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Riigiametnike kohta on levinud 
linnalegend, et ju nad ikka 
küüsi viilivad ja päevast päeva 
kohvi joovad, miks muidu 
võtavad nad kodanikke vastu 
vaid loetud päevad nädalas.

Saue vallamaja uksed on avatud viis pä-
eva nädalas, vastuvõtuajad kodanikele on 
neist vaid kahel. Mis toimub? Miks ei või 
kodanik astuda sisse enda jaoks sobival 
ajal ja murele lahendus leida?

Põhimõtteliselt muidugi võib. Saue Val-
lavalitsuse sekretär Siret on kohal alati, 
naeratab, võtab dokumente vastu ja annab 
esmast infot oma pädevuse piires. Kuigi 
tualetis käima ja sööma peab vahetevahel 
temagi, niiet võib juhtuda, et mõnel hetkel 
ei ole ka teda külalist vastu võtmas. Aga 
olla olemas ja telefonile vastata ongi tema 
põhitöö. 

Ametnike-spetsialistidega on lugu veidi 
teine. Tabav on siinkohal väide, et vastu-
võtuaegadel tuleb töö sisse, ülejäänud ajal 
tuleb tööd teha. 

Sotsiaalnõunik peab oma toast väljas 
käima, külastamaks abivajajaid ja lahen-
damaks neid probleeme, millega tema 
ukse taha koputama ei tulda. Ta peab 
ette valmistama vallavalitsuse ja voliko-
gu istungite jaoks eelnõud, mis nõuavad 
süvenemist probleemi ja teisalt ka enda 
pidevat kurssi viimist sellega, millistest 
õigusaktidest ja seadustest lähtuda otsu-
seid tehes.

Ehitusnõuniku kohustus on käia väljas 
objektidel, sest paberite peal võib olla 
kõik korrektne, ehitusplatsil on sageli olu-
kord hoopis teine. Erinevatele taotlustele 
vastates tuleb aega võtta selleski valdkon-
dades uurimaks seadusi ja erinevate õi-
gusaktide koosmõjusid. 

Detailplaneeringuid menetlevate amet-
nike töökoormus on seoses kasvava ela-
muehitusega järjest suurenemas. Ühtki 
taotlust ei menetleta nii, et vaadatakse 
peale ja signeeritakse vastavalt luban-ei 
luba. Taaskord eelneb sellele eeltöö eri-
nevates projektikomisjonides ja näpuga 
järje ajamine seadustes. 

Kommunaalspetsialisti valdkonda kuu-
luva teede ja tänavate korrashoiuga ei saa 
ka tegeleda kabinetivaikuses. Oma sil-
maga käib ametnik kaemas, kus on need 
suurimad valukohad, ohtlikumad augud, 
puruks pekstud tänavalaternad, suitsu sis-
se ajavad kaminad jne.

Ja vahetevahel peab ametnik käima 
ennast koolitamas, sest uusi seadusi, mis 

on vallavalitsuse tegutsemise alustalaks, 
tuleb aina juurde ja nendega peab kursis 
olema.

Jooksvate küsimuste taustal, peab kogu 
aeg tegelema ka planeerimisega laiemalt 
- kus on Saue vald 5 aasta, 10 aasta pärast, 
kuidas ennetada valglinnastumise prob-
leeme, tagada elamisväärne infrastruktuur 
ja sotsiaalne võrgustik lasteaedade, koo-
lide, kaubanduse jne näol. Analüüsida tä-
naste otsuste mõju tuleviku taustal.

Seda loetelu võiks jätkata. Ja seda üld-
se mitte selleks, et õigustada, et miks jääb 
vahel vähe aega kodanikega otse suht-
lemiseks mõeldud vastuvõtuaegadeks. 
Lihtsalt selgitamaks.

Loomulikult on ametniku põhiroll olla 
kodaniku jaoks olemas. Aga ta täidab 
reeglina seda rolli ka siis, kui ta reaalselt 
kodanikule kättesaadav ei ole. Sellepä-
rast palubki vallavalitsus vallaelanike 
mõistvat suhtumist ja vastuvõtuaegadest 
kinni pidamist. Ei aeta küll inimest ukse 
tagant minema, aga tõhusama koostöö ja 
tulemuste saavutamise nimel palub valla-
valitsus arvestada kinnitatud vastuvõtuae-
gadega. Ka on valla mobiiltelefone oma-
vad ametnikud telefoni teel kättesaadavad 
praktiliselt ööpäevaringselt ning alati on 
võimalik kokku leppida kohtumisi ka vas-
tuvõtu aegade välisel ajal.

Kuigi ka ametnik joob päeva jooksul 
paar tassi kohvi. Niiet osa sellest alguses 
mainitud linnalegendist on tõsi. Aga selle 
jaoks reeglina ei tehta tunniajaseid pause, 
vaid sujuvalt töötegemise kõrval saab ka 
lonksu kofeiini turgutuseks võtta. 

Aga küüsi ei viili küll keegi. Tõesõna.

SiiRalt teie
Saue vallavalitSuS

vaStuvÕtuaJaD 
Saue 

vallavalitSuSeS

e 8-12.00 ja 14-16.00

K 8-12.00 ja 14-18.00

vastuvõtuajad	vallavalitsuses-	
ehk	miks	ei	võiks	kodanik	ametniku	jutule	saada	iga	kell

MeelDetuletuKS aMetNiKe KONtaKtiD Ja 
teGevuSvalDKONNaD 

ÜLDNUMBER : Sekretär-asjaajaja Siret Tammik 654 1130

vallavolikogu	esimees Indrek Tiidemann 506 9766     
Vastuvõtt iga kuu kolmas kolmapäev 16-18* 
      
vallavanem	Mati Tartu 654 1131 üldküsimused
      
abivallavanem Tiit Talvi 654 1132, detailplaneeringud
E 8-12  14-16  K 14-18, iga kuu teine kolmapäev 14-16 *

abivallavanem-arendusnõunik Priidu Kalbre 6 54 1133;
E 8-12  14-16  K 8-12  14-18, iga kuu teine kolmapäev 8-13* 
sotsiaalvaldkond, kultuur, haridus, maaküsimused      

Ehitusnõunik  Kalle Normann 654 1135 ehitus- ja kasutuslubade taotlemine

Kommunaal-	ja	majandusspetsialist Indrek Brandmeister 654 1155
teede ja tänavate hooldus jt kommunaal-ja heakorraküsimused

Registripidaja Liia Krapivin 654 1143
E  7.30-12  13-15.30 K  8-12  13-18 N  7.30-13* 
sündide ja surmade elukoha registreerimine, elukohatõendid
      
Maanõunik Mall Varus 654 1134
maatehingud (tagastamine, erastamine, riigi omandisse jätmine, sihtotstarbe muutmine, 

maade jagamine, kompenseerimine, maamaksumuse määramine jne)
      
Maakorraldaja Marika Sepp 654 1148 
maa tagastamine, erastmine ja kompenseerimine
      
Statistik Ene Lepist 654 1149
maamaksu küsimused ja maa ostueesõigusega erastamine

Tehnik Anne Nargla 6 541 146
   ehitus- ja kasutuslubade väljastamine. majandus-ja kaubandustegevuse register

Haridus-	ja	kultuurinõunik Liivi Prink 6 541 154, kultuuriüritused, haridusküsimused
      
Sotsiaalnõunik Mare Jallai 654 1136; sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste määramine,  

sotsiaaleluruumid, eakate üld-ja koduhoolduse korraldamine
E 8-12  13-16 K 8-12  13-18 N 11-15 Ääsmäel* 

lastekaitsespetsialist	Liivi Lents 654 1144 
lastekaitseküsimused, lasterikaste peredega koostöö
E 8-12  13-16 K 8-12  13-18 N 8-13* 
      
arhitekt Ksana Fuks 6 54 1147 projekteerimistingimused

Jurist Marju Põllu 6 54 1 142 valla õigusaktid ja lepingud

vallasekretär Edith Mäe 654 1140 notariaaltoimingute teostamine (allkirja ja 
ärakirja õiguste tõestamine, volikirjade (va tehingute teostamiseks) tõestamine 
E 9-14 K 9-12 14-17*

vallasekretäri	abi Elin Vako 6 541 142 valla õigusaktid

Infojuht	Anne-Ly Sumre 654 1156
veebileht www.sauevald.ee, vallalehe Koduvald toimetamine

volikogu	sekretär Liis Aruoja 654 1141
volikogu otsused ja protokollid, komisjonide protokollid

Keskkonna-	ja	korrakaitsespetsialist Jana Mehine 654 1152, heakord, jäätmemajandus

Metsanõunik	Paul Lillepruun  Iga kuu 2. ja 4. esmaspäev  14-16 *

 * märgitud vastuvõtu ajad erinevad üldistest vastuvõtuaegadest
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Seoses kevadperioodiga 
juhib päästekeskus elanike 
tähelepanu ohtudele, mis 
kaasnevad kevadistel 
heakorratöödel aset leidvatel 
kulupõletamistel. 

