataljon evakueerib Jõuluvana Korvantunturilt.
-150°C Piiritus jäätub. Soomlased muutuvad
morniks. Venelased muutuvad süngeks. Žirinovski
annab Moskva Ülikooli
teadlastele käsu tuua Päike
Venemaale lähemale.
-183°C Mikroobid toiduainetes surevad. Soome
lehmad kaebavad, et lüpsinaiste käed on külmad.
-268°C Heelium muutub
vedelaks.
-270°C Põrgu jäätub.
-273,15°C
Absoluutne
null. Kõik atomaarne liikumine lakkab. Soomlased
on nõus, et kisub jah veidi
krõbedaks. Soome võidab
Eurovisiooni
lauluvõistluse.
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Kuritegude avastamine Tallinnas ja Harjumaal paranes
kümnendiku võrra

Põhja Politseiprefektuuri
möödunud tööaasta olulisim tulemus on kuritegude
avastamise
paranemine
kümnendiku võrra.
Registreeritud
kuritegude üldarv on Tallinnas ja
Harjumaal juba teist aastat stabiilne, kuid oluliselt
on paranenud avastamine.
Möödunud aastal registreeriti 29 237 kuritegu
ning avastati 12 308.
Põhja prefekt Raivo
Küüdi sõnul oli politsei
üks eesmärke möödunud
tööaastal röövimiste tõkestamine ja avastamine.
“Turvalisus tänavatel on
ja peabki olema prioritee-

diks, sest puudutab iga linnaelanikku,” selgitab Küüt
ja lisab et, sama suunda
jätkatakse ka 2006. aastal.
Röövimiste arv on aastaga
ligi viiendiku võrra vähenenud. Registreeritud röövimistest avastatakse iga kolmas.
Senisest enam keskendus
politsei ka suures koguses
narkootilise aine ebaseadusliku käitlemise ja tänavamüügi
organiseerijate
tegevuse
tõkestamisele.
Lahendatud on 36 grupiviisiliselt toime pandud narkokuritegu, mis on poole
võrra enam kui eelmisel
aastal. Suure koguse nar-

kootilise aine vahendajaid
peeti kinni 155. Tallinnas
ja Harjumaal enim levinud
ohtlikku narkootilist ainet,
metüülfentanüüli ehk “valget hiinlast” konfiskeeris
politsei 2004. aastal 117
grammi, 2005. aastal 1003
grammi, mis tähendab, et
tänavail liikus 35 000 doosi
vähem narkootilist ainet.
Prefekti sõnul on võitlus
narkokuritegudega võitlus
paljude teiste kuritegude
põhjusega. “Narkomaanide
hulga vähenemine mõjutab
kuritegude üldarvu, eriti
aga tänaval toime pandud
kuritegude osakaalu,” ütleb Küüt.

Võrreldes ülemöödunud
aastaga on tõusnud ka tapmiste avastamisprotsent.
Möödunud aastal registreeriti 60 tapmisjuhtu ning
lahendati 58. 2004. aastal
registreeriti 46 ja avastati
38 sellist kuritegu.
2005 aastal vähenes politseiprefektuuri teeninduspiirkonnas registreeritud
varavastaste kuritegude arv
ligi tuhande võrra 21 867le.
“Varavastased kuriteod on
need, mille vastu inimesed
end ise kõige enam kaitsta
saavad ning selliste kuritegude vähenemine on paljuski
varaomanike teha,” märgib
Küüt.
Tuuli Härson

Harjumaa parimad sportlased on Galija Sattarova
ja Marek Nõmm
Harjumaa 2005. aasta
parimateks
sportlasteks
valiti allveeujuja Galija
Sattarova ja orienteeruja
Marek Nõmm. Parimaks
võistkonnaks valiti käsipalliklubi HC Kehra.
Parimaks naissportlaseks
valitud Galija Sattarova
Maardu
Allveeujumise
klubist on viiekordne Harjumaa parim naissportlane.
Ta on saavutanud Euroopa
Meistrivõistlustel 50 m

sukeldumises II koha ja
50 m akvalangiujumises II
koha, samuti maailmamängudel 50 m sukeldumises
III koha. Sattarova on ka
viiekordne Eesti meister
lestaujumises.
Parimaks meessportlaseks valitud orienteeruja
Marek Nõmm Spordiklubist
Saue Tammed oli Harjumaa parim meessportlane
ka 2004. aastal. Nõmm on
teateorienteerumise maail-

mameistrivõistlustel saavutanud 11. koha.
Parima võistkonna tiitli
saanud käsipalliklubi HC
Kehra on Eesti käsipalli
karikavõistluste võitja. HC
Kehra on väga pikkade traditsioonidega, hea järelkasvuga ning aktiivselt tegutsev klubi Harjumaal.
Elutööpreemia „Meie tee
juht, meie õpetaja“ Harjumaa teenekale sporditegelasele läks Aruküla

käsipalli treenerile ja
õpetajale Heino Ojasoole.
Ojasoo on Harjumaa käsipalli traditsioonide rajaja
ja hoidja ning aastaid olnud Harju Laste- ja Noorte
Spordikooli direktor.
Parimate sportlaste tunnustamise traditsioon on
Harju maakonnas üks vanemaid, aastast 1956. Harjumaa parimaid sportlasi
tunnustati juba viiekümnendat korda.
Evelin Uibokand