Igal kevadel saavad päästjad hulgaliselt 
väljakutseid kontrolli alt väljunud põlen-
gutele, mis on alguse saanud tuleohutus-
nõuete mittetäimisest kulu ja prahi põle-
tamisel.

29. märtsil keskkonnaministri 
15.06.1998 a. Määruse nr. 46 „Metsa ja 
muu taimestikuga kaetud alade tuleohu-
tusnõuete kinnitamine” muutmisega kee-
latakse kulupõletamine lumesulamisest 
kuni sügisvihmade saabumiseni. Määrus 
jõustus 02. aprillist. Tuleohtliku aja algu-
se määrab Eesti Meteoroloogia ja Hüdro-
loogia Instituut (EMHI). 

Kulupõletamise keeluajal teevad pääs-
teasutused koostöös politsei ja keskkon-
nainspektsiooni ametnikega keelust üleas-
tujate tabamiseks kontrollreide. Rikkujaid 
võib oodata rahatrahv kuni 18 000 kroo-
ni ulatuses füüsilistele ja 50 000 krooni 
ulatuses juuriidilistele isikutele. Läinud 
aastal tuvastas keskkonnainspektsioon 
Harjumaal 10 rikkumist ja trahvis üheksat 
inimest 7800 krooni suuruses summas.

Möödunud aastal toimus Eestis 4726 
kontrolli alt väljunud kulupõlengut, kulu-
tuli nõudis kevadel neli inimelu.

Põhja-Eesti päästekeskuse töötajad sõit-
sid aprillist augustini kulupõlengutele 

2001 korral. Tallinnas tuli päästjatel sõita 
samal ajal kulupõlenguid kustutama 218 
korral.

Lisaks metsale ja maastikule said Har-
jumaal kulu- ja prahipõlengutest alguse 
saanud tulekahjudes kannatada või hävi-
sid täielikult ka mitmed elu- ja majapida-
mishooned. 

Päästekeskus tuletab inimestele meelde, 
et tule tegemisel tuleb kinni pidada oma-
valitsuse territooriumil kehtivatest hea-
korraeeskirjadest. 

Kulu ja prahi põletamine võõral maal 
on igal juhul keelatud. Maaomanik peab 
mõistma, et kulu või prahti süüdates lan-
geb kogu vastutus tuletegijale ning ka 
kõiki tuleohutusnõudeid järgides võib 
kulupõletamine ohtu seada meie endi ja 
kaaskodanike hooned, samuti metsad. 
Seega soovitame jälgida ka naabreid, kas 
nemad kulu põletamise keelust kinni pea-
vad.

Päästekeskus soovitab kõigil maavalda-
jatel hoida oma maad kulust puhtana ilma 
kevadise kulupõletamiseta. Selleks soovi-
tame suve jooksul kasvanud rohu niitmise 
ja prahi koristamisega alustada juba sügi-
sel. 

Nähes järelevalveta 
kulupõlengut, tuleb viivitamatult 
helistada telefonil 112.

PÕhJa-eeSti PääSteKeSKuS

Kulu	põletamine	on	keelatud	alates	lumesulamisest

esmased ohutusnõuded 
lõkke tegemisel:

· Lõkete tegemisel tuleb ta-
gada ohutud vahemaad hooneteni ja 
metsani; lõket tohib teha hoonetest 
vähemalt 15 meetri kaugusel ja met-
sast 30 meetri kaugusel. 

· Mitte mingil juhul ei tohi 
põlevat lõket jätta järelevalveta ning 
käeulatusse tuleb varuda esmased 
kustutusvahendid (nt: ämber veega, 
kustutusluuad, märjad oksad). Sa-
muti tuleb peale põletamist lõkkease 
uuesti süttimise vältimiseks hooli-
kalt kustutada.

· Lõkke tegemisel tuleb ar-
vestada tuule tugevust (ohutuks pee-
takse kuni 1,5 m/s) ja suunda ning 
lõkkease ümbritseda mittesüttiva 
pinnasega (muld, liiv, savi), samuti 
peab arvestama lõkkest lenduda või-
vate sädemetega. 

· Oluline on jälgida, et lõk-
kest ei saaks alguse kulupõleng. 
Enne rohket suitsu tekitava risu, 
põhu jm põletamist peab veenduma, 
et tekkiv suits ei häiriks teisi inimesi 
ja liiklust.

Möödunud aastal hukkus 
tulekahjudes 164 inimest, 
neist 132 eluruumides aset 
leidnud põlengutes. 

Käesoleva aasta kolme kuuga on see 
arv tõusnud juba 43 inimeseni. Kurb 
statistika, mis võiks ehk olla olematu, 
kui inimestel oleks kodudesse paigal-
datud lihtne ja tõhus abimees – suit-
suandur. 

Põhjamaade heaoluriikides Soomes, 
Rootsis ja Norras on suitsuanduri ka-
sutamine kõigis eluhoonetes kohustus-
lik. Kõigis kolmes riigis on suitsuandur 
olemas enam kui 95% kodudest. Ees-
tis muutub suitsuandur kohustuslikuks 
aastast 2009.  

Päästeameti statistika kohaselt huk-
kus mullu toimunud tulekahjudes enim 
inimesi öösel, kui pererahvas magas. 
Kuna tuli levib tavatingimustes väga 
ruttu, siis muutub juba mõne minutiga 
ruumis viibimine kõrge temperatuuri 
ning mürgiste gaaside kiire leviku tõttu 
eluohtlikuks. Arvamus, et küll inimene 
suitsulõhna peale üles ärkab, ei pea pai-
ka, sest mürkgaase sisse hingates uni 
hoopis süveneb. 

Suitsuandur aga annab häire põlengu 
algjärgus, mil pääsemine ja tule kustuta-
mine on veel  tavainimesele jõukohane. 
Suitsuanduri helisignaal ajab ka kõige 
sügavama unega magaja üles. Anduri 
puudumisel võib juba viis minutit pä-
rast tulekahju algust jõuda kätte hetk, 
mil süttivad ruumi kogunenud põlemis-
gaasid ja kogu ruum on maast laeni tuld 
täis. Sellises toas viibides jääb inimene 
igal juhul tuleroaks, kuid tavaliselt on 
ving ja mürgised gaasid selleks ajaks 

Koos kevade saabumisega on liikvele 
läinud ka agressiivsed tüübid. Lühikese 
ajaga on kevade alguses Laagri vahetus 
läheduses puruks pekstud seitse suurt bus-
sipeatuse klaastahvlit. 

Jättes kõrvale rahalise kahju, mida ühis-
kond kannab nende asendamisega, tasub 
mõtiskleda nende inimest olemuse üle, 
kes niiviisi ennast teostavad. Siin ei ole ju 
tegemist õnnetusega, vaid pikemaajalise 
hingelise surutisega, kus endale selgelt 
teadvustatakse ühiskonna hukkamõistu. 
Aga tüüp ikkagi lõhub, toorutseb, teki-
tab kahju. Kas neile ei peaks isegi kaasa 
tundma? Nad on tõenäoliselt enda arust 
paljude poolt hüljatud, nendesse on sageli 
suhtutud halvasti ja võibolla ka ebaõigla-
selt.

Kas kaaskodanikud ei püüaks neid saa-
ta ravile, psühholoogide vastuvõtule ja 
niisuguste spetsialistide juurde, kellel on 
kogemusi väärastunud hingehädade ra-
vimisel? Nende olemuslik abitus ja raev 
peaks ju kaaskodanikele nähtav olema. 
Kui nende pereliikmed sõbrad ja kooli-
kaaslased jätavad abistava käe õigel ajal 
ulatamata, jõuavad niisugused kaaskoda-
nikud varem või hiljem hingelise krahhini 
ja sageli ka kuritegudeni. Ühiskond saab 
jälle juurde ühe ülalpeetava vangi, kes sa-
geli jääbki tiirlema kuritegeliku maailma 
ja vangimaja vahel. Õnnetuseks endale ja 
lähedastele. Niisugune nõiaring saab sa-
geli alguse nooruse rumalustest.

Seni tuleb nad muidugi tabada. Kus te-
gijaid, seal nägijaid. Nende varjamisega 
soodustame esmajoones inimese allakäiku 
ja meie ümbruse reostamist ning lagasta-
mist, üldist meeleolu langust ja asjatuid 
kulutusi.

Kõiges siintoodus ei ole ju midagi 
uut, kuid ikka ja jälle tasub neid mõtteid 
heietada ja kõikide huvides korrata.

t. OJaveSKi vallaKODaNiK

Murelik	vallakodanik:	
lõhkujatest...

Vallakodanik oma kirjas on puudutanud 
olulist teemat. Vastutustundetu käitumine 
tekitab nii majanduslikku kahju, kuid mis 
veelgi olulisem - muudab kodukeskkon-
na silmale valusaks vaadata ja negatiivne 
eeskuju nakkub miskipärast kiiremini kui 
positiivne.

Igaüks meist kinnitaks ilmselt tõsimeeli: 
”Mina ju ei viska sodi maha, ei kõnni üle 
muru, klaas ei pane minu rusikaid liiku-
ma. Minu pere ja lapsed käituvad samuti 
vastutustundlike kodanikena. Küllap need 
on juhuslikud möödakäijad või äkki minu 
naabrilapsed...”

Ometi tekivad valla metsadesse isevo-
havad prügimäed, kust võib leida sõna 
otseses mõttes kõike - viinapudelitest au-
toakudeni. Keegi ei tea, keegi pole teinud. 
Ja siiski nad seal on...

Mitte just ammu õppisid lapsed multi-
filmidest, et see, kes muru peal trambib 
muutub põrsaks. Täna veavad kiirustavad  
lapsevanemad oma järeltulijaid otsetee 
leidmiseks ja 10 sekundi säästmiseks üle 
kevadise tärkava muru. Vähemalt valla-
maja ees on see nii.  

Falck, kes vallas turvab, saadab järjepi-
devalt raporteid, kus nädalast nädalasse 
loetletakse üles soditud majaseinad, lõ-
hutud bussipaviljoni klaasid ja kõveraks 
keeratud liiklusmärgid.

On suhteliselt ebatõenäoline, et keegi 
Tallinnast või naabervallast meie juurde 
sihilikult sigadusi tegema tuleb. Kõrvalo-
lev foto illustreerib ilmekalt seda, et mõ-
nel lähinaabril on mõistust vaid niipalju, 
et rõdu peal häda teinud koerajunnid vi-
sata vaba käega üle ääre ja järgi lennutada 
ka suitsukonid. 

Bussipaviljonid võtab vallavalitsus oma 
hoole alla ja omandisse tagasi. Firma, kes 
neid senini haldas, tõstis käed üles ja an-

GRaFFiti 
laaGRi MOODi:
Redise 12 maja 
kallal on noored 
kunstihuvilised 
kätt harjutamas 
käinud

  
OBJeKtil: 
heakorraspetsialist 
Jana Mehine 
leidis vanamõisa 
külas metsa vahel 
olmeprügi seast ka 
ohtlikke jäätmeid. 

KOMPOSitSiOON 
KONi Ja JuNNiGa:
Redise tn 4 
trepikoja katuse 
on "head inimesed 
kaunistanud" 
selliste koduste 
vahenditega...

Kes	siis	lõppude	
lõpuks	vastutab	
heakorra	eest?
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Suitsuandur	võib	säästa	kodu	ja	päästa	elu
oma töö juba teinud. Statistika näitab, et 
90% hukkunutest on surnud sündmus-
kohal enne päästemeeskonna saabumist. 
Seega on ülioluline saada tulekahjule ja-
ole juba selle algstaadiumis.

Suitsuandur peaks olema elutoas, ko-
ridoris ning kindlasti igas magamistoas. 
Suitsuandur tuleb paigaldada eluruumi 
lakke vähemalt 10 cm kaugusele seinast, 
et see saaks reageerida põlemisjääkidele 
nende tõusmisel üles ja anda võimali-
kult varajase hoiatuse. Võimalusel  võiks 
sellise anduri panna  ka näiteks pöönin-
gule ja keldrisse. Seadet ei tohiks panna 
duširuumi, ventilatsioonikanalite vahe-
tusse lähedusse ega kööki, kuna seal tek-
kivad aurud ja gaasid võivad andurisse 
sattudes valehäireid põhjustada. Kuna 
suitsuanduri toiteallikaks on patarei, on 
selle paigaldamine lihtne ega lõhu sise-
viimistlust. Tavaline 9-voldine patarei 
kestab ligi poolteist aastat ja annab tüh-
jenedes helisignaaliga sellest ise märku. 
Seadme enda tööiga on normaaltingi-
mustes umbes 10 aastat. Suitsuandurit 
tuleks kontrollida üks kord kuus, vajuta-
des testimisnupp umbes viieks sekundiks 
alla, mille peale andur peab andma häi-
resignaali.

Tõstmaks inimeste tuleohutusalast 
teadlikust ning juhtimaks tähelepanu ele-
mentaarsetele ohutusnõuetele kodudes 
on päästeamet sellel aastal käivitanud 
kampaania „Kodud tuleohutuks!” Pro-
jekti raames viib Põhja-Eesti Pääste-
keskus koostöös päästeametiga läbi ko-

dukülastuste kampaania, mille käigus on 
inimestel võimalik kutsuda endale koju 
päästekeskuse spetsialist, kes annab tu-
leohutusalast nõu. 

Kodukülastused toimuvad inimeste 
sooviavalduse alusel ning lähtuvad nende 
individuaalsetest vajadustest. Päästekes-
kuse ekspert fikseerib kohapeal olukorra 
ning koos eluaseme valdajaga arutatakse 
võimalike lahendusi kodu turvalisemaks 
muutmisel. Võimalike tuleohutusalaste 
puudujäägite korral trahvima kedagi ei 
hakata, kuna eesmärk pole inimeste ka-
ristamine, vaid tulekahjude ennetamine.

Kodukülastusteks saavad inimesed en-
nast registreerida päästeala infotelefonil 
1524, või Põhja-Eesti Päästekeskusesse 
laekunud kirjaliku sooviavalduse alusel. 

Kampaania eesmärk on koduohutuse 
taseme tõstmine ning inimeste tähelepa-
nu juhtimine võimalikele puudujääkide-
le. Päästeamet loodab personaalse nõus-
tamise käigus õpetada inimesi turvaliselt 
mõtlema ja käituma. 

PÕhJa-eeSti PääSteKeSKuS

kasulik lisainfo:
www.kodutuleohutuks.ee

www.tuleohutus.ee
www.rescue.ee

heaKORRaPäev laaGRi aleviK PuhtaMaKS
Kohtumispaik 20. aprillil kell 15.00 veskitammi Kultuurikeskuses 

Üritust toetavad: Saue vallavalitsus, R-Kiosk, Kaitseliit, aS Kovek, Balsnack, Saku läte
Peatoetaja hüüru trahter

tulGe OSaleMa! vÕiMaluSel luuD vÕi Reha KaaSa
lisainfo 679 6785 Riina uuk

dis alla, ei jõua nad enam parandada pu-
ruks pekstud klaase. Vallavalitsus asendab 
nüüd ilmselt klaasid plekiga. Äkki pea-
vad kauem vastu. Kõveraid liiklusmärke 
asendatakse jõudumööda ja tõmmatakse 
sirgeks. 

Aga igale poole ei jõua.
Heakorraspetsialiste on vallas palgal ai-

nult üks ja temal ei ole võimalik sisustada 
päevi mööda metsaaluseid kammides ja 
isetekkivaid prügilaid kaardistades. 

Siinkohal oleks kõige lahendus tõsta au 
sisse kodanikualgatus ja külaaktiiv. Eel-
pool mainitud trepikoja katuse juhtumi 
puhul pole kahjuks naabrite palveid ma-
jas kord tagada, kuulda võetud. Paraku ei 
saa ka vald otseselt siin midagi ette võtta. 
Võib ju süüdistav süütult pead raputada ja 
öelda - ei ole teinud. Valla heakorraspetsi-
list ei saa ka valveposti maja juures püsti 
panna, et tegija teolt tabada. Ei aita siiski 
muu, kui sihikindlalt proovida korrarik-
kujaga ühist mõistmist leida. 

Üldiselt on aga heakorra paranemise ni-
mel võimalik koos midagi ette võtta. Lo-
hakas naaber korrale kutsuda, oma abikätt 
aiataguse prahist puhastamisel pakkuda, 
kui vaja. Korraldada ühistalgud, et met-
saalustele prügihunnikutele otsustavalt 
piir panna. 

Noor kunstnikuhakatis, kes õhtupi-
meduses värvipotsik käes seinu kaunis-
tab, nattipidi kultuurikeskusesse kunsti-
ringi viia või kui mõistlik kõneviis ei aita, 
siis kasvõi turvafirma ja politseid oma 
volitusi täitma kutsuda. 

Ja kui noor naabriemand koos järeltuli-
jaga päevast päeva üle muru kauplusesse  
suundub, siis tasub ehk meelde tuletada, 
et nii ei ole ilus. Mitte etteheitvalt ja süü-
distades. Pigem hoolivalt. Ei ole ju välis-
tatud, et kuulda võetakse. 