KARATE

KARATEKLUBI KIMURA SHUKOKA VÕTAB VASTU UUSI ÕPILASI! NII POISSE KUI TÜDRUKUID
TREENINGUD
ESMASPÄEV 16.30-17.30, KOLMAPÄEV 16.30-17.30
VESKITAMMI KULTUURIKESKUSES, VESKITAMMI 8. KUUTASU 375.LÄBIVIIJA EESTI KIMURA SHUKOTA KARATE. PEAINSTRUKTOR RENE TOOME
NB! Kui leidub piisavalt täiskasvanuid huvilisi, avatakse ka täiskasvanute rühm
TEL: 55619155
E-MAI: RENETOOME001@HOT.EE

NB!
2006
aasta
Jüriöö
jooks
toimub 22. aprillil
Maidla külas. Oodatud on kõik suured ja
väikesed jooksu- ja
jüriööhuvilised!
Lastejooksud
nagu
ikka vanusegruppides
kuni 8-aastased ja 8-12
aastased. Registreerimine toimub kohapeal.
8-liikmelisi teatejooksuvõistkondi registreeritakse kuni 20. aprillini
tasuta! Jälgi reklaami
järgmises vallalehes ja
Saue valla kodulehel
www.sauevald.ee.

TERE TULEMAST
SÕBRAD!
KOOLIKS ETTEVALMISTUS
5-6 aastastele, õpetaja Ülle Noodla
KÕNERAVIKLUBI
alates 2,5 eluaastast, õpetaja Grete Miilen
LOOVUSKLUBI
1-6 aastaste vanuserühmad, õpetaja Anna-Maria Vaino
LAULUKOOL
3-7 aastaste vanuserühmad, õpetaja Anna-Maria Vaino
KUNSTIKLUBI
3-7 aastaste vanuserühmad, õpetaja Anna-Maria Vaino
BEEBIDE JA VÄIKELASTE VÕIMLEMISKLUBI 1 elukuu - 3 aastat
Veskimöldres - õpetajad Anu Kolk, Juta lusti, Tiina-Mai Kähr
Nõmmel - Spordistuusdio 99, õpetaja Anu Kolk
BEEBIDE ja VÄIKELASTE UJUMISKLUBI
alates 1 elukuu,
Tallinna Lastehaigla tervisekompleksis, juhendajad Anu Kolk ja Margit Viidalepp
LAPSEOOTEL EMMEDE VÕIMLEMINE
sünnituseelne ja -järgne, juhendaja
Renaata Surva
LOENGUSARJAD ja GORDONI PEREKOOL
PEOKLUBI
Laste sünnipäevade pidamine, maja rent
LAPSE LÜHIAJALINE HOID
Lapse hoid kuni 3 tundi
MÄNGUTUBA VIRU KESKUSE II KORRUSEL 2-7 aastaste laste mängutuba
WWW.LASTEKLUBI.EE
Veskimöldre Pilliroo 63 Tel.6796616

8

Koduvald

9. veebruar 2006
Õnnitlused kõige
pisematele vallakodanikele!

JANELI LAANESTE
12.01.2006 Tuula küla
KRISTJAN SEPP
14.01.2006 Laagri
VIRGO PEDAK
23.01.2006 Maidla küla





* naiste juuksur
* meeste juuksur
(MATRIX, SCHWARZKOPF, INDOLA)
*maniküür
* pediküür
* kosmeetik (MARIA GALLAND, DECALEOR)
* depilatsioon

Meie hulgast lahkunud
ESTER PASTERNAK
09.01.1909 - 13.01.2006
PAUL PUKK
28.01.1916 - 18.01.2006
PEETER KINNES
27.08.1926 - 19.01.2006
ANNA LAMBINEN
08.12.1911 - 19.01.2006
EERIK KÄRK
17.07.1942 - 20.01.2006
PEEP KAUNA
14.06.1970 - 23.01.2006
LAINE HALJAMAA
13.11.1919 - 27.01.2006
PAAVO KONGO
04.08.1955 - 01.02.2006

Saabus müügile MATRIX BIOLAGE looduslähedane
ja hooldav tootesari juustele.






ESINEVAD MERLE KAARE JA VIOOLA
VEENUS TANTSUTÜDRUKUD
ÕPIME KOOS LINE TANTSU
TALVISED VÕISTLUSMÄNGUD
MEISTERDAME VURRI JA LUSTIME
KUI VÕIMALIK, SÕIDAME
HOBUSE JA SAANIGA
SOE TEE JA HERNESUPP

TASUTA

E-R 09.00 - 20.00
L 09.00 - 16.00

Õiendus

Telefon: 6 796 424

Veskitammi 1
MTÜ Vanamõisa Küla ootab kollektiivi tööle
teotahtelist ja iseseisva mõtlemisega seltsimaja juhatajat alates 1. aprillist 2006.
Lähem informatsioon MTÜ Vanamõisa Küla
juhatajalt Ergo Paalmanilt (tel. 56 637 209 või
info@aate.ee)
Elulookirjeldus koos avaldusega saata hiljemalt
20. märtsiks e-maili aadressile info@aate.ee või
postiga aadressil Allika tee 10, Alliku küla, Saue
vald. Pealkirjaks „Seltsimaja juhataja“

KodUvald

Saue valla sõnumileht

Väljaandja: Saue Vallavalitsus
Toimetus: Saue Vallavalitsus Veskitammi 4,
Laagri alevik, 76401 LAAGRI
E-mail: koduvald@sauevald.ee
Toimetaja: Innar Hunt

Toimetus ei võta endale vastutust reklaamide ja
kuulutuste sisu eest.
Järgmine Koduvald ilmub 9. märtsil. Reklaam
ja kaastööd palun saata toimetusele 6. märtsiks

12. jaanuari numbris Saue valla esimest valgusfoori käsitlevas artiklis oli silmas peetud esimest
jalakäijate valgusfoori.
Vabandame