Kõige hullem on see kui üldse ei hoo-
lita. Raha on alati vähe, aega napib, elu 
on raske. Aga natuke tähelepanelikkust 
ja võime oma koduuksest kaugemale 
vaadata ei maksa just suurt raha ega võta        
ööpäevast enamust. 
äkki tasuks proovimist?

heaKORRaNäDal ääSMäe PuhtaKS 
Kohtumispaik 24-27. aprillil

ääsmäe noortekeskuse ees kell 17-19.00, 
kus saab prügikotid, kindad ja tööjuhised

heakorranädal lõpeb volbriöö peoga 30.aprill 
lisainfo: imbi tigasson 517 0584

heaKORRaPäev hÜÜRu MÕiSaPaRK KORDa
28. aprillil kell 10.00, kohtumispaik mõisa juures

lisainfo: külavanem arnold Õispuu 504 7618

heakorra komisjon, kelle ülesandeks on tegeleda vallas 
heakorra ja korrakaitse küsimustega annab teada,

 et e-posti aadressil heakord@sauevald.ee 
saavad vallakodanikud edastada selle valdkonna infot. 

alustuseks palub komisjon saata teavet vallas asuvate  
liivakastide kohta, et kaardistada laste mänguväljakute olukord. 

(asukoht, olukord, parendusvajadused)

12.	mail	ohtlike	jäätmete	kogumisring	Saue	vallas
Saab tasuta ära anda kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed

vastu	võetakse
· vanad akud (piiramatus koguses)
· patareid ja väikeakud (kuni 5 kg inimese kohta)
· õlid (20 kg inimese kohta)
· õlifiltrid (kuni 20 kg inimese kohta)
· ravimid (kuni 2 kg inimese kohta)
· värvi- ja lakijäätmed (10 kg inimese kohta)
· olmekemikaalid (kuni 10 kg inimese kohta)
· elavhõbedajäätmed, sh päevavalguslambid (kuni 10 tk inimese kohta)
· autorehve (kuni 4 rehvi inimese kohta)

vastu	ei	võeta
· elektri- ja elektroonikajäätmeid ( sh kodumasinad, televiisorid, arvutid)
· tulekustuteid
· segaolmejäätmeid

JÄÄTMEBuSSI	SÕIduGRaaFIK
Saabumine Lahkumine ASULA  KOHT
09.00  09.20  Laagri alevik Nõlvaku, vana poe kõrval
09.30  10.00  Laagri alevik Sae tn 2 ja 4 majade vahel parklas
10.10  10.30  Vatsla küla Aiandusühistute juures 
10.40  11.00  Hüüru küla Mõisa juures
11.10  11.30  Kiia küla  Poe juures
11.50  12.15  Alliku küla Kultuurikeskuse juures
12.20  12.45  Vanamõisa küla  Rõika tn otsas
13.10  13.30  Valingu küla Puiestee 2,4 Mõisahoone juures
13.45  14.10  Aila küla  Vana koolimaja juures, tee ääres
14.25  14.45  Jõgisoo küla Lõokese tn
15.15  15.40  Tuula küla Korruselamute juures
15.50  16.10  Ääsmäe küla Koolimaja juures
16.35  17.00  Maidla küla Veehoidla juures
17.20  17.45  Koppelmaa Aiandusühistud

Täiendav info Saue Vallavalitsusest 654 1152
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aianurgas peidus oleva 
hiiglasuure kivimüraka, iidse 
puu, aastasadu vana taluhoone 
või teiste tähelepanu väärivate 
ja silmailu pakkuvate objektide 
kohta ootab Saue vallavalitsus 
vallakodanikelt infot.

Eesmärgiks on kaardistada sellised põ-
nevad mälestised terves vallas. “Vald on 
huvitatud selliste faktide teada saamisest. 
Saaksime ka aidata vajalike mõõdistuste 
või teiste protseduuride läbiviimisel, et 
selgitada objekti vanust ja väärtust, va-
jadusel ka mälestise säilimiseks oluliste 
ettevaatusabinõude tarvitamisel võtmi-
sel,” kinnitab vallasekretär Edith Mäe. 

Tema sõnul saaks kasutada fotosid ka 
valla esindustrükistel- kalendril, brozüü-
ridel jne. Objektid ei pea olema ametli-
kult muinsuskaitse huvi väärilised, kuigi      
oodatud on teave ka selliste kohta. “Pigem 
võiks lähtuda selles, mille üle ise uhked 
oleme ja mida väärtustame,” nendib Mäe.

Mäe ise leidis möödunud aastal Hüüru 
külast ühe suursuguse võrastiku ja auväärt 
vanusega tamme, mis nüüd ehib Saue 
Vallavalitsuse 2007. aasta kalendrit. Val-
lasekretär läks ühe vanamemme juurde 
koju notariaaltoimingut tegema ja kohale 
juhatamas oli teda memme naabrimees 
Ain Miller, kes üksiti on Hüüru tamme 
omanik. “Tamm oli peremehe poolt taot-
luslikult esile tõstetud, puuni viis kividest 
rada ja tamm ise oli ümbritsetud ringtee-
ga. Varasügisene aeg oli, päike paistis läbi 
värviliste lehtede – see oli ikka ilus pilt!,” 
meenutab Mäe. 

Juhuslik leid kinnistus vallasekretäri 
mällu ja nii võttis ta peremehega uues-
ti ühendust, paludes luba kasutada fotot 
tammest vallavalitsuse kalendrit ehtima. 
“Järgmise aasta kalendripildile veel pre-
tendente pole, ootame ettepanekuid,” vis-
kab Mäe üleskutse õhku

KODuvalD

Kivimürakas	aianurgas	
valla	esindusfotodele

aasta alguses ametisse 
asunud Koveki uus juht Marek 
Säde on seadnud eesmärgiks 
tõsta klienditeeninduse taset ja 
liikuda kliendile lähemale. 

Sädel on ette näidata töökogemus Har-
ku vallast, kus mees tegutses kohaliku 
omavalitsuse ettevõtte Strantum pearaa-
matupidajana. Ajalooliselt oli Harku val-
las kolm erinevat omavalitsuse ettevõtet, 
mis tegelesid soojuse, vee ja elektrimüü-
gi vahendusega. Administratiivkulude 
piiramiseks moodustati üks haldusfirma 
Strantum, mis lisaks eelpool nimetatud 
tegevustele valla kinnisvara haldusega 
tegeles. Säde funktsiooniks oli ettevõtete 
finantsarvestuse ühtsesse süsteemi viimi-
ne. Mees ise peab seda heaks kogemu-
seks, sest tänaseks on saanud ettevõttest 
stabiilne ja edukas organisatsioon.

Saadud kogemust tahab Säde nüüd 
rakendada ka Saue vallas. Kõige raske-
maks peab ta muudatuste sisse viimist 
just mõtlemises ja hoiakutes. “Inimesed 
on harjunud tegutsema nii, nagu seda on 
aastaid tehtud. Paraku tuleb mõnes osas 
ellu viia muudatusi et olla efektiivsem 
püstitatud eesmärkide saavutamisel,“  
nendib Säde. 

Esimesed kuud on uus juht võtnud 
omale sisseelamise ajaks ja kinnitab, et 
nüüd on pilt olukorrast selginema ha-
kanud. Suurimaks probleemiks Koveki 
praeguse tegevuse juures näeb ta kliendi-
teeninduses puudusi  “Tagasisidestamise-
ga on probleeme,” leiab Säde. Mees peab 
silmas seda, et kui klient teatab Koveki-
le mõnest rikkest või murest, aga tema 
teade jääb justkui õhku. Klient ei tea, 
kas ja kes probleemiga tegelema hakkab 
ja millal hakkab. “Kahjuks on vist olnud 
ka juhtumeid, kus ei olegi hakatud lahen-
dust otsima,” teab Säde. “Meie eesmärk 
peaks olema tegeleda asjadega juba enne 
seda, kui üldse keegi helistab ja kurdab. 
Peame omama ülevaadet oma asjadest ja 
murepunktid korras hoidma ideaalis juba 
enne, kui klient helistada jõuab. Ja üks-
ki probleem pole nii väike, et sellega ei 
peaks tegelema,” sedastab juht prioritee-
did.

Lisatööjõudu Säde palkama ei hakka, 
jätkatakse senise koosseisuga, aga efek-
tiivsemalt. Kuna ettevõttes töötab hetkel 
14 inimest, siis väikeettevõttele omaselt 
ootab juht oma töötajatelt teatud multi-
funktsionaalsust. Säde ei pea küll väga 
loogiliseks, et üks mees tegeleb nii he-
kilõikamisega kui torude parandamisega, 
parema tulemuse annaks professionaal-
sus konkreetses valdkonnas. Ta kinnitab, 
et kui ettevõtte töö tõhusus kasvab ja te-
gevus suureneb, saab mõelda ka persona-
li suurendamisele.

Hetkel on juht ise tegelenud ka kirja-
vahetustega, sest see annab tema sõnul 
parima pildi reaalsest olukorrast. Ka vii-
bib ta kolmapäeviti pikemalt tööpostil, et 
inimestel oleks võimalus ka õhtusel ajal 
Koveki juhi jutule saada. Säde julgustab 
inimesi pöörduma otse tema poole. 

Säde usub, et hea klienditeenindus on 

seotud ka erinevate digitaalsete lahen-
duste kasutusele võtuga. Ideaalis võiks 
teated riketest ja kogu arveldamise pool 
kolida üle osaliselt internetti, see tähen-
dab, et soovijad saavad arved ja teated 
otse oma elektroonsesse postkasti, samu-
ti saaks klient ise kommunikeeruda digi-
taalseid kanaleid kasutades. Digitaalsed 
lahendused on aga üsna kallid, sestap ei 
juhtu midagi päevapealt, aga võimalused 
on näiteks kaardistada vajadused koos 
mõne naabervalla sarnase ettevõttega ja 
siis ka investeeringuid jagada. 

Ka kuulub töötajate korrektne välimus 
osana klienditeeninduse kvaliteeti. Sestap 
plaanib Säde ühtset töövormi töötajatele, 
et avarii puhul ukse taha ilmuv töömees 
oleks ka silmale kena vaadata. ”Iga tööta-
ja esindab meie ettevõtet nii oma töös kui 
ka välimuses,” leiab Säde.

Säde on ennast jõudnud kurssi viia ka 
teiste problemaatiliste valdkondadega. 
Hulk trasse on vanad ja amortiseerunud 
mis vajavad kiiremas korras investee-
ringuid. Koostöös Saue Vallavalitsuse ja 
kinnisvaraarendajatega on plaanis reno-
veerida nii veevarustuse kui ka kanalisat-
siooni trasse, samuti ehitada uusi trasse 
uutele klientidele. Suuremaks tööks aas-
tal 2007 saab olema Redise tänava kana-
lisatsiooni trassi renoveerimine. 

Säde usub, et Vääna valgala projek-
ti raames peaks olukord paranema, aga 
kuna projekt on pikaajaline, siis seda, 
millal Hüüru elanikud veega WC saavad 
kasutada, et julge ta lubada.

Säde leiab, et tema peamine funkt-     
sioon ettevõtte juhina on täita omaniku 
ehk siis vallavalitsuse ootusi. Tähtsaim 
on vallakodaniku heaolu. Sestap ei pea 
mees plaane, et ettevõtte tegevusega uusi 
turge vallutama hakata. Vallast välja oma 
teenust pakkuma minna saaks alles siis, 
kui koha peal kõik korras. Omavalitsuse 
ettevõtte jaoks ei ole primaarne ka suurte 
kasuminumbrite teenimine, vaid pigem 
tasakaal kulude-tulude vahel ja teenuse 
kvaliteet. 

Hetkel näitavad Koveki majandustu-
lemused enam-vähem nullseisu, aga sel-

gelt katab üks tegevusvaldkond teise mii-
nuseid. Säde leiab, et asi on veidi nihkes, 
kui näiteks haljastustööde arvelt tasanda-
takse veemajanduse kahjumit. Seetõttu 
on ilmselt vaja planeerida ka Saue vallas 
väikest veehinna tõusu. Säde on praegu 
analüüsimas olukorda ja teeb kevadel 
volikogule selleteemalised ettepanekud. 
Eesmärgiks on tulude-kulude optimeeri-
mine, aga kindlasti mitte suund kasumi 
teenimisele vallaelaniku arvelt.

 Marek Säde on väljakutseteks valmis. 
Just võimalus oma kogemusi realiseeri-
da pani mehe valima Saue valla Tallinna 
läikivate tornmajade kontorite asemel. 
“Seal on kõik stabiilne ja korrastatud. 
Praeguses ametis on mul vaja kõvasti 
tööd teha ja kuna tunnen end selle vald-
konnas kindlalt, siis usun, et jõuame ka 
eesmärkideni,” lubab ta.

KODuvalD

Koveki	uus	juht:	Fookuses	on	
klienditeeninduse	kvaliteedi	kasv

vÕiMaluS: 2008. aasta Saue 
valla kalendripildi kohta 
on oodatud ettepanekud 
meiliaadressil koduvald@
sauevald.ee

AS KOVEK
asukoht
Vae 6, Laagri, Harjumaa

Kontaktelefon	6796757

asutamise	aeg
ME Kovek  28.10.1992
AS Kovek 27.02.1998 

omanikud
Saue vald (100%)

Käive	2006
7,6 miljonit EEK

Kasum	2006
120 tuhat EEK

Töötajate	arv 14

Tegevusvaldkond
vesivarustus ja kanalisatsioon
sanitaartehnilised tööd, 
haljastustööd, lumetõrje, 

MaRGOt PuKK   10.09.1923-04.03.2007
valeNtiNa DMitRieva 25.01.1926-03.03.2007
JuliuS PÕlDMäe  06.01.1911-06.03.2007

StaNiSlav OlJuNiN  01.04.1946-03.03.2007
haNS  eNKe   11.05.1930-11.03.2007
RiChaRD RätSePP  16.05.1929-09.03.2007
liNDa  JauP   09.03.1940-15.03.2007
JaaN  Kuhi   02.06.1943-30.03.2007
SelMa  Maivel  08.02.1923-31.03.2007

MEIE	HulGaST	laHKuNud

JulGeB SOOvitaDa: valla veemajanduse eest vastutava Koveki 
juht kinnitab, et kraanivee kvaliteet vallas on täitsa joomiskõlbulik
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Istungist võtsid osa vallavolikogu liik-
med Indrek Tiidemann, Tiiu Ingerainen, 
EhaLõhmus, Eero Kaljuste, Jaanus Kal-
lion, Olav Kruus, Lehte-Hilja Kullama, 
Aavo Mitt,Ville Pak, Veiko Pedosk, Kal-
le Reiter, Leino Reinola, Rein Riga, Olvi 
Suurkütt, abivallavanem Priidu Kalbre, 
abivallabanem Tiit Talvi, infojuht Anne-
Ly Sumre, jurist Marju Põllu, vallavo-
likogu sekretär Liis Aruoja.

Puudusid Jüri Esinurm, Ruth Piile ja 
Arnold Õispuu.

Saue valla munitsipaalkoolide 
pedagoogide töötasustamise 
alused.

Määrusega kinnitatakse Saue valla 
koolide pedagoogide töötasustamise alu-
sed ja palgamäärad.

12 poolthääle ja ühegi vastu ja erapoo-
letu hääleta võttis Saue Vallavolikogu 
vastu määruse nr 04 – “Saue valla munit-
sipaalkoolide pedagoogide töötasustami-
se alused”. (1 volinik ei hääletanud)

vee-ettevõtja tegevuspiirkonna 
kehtestamine ja vee-ettevõtja 
kinnitamine.

AS-le Alliku OS kuuluvad vallas Alli-
ku külas asuva Kurvi tootmiskompleksi 
planeeringualal asuvad puurkaev ja ühis-
veevärgi ja kanalisatsiooni trassid. Alliku 
OS ettepanek määrata AS Alliku OS vee-
ettevõtjaks esitatud piirkonnas.

12 poolthääle ja ühegi vastu ja 1 era-
pooletu häälega võttis Saue Vallavoliko-

gu vastu otsuse nr 018 – “Vee-ettevõtja 
tegevuspiirkonna kehtestamine ja vee-
ettevõtja kinnitamine”.

alliku küla Pilliroo 26 ja Pilliroo 
28 kinnistute detailplaneeringu 
vastuvõtmine. 

Vallavalitsusele tehti ülesandeks pidada 
arendajaga lisaläbirääkimisi ja Tiit Talvi 
kui eelnõu esitaja võttis eelnõu tagasi.

Kahe korteriga elamu 
lubamisest alliku küla 
Karukella tee 7 krundile

13 poolthääle ja ühegi vastu ja erapoo-
letu hääleta võttis Saue Vallavolikogu 
vastu otsuse nr 019 - “Kahe korteriga 
elamu lubamisest Alliku küla Karukella 
tee 7 krundile”.

Maa munitsipaalomandisse 
taotlemine urva 7b

Urva tn 7 detailplaneeringuga on nähtud 
ette elamumaa, parkla alune maa ja män-
guväljakute ja puhkeala maa. Viimane on 
projekteeritud reformimata riigimaana ja 
arvestusega, et see maa taotletakse mu-
nitsipaalomandisse sotsiaalmaana.  

13 poolthääle ja ühegi vastu ja era-
pooletu hääleta võttis Saue Vallavoliko-
gu  vastu otsuse nr 020 – “Maa munitsi-   
paalomandisse taotlemine”.

Kinnistute sihtotstarbe 
muutmised (Pärtle 
katastriüksus, kinnistu värava 
katastriüksus, kinnistu Kuristu 3 
katastriüksus)

13 poolthääle ja ühegi vastu ja erapoo-
letu hääleta võttis Saue Vallavolikogu 
vastu otsuse nr 021 – “Kinnistu Pärtle 
katastriüksuse sihtotstarbe muutmine”.

14 poolthääle ja ühegi vastu ja erapoo-
letu hääleta võttis Saue Vallavolikogu 
vastu otsuse nr 022 – “Kinnistu Värava 
katastriüksuse sihtotstarbe muutmine”.

14 poolthääle ja ühegi vastu ja erapoo-
letu hääleta võttis Saue Vallavolikogu 
vastu otsuse nr 023 – “Kinnistu Kuristu 3 
katastriüksuse sihtotstarbe muutmine” 

Kinnistule haraka 
hoonestusõiguse seadmine

SA Haraka Kodu on teinud ettepaneku, 
mille kohaselt soovib munitsipaaloman-
dis olevale Maidla külas asuvale kinnis-
tule Haraka sihtotstarbega sotsiaalmaa 
hoonestusõiguse seadmist SA Haraka 
Kodu kasuks, eesmärgiga rajada sinna 
puuetega inimeste elu ja õpikeskus.

13 poolthääle ja ühegi vastu ja 1 era-
pooletu häälega võttis Saue Vallavoliko-
gu vastu otsuse nr 024 – “Kinnistule Ha-
raka hoonestusõiguse seadmine”.

KODuvalD

Alates 1. jaanuarist k.a hüvitatakse ku-
riteoga tekitatud varalisest kahjust seni-
se 70% asemel 80%. Hüvitise piirmäära 
tõsteti seniselt 50 000 kroonilt 150 000 
kroonini. See tähendab, et makstav hüvi-
tis ühele ohvrile ja kõigile ülalpeetavate-
le kokku ei või olla suurem kui 150 000 
krooni.

Vägivallakuriteo ohvri matusteks 
tehtud kulutused hüvitatakse senise 5500 
krooni asemel 7000 krooni suuruses 
summas, millest arvatakse maha saadud 
riiklik matusetoetus (mis on 2007.aastal 
2600 krooni).

Riik hüvitab ka psühholoogilisele abi-
le tehtud kulutused.

Psühholoogilise abi kulude hüvitami-
se eesmärk on aidata kaasa mitte ainult 
raskete vaid ka kergemate kuritegude 
ja väärtegude (näiteks perevägivalla 
juhtumid) ohvrite ning nende lähedaste 
kiiremale psühholoogilisele rehabilitat-
sioonile ja sotsiaalse toimetuleku para-
nemisele. 

Hüvitise saamise eelduseks on süüteo 
kohta väärteo- või kriminaalmenetluse 
alustamine, s.t et esmalt tuleb kindlasti 
pöörduda politsei poole. 

Psühholoogilise abi kulud hüvitab  
Sotsiaalkindlustusamet ühe aasta joo-
ksul arvates süüteo toimepanemisest. 
Hüvitist makstakse  kuni ühe kuupalga 
alammäära ulatuses (2007.a 3600 kr) 
ühe pereliikme kohta, kuid mitte rohkem 
kui kolme kuupalga alammäära ulatuses 
kogu perekonna kohta (s.o 10800 kr). 

Vastav taotlus tuleb esitada oma piir-
konna ohvriabitöötajale.

haRJu OhvRiaBiKeSKuSe 
PeaSPetSialiSt OlGa SePP

Kuriteoohvritele	
makstaval	hüvitisel	
on	uued	määrad:		

vallavolikogus	22.	märtsil

Märtsikuu 
politseiteated
vargused:

03.03.2007 varastati Tuula külast ehi-
tusjärgus majast televiisor. Kahju on 
3500 krooni.

20.02 – 03.03.2007 varastati Laagri 
alevikus Nõlvaku tänaval keldrist jalgra-
tas, süvaveepump, elektridrell, hakkli-
hamasin ja lauanõusid. Kahju on 22 000 
krooni.

17.03.2007 varastati Laagri alevi-
kus Vae tänaval ehitusobjektilt 6 pakki    
penoplasti.

28.03.2007 varastati Laagri alevikus 
Nõlvaku teel elamu keldrist kaks paari 
rulluiske ja viis aiatooli. Kahju on 6700 
krooni.

30.03.2007 varastati Laagri alevikus 
Sae tänaval sõiduautolt kaitseraud, par-
kimisandurid ja udutuled. Kahju on 26 
200 krooni.
liiklusõnnetused

30. märtsil kella 08.40 ajal juhtus 
liiklusõnnetus Harjumaal Saue vallas, 
Pärnu maantee ja Jälgimäe tee ristmi-
kul, kus Pärnu maanteelt Jälgimäe teele 
vasakpööret sooritanud jalgrattur Aago     
(s 1971) sai löögi mööda Pärnu maan-
teed liikunud sõiduautolt Ford Orion, 
mida juhtis Guido (s 1979). Jalgrattur 
toimetati vigastustega PERH Mustamäe 
korpusesse.

Märtsis tabati Saue vallas 129 liiklu-
seeskirja nõuete rikkujat.

PÕhJa-POlitSePReFeKtuuR

Rongipeatuste	nimekonkursil	jäid	sõelale	urda	ja	Padula
laagri alevi ja Saue linna vahele 
planeeritavate rongipeatuste 
nimede valikul arvestas 
vallavalitsus nii ajaloolist tausta 
kui sidet vanade maaüksuste 
nimetustega.

Märtsikuises Koduvallas välja kuu-
lutatud nimekonkurss tõi vallavalitsuse    
lauale pakkumised viielt aktiivselt elani-
kult. 

Abivallavanem-arendusnõuniku Priidu 
Kalbre sõnul oli nimepakkumistel lähtu-
tud peamiselt lähemate mõisate, olemaso-
levate ja endiste külade nimedest. ”Aga 
pakuti ka mitmeid rahva seas harjumus-
päraseid liitnimesid nagu Laagrimäe ja 
Kuusemäe,” toob Kalbre näiteks. 

Ettepanekuid oli ka peatuste nimetuste 
sidumisest läheduses asuva Maksimarke-
tiga. ”Sellised nimed nagu Poe, Maksi, 
Maksimarket välistasime kohe, sest kaup-
lus on seal täna, homme või kolme aasta 
pärast ei pruugi see enam nii olla,” põh-
jendab abivallavanem.

Väljavalitud urda	ja Padula said nime 
endiste talude nimede järgi, mis olid omal 
ajal tuntud ja suured talukohad. Padula 
ristiemaks saab pidada Helle	 Koppelit, 
kes põhjendas oma ettepanekut järgmise 
legendiga: 

”Oma ema mälestuste järgi tean, et omal 
ajal seal läheduses kulgenud Saue jaama 
ja Kanama poolt Tännassilma ja Jälgimäe 
poole viivate teede ääres olnud kaks kõrtsi 
- Padula ja Punase-Padula. Selles Punase- 
Padula kõrtsis olevat mõnda aega olnud 
kõrtsmikuks mees nimega Jüri Palm, kes 
oli tulnud 1836. aastal Järva-Madise ki-
helkonnast Seidla mõisast ja selle pere-
konnanime saanud alles Jälgimäe mõisas 
teenides. Viimased faktid on välja selgi-
tatud Keila kiriku personaalraamatuid ja 
19. sajandi hingeloendeid sirvides (saada-
val Eesti Ajalooarhiivi kodulehel “Saaga” 
projektis). Talunimi “Paddula” aga esineb 
nii Saue mõisa kui ka Vanamõisa mõisa 
talunimede seas 1834.a. ja 1850.a. hin-
geloendeis ja on vist kasutusel ka täna-       
päeval.

Sellest Jüri Palmist sai minu emapool-
se vanaisa Hindrek Palmi vanaisa. Oma 
onutütre Aino Palmi (ta elab sealkandis 
endises Männiku talus) jutust mäletan, et 
meie ühised onud August ja Arnold Pal-
mid olid leidnud veel 1970. aastail selle 
Punase-Padula kõrtsi vundamendijäänu-
sed metsast üles.”

Urda nimi tuleneb maaüksuse nimest, 
kus planeeritav rongipeatus asub, tema 
eeliseks on ka lühidus ja konkreetsus. 
”Näiteks Väänajõe ja Kuusemäe nimede 
kasutamine võib vene keelt kõnelevate 

vallavalitSuS täNaB 
nimekonkursil osalejaid 

helle Koppel
Rein Koppel
Raul Sihver
tormi tabor

Malle tali

veel välJaPaKutuD 
NiMevaRiaNte:

laagri külje all olev 
peatus
Mäealuse
Tänassilma
Jaan Teemanti
vanamõisa
alliku 
Maksimänni
Sauemetsa
laagrimetsa

vääna jõe äärne peatus
Topi
Sauemõisa
Jõe
Jälgimäe
koidu
Sauesalu

inimeste jaoks olla päris keeruline,” 
selgitab Kalbre.

Planeeritavate rongipeatuste ehi-
tusprojekt on juba valmis. ”Su-
vel algab ehitus ja sügisel saavad 
rongitransporti kasutavad vallako-
danikud oma jalavaeva märgatavalt 
vähendada,” usub Kalbre, et lisan-
duvad kaks peatust teevad inimeste 
elu mugavamaks.

KODuvalD
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Märts on teadagi teatrikuu. 
Nii tekkiski Pärinurme ja 
Maidla rahval soov nali ja trall 
koju kätte tuua.

10. märtsil kella19.00 koguneti Maid-
la Seltsimajja. Külla olid kutsutud teat-
ri ja muusika inimesed Liilian ja Rein 
Kotkas. Rein tegeleb ka filmindusega. 
Kuna Liilan oli jäänud grippi, kutsus 
Rein kaasa tuntud naljamehe Jüri Paeti, 
kes on välisministri Urmas Paeti isa. 

Pidu algas Reinu pilli mängu ja lau-
luga, kui selle katkestas 3-aastase Kelli 
rõõmus hõige „mulle see pidu meel-
dib!”. 

Kuulati ja lauldi ise ka kaasa. Humoo-
rikaid vahepalasid esitas Jüri, kelle nal-
ju kuulates naerdi nii, et pisarad silmis. 
Vaadati katkendeid filmist „Kunstimuu-
seumi Kumu ehituslugu”.

Veel toimus viktoriin, millest pooled 
küsimused olid Maidla küla ajaloost. 

Pidu kestis varaste hommiku tundi-
deni.

eNe Mitt

ääsmäe koolis toimus 
järjekordne, sedapuhku viies 
ümarlaud 22. märtsil. Ümarlaua 
eesmärk oli saada teada 
ökoloogilise planeerimise 
aluseid ning arengukava 
koostamine. 

Ümarlaua tegevustena olid kavas kok-
kuvõte IV ümarlauast ja vahepeal toimu-
nust, ökoloogilise planeerimise alase ette-
kande kuulamine, rühmatöö arengukava 
tegevuste väljapakkumiseks, soovijate 
kirjapaneku lõpetamine projektijuhtimi-
se infopäevale, Ääsmäe küla veebilehe 
töörühma moodustamine. Eelmisest kor-
ras kordasime üle, et heakorra ja infra-
struktuuri küsimustega tuleb pöörduda 
Saue valla töötaja Indrek Brandmeisteri 
poole (tel. 534 07008) ning korrarikku-
miste ja turvalisuse küsimustes konstaa-
bel Jaan Vatteri (tel. 513 7154) poole. 

Kokkuvõttes iv ümarlauast ja 
vahepeal juhtunust: 

vaadati eelmisel korral välja pakutud 
võimaliku jaanituleplatside asukohti, tea-
vitati, et Keskkonnainvesteeringute Kes-
kuse projekti ei rahastatud põhjendusega, 
et kuna „projektil ei ole reaalset väljundit, 
ei ole suunatud konkreetsele tegevusele“. 
Seega tuleb antud taotlust paremini põh-
jendada, sest projekti eesmärk oli tööta-
da välja Ääsmäe küla kergliiklusteede 
tervik lahendus, et vältida olukorda, kus 
piltlikult öeldes „iga arendaja ehitab oma 
arendusala piires välja jupi kergliiklus-
teed, aga vahepeal on tükk tühja maad“. 

Aga iga kergliikluse tee mõte on ju ikka 
selles, et sellel liigeldes punktist A punk-
ti B jõuda?! Selle jaoks ongi esmalt vaja 
terviklahendust, mis on taotlejate arvates 
äärmiselt reaalne väljund ja konkreetne 
tegevus. 

Aga siinkohal tuleb meenutada hea 
projektijuhtimise reeglit: „rahastajal on 
alati õigus, taotlejal tuleb leida paremad 

põhjendused ja argumendid, et rahastaja 
teda uskuma jääks ja veendunud oleks, 
et taotlejal ja rahastajal on ligilähedane 
missioon“. 

Seega teeme oma taotlust paremaks ja 
taotleme uuesti. Allakirjutanu andis teada, 
et osales Harjumaa Külade Ühenduse 
poolt organiseeritud arengukava koos-
tamise koolitusel Kiiul, mis toimub veel 
4 nädalavahetusel kuni mai lõpuni ja kel 
soovi, võib saada selle koolitusmaterjali 
slaidide koopiad allakirjutanult. 

Tutvuti ka uute projektide rahastamise 
taotlemise võimalustega ning käivitati 
töörühm Ääsmäe küla kodulehe tegemi-
seks, mida toetab Maaelu Edendamise 
Sihtasutus.

Oodatud esineja Marek Strandberg 
oli ootamatult haigestunud ja ei saanud 
ümarlaual esineda, osalejad kaardistasid 
oma ootusi ökoloogilise planeerimise ja 
ehitamise kohta ning otsustasid kutsuda 
nii Mareki kui teisi võimalikke esinejaid 
järgmisele ümarlauale esinema. Põhili-

ne ootus oli osalejatel, et mis teeb ühest 
majast ökomaja, mis teeb ühest külast 
ökoküla ja mis teeb ühest planeeringust 
hea elukeskkonnaga asumi, ehk asumi, 
mis on planeeritud ökoloogilise planeeri-
mise põhimõtteid arvestades?

edasi tutvuti „ääsmäe küla 
jätkusuutliku arengu kava 
aastani 2020“ sisukorra 
visandiga, mida siinkohal 
tutvustame: 

1. Arengukava koostamise protsess ja 
põhimõtted

1.1 Arengukava koostamise protsess
1.2 Jätkusuutliku arendamise põhi-

mõtted
2. Olukorra hindamine
2.1 Ajalooline lühiülevaade
2.2 Tänapäev
3. Probleemide kaardistamine
3.1 SWOT analüüsi tulemused

Probleem: vähe ühistegevust
•Rohkem pidusid
•Talgud – sügisel ja kevadel
•Pesakastide ülespanek
•Teatri, kino, kontserdi ühiskülastus 

aastaringselt
•Laatadel, messidel, näitustel, küla-    

päevadel osalemine 
•Pereklubi loomine
–kohviõhtu, esinejad, viktoriinid – nen-

dele keda huvitab – kokkuleppel, liikme-
maks, projektipõhine – vastavavalt vaja-
dusele ja soovidele ning suutlikkusele

•Külale tasustatud kultuuritöötaja koos 
töökohaga, mida pole (istub raamatuko-
gus?)

Probleem: infopuudus ja 
puudulik vahetus

•Infotahvel „Lasnamäele“ (kes hooldab) 
–Vald? Ise? Küla aednik? 

•Vallalehes Ääsmäe lk.? lisaleht, vahe-
leht?

•Küla oma veebileht (MES projekti 
raames – interaktiivne, foorum, küsitlus,    
andmebaas, lingid, jne)

•Koostöös kooliga veebileht ja ajaleht 
(internetiühenduse osaline puudumine ta-
kistab levikut)

Probleem: pole piisavalt 
mänguväljakuid

•Ajalises järjekorras:
•Korrastada ja täiustada olemasolevaid 

– omanik (kool, KÜ, jne), kasvõi homme 
•KÜ-s toimib väga hästi, kui ise teevad 

ja hooldavad – KÜ-d teevad ja majanda-
vad

•Olemasolevas külas leida uute mängu 
ja spordiväljakute kohad – külakogu, ak-
tiivsed inimesed, (ettepanek vallale võtta 
need maad sotsiaalmaaks?)

•Teemaväline – heakorra komisjoni pal-
ve kaardistada olemasolevate mänguväl-
jakute seisukord

•Mänguväljakud hajaasustuses - ? Aru-
tamata, aga vajalikud

•Arendaja planeerib mänguväljakud 
juba uutesse elamurajoonidesse – arenda-
ja teeb – nii kuidas arendatakse

Probleem: prügimajandus ja 
halb heakord

•Kogunemiskohtadesse panna välja 
tänavaprügikastid, nii suured (kuid pealt 
kaetud ja väikse auguga ) kui väiksed

•Tee äärsete alade niitmine ja võsa pii-
ramine – maa omanik, tee valdaja  - Saue 
vallast Indrek Brandmeister või Jana Me-
hine

•Tänavavalgustus taasrajada mõisa allee 
äärde

•KÜ Kasesalu 4, 6, 8 majadele anduri-
ga lambid, et valgustada jalgrada lasteaia 
poolses otsas

•Kogunemiskohtade väljaehitamises ise 
algatada, kaasa lüüa ja ka aidata korras 
hoida – noored ja prügimajanduse eest 
vastutav asutus

•Taaskasutuskonteiner – kuhu saab, kes 
vastutab

Ääsmäe	neljandal	ümalraual	otsiti	lahendusi	küla	peamistele	probleemidele

iga päev toob meile midagi uut 
ja huvitavat. Märts oli teatrikuu 
ja selleks valmistusid kõik 6 
rühma väga põhjalikult.

 
Lavale toodi 6 erinevat ja omapärast 

etendust, mõne tüki puhul võis isegi öel-
da, et tegemist oli muusikalise etteastega. 
Unustatud ei oldud ka käpiknukkudega 
etlemist. Rühma õpetajad koos muusi-
kaõpetajaga olid näinud palju vaeva, et 
tuua nii palju rõõmu väikeste näitlejate 
ja pealtvaatajate silmisse ja südamesse. 
Tuhat tänu neile!

Põhja Regionaalne Maanteeamet, Tal-
linna Haridusamet ning Põhja Politseipre-
fektuuri Liiklusjärelevalve osakond kuu-
lutas välja konkursi Harjumaa lasteaeda-
dele Liiklusõpimapp 2007. Materjalide 
maht liiklusmapis polnud piiratud, oluli-
ne oli, et käsitletaks liiklusteemat laste-
le arusaadaval ning lihtsal moel ja mida 
saab kasutada liiklusõppe läbiviimisel 
lasteaia rühmades. Ka meie lasteaed osa-
les sellel konkursil. Liiklusmapi kokku-
panemise vastutuse võttis endale IV rüh-
ma õpetaja Merle Urblepp. 29. märtsil, 
kui tehti kokkuvõtteid laekunud töödest, 
siis tunnustati Tallinna Keskraamatuko-
gus meie õpetaja Merle liiklusõpimappi 
tänukirja ja eripreemiaga, kui üht origi-
naalsemat ja  omanäolisemat tööd. Meie 

õpimapp annab ülevaate Laagri Lasteaias 
toimuvast liikluskasvatuse õpetamisest. 
Liikluskasvatuse teemad on valitud koo-
lieelsete lasteasutuste riikliku õppekava 
liikluskasvatuse eesmärke silmas pida-

des, sisaldades kokku 9 erineva teema 
käsitlust. Liiklusalast õpetust töölehtedel 
aitab lastepärasemaks muuta vares (tege-
lane meie lasteaia logol), kes osavalt oma 
nokaga viitab erinevatele ülesannetele, 
mille lahendamine nõuab lastelt nii mõt-
te kui ka käelist tegevust. Kõik töölehed 
ja pildid õpimapis on õpetaja Merle enda 
joonistatud, seega ainulaadsed ja kordu-
matud. 

Meie õpetajate arvates on sellest kõi-
gest aga veel vähe ja nii otsustati, et aprilli 
alguses toimuvad lasteaias imelised juh-
tumised – ühel päeval pole lasteaias mit-
te ühtki last, vaid on pisikesed kollased 
tibud ja pisut suuremad jänesejütsid. Mis 
toimus, seda võib ainult aimata, aga neist 
kõigist tegemistest saab ülevaate laste-
aia koduleheküljelt. Üks on aga kindel, 
et lasteaeda kerkis päris suur munamägi 
erinevatest munadest. 

Kevad on täis üllatusi, huvitavaid tege-
misi, erinevaid üritusi, sest ideedest meie 
majas puudu ei tule. 

tiiu iNGeRaiNeN
laaGRi laSteaia JuhataJa 

Kevaduudised	
laagri	lasteaia	perelt

tuNNuStuS: Merle urblepp 
saab tasu tänuväärse töö eest.

Trall	ja	nali	
Maidla	moodi
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Probleem: puuduvad 
terviserajad

•Jooksurajad/suusarajad, ei vaja musta 
katet – saab kiiremini rajada kokkuleppel 
maaomanikega

•Kergliikluse teed musta katte ja valgus-
tusega – jalgratta, rulluisu ja suusa, rula, 
kepikõnd, lapsevankriga (positiivne näide 
Saku vallast tegemisel, kuid juba ülerah-
vastatud Tallinna inimeste poolt, nendega 
kogemustega - ühisrulluisutamine, tutvu-
mine) – teede ääres puhkekohad

•Radade planeerimine, koostöös valla 
üldplaneeringuga, võimalike maade tee-
de metsatukkade jt maade kaardistamine 
– külakogu ja volikogu/vallavalitsus

•Kõiki ei huvita – koostööhuvilisi otsida 
naaberküladest ja valdadest

•2007-2010, mis saab pärast Kasesalu 
tn kergliikluse tee rajamist

Probleem: noorte tegevusetus
•Juurde on vaja ka teismeliste mängu-

väljakuid, seiklusradu, ehitada näiteks 
rula-ramp 

•Idee autorid võiks olla noored ise ja 
projekti kokku panna, ise ehitavad ja ühis-
tööna tekib ka hoidmine

•Ei pea taotlema kallist toetusraha
•Alternatiiv – teha see 7 päevase TPL-

ga
•Vaja on projektijuhti – tere tulemast in-

fopäevale
•Külal võiks olla oma aktiivne spordi 

ja/või pallimängude võistkond – tekivad 
kaasaelajad, oma küla, oma klubi

•Teha tihedamini spordivõistlusi – kabe, 
male lauatennis, köievedu, võrkpall? Kor-
vpall? Saalihoki? – aktiivsed inimesed 
koostöös kooliga

•Noorte tehnikaring – kuidas huvi taasä-
ratada, jalgratta load,  - krossirada?

•Võrrisport – ühendada tehnikahuviga 
vanematel inimestel

•Noortekeskuse taguse ruumi kasutusse 
võtmine?

3.2 Esmatähtsad probleemid
4. Visioon ja strateegilised eesmärgid
5. Elluviimise kava
5.1 Tegevuskava
5.2 Arengukava elluviimise protsess ja 

seire
5.3 Arengukava täiendamine
Rühmatöös pakkusid ümarlaual osale-

jad välja võimalikke lahendusi ja tegevusi 
8 kõige olulisemale Ääsmäe probleemile. 
Eesmärk oli lisaks tegevusele välja pak-
kuda ka kes (täitja) antud tegevuse ja mis 
ajaks ellu viivad (tähtaeg), kui palju antud 
tegevuse elluviimine võiks maksta ning 
kes oleks võimalik rahastaja. 

Hea tegevuskava puhul hinnatakse veel 
iga tegevuse puhul olemasolevate ressurs-
side (lisaks rahale ka inimeste, nende os-
kuste, aja, tähelepanu, huvi, motivatsiooni 
jt võimaluste) olemasolu ning pakutakse 
välja mõõdikud, mille abil tulemuse saa-
vutamist saab mõõta. 

Võimalikud esialgsed lahendused 7 olu-
lisemale probleemile on toodud all (2 uut 
probleemi esitatud ümarlaua järgselt- pole 
läbinud olulisuse hindamist)

•Ääsmäel parkimisprobleem-ettevõt-
miste ajal kõik kohad täis pargitud, vaja 

oleks terviklikult parkimise vajadused ja 
võimalused läbi mõelda.

•Jõusaalis puudub korras ja töötav si-
sustus

Edasiste plaanide puhul lepiti kokku, et 
Ääsmäe küla veebilehe töörühm koguneb 
29. märtsil, projektijuhtimise infopäev toi-
mub 12. aprillil,	järgmine	ümarlaud	toi-
mub	19.	aprillil	kell	19.00, kus kuulame 
ettekandeid ökoloogilisest planeerimisest 
ja ehitamisest, Saku valla kogemusi kerg-
liiklusteede planeerimisel ning ehitamisel 
ning arutame Ääsmäe küla arengukava I 
visandit.

Kavas on osaleda ka Saue valla Jüriöö 
jooksul, organiseerida koostöös kooliga 
heakorra nädal aprilli lõpus ning organi-
seerida mais kevadpidu seoses arenguka-
va vastuvõtmisega ja külakogu toimimise 
1. aasta tähistamisega. 

Ülejärgmine ääsmäe küla 
ümarlaud on kavas 17. mail, 
kus on plaanis ääsmäe küla 
arengukava vastu võtta.

ahtO OJa
ääSMäe KÜlaKOGu

Pastellkriit ja leht valget 
paberit võivad aidata avada 
loovuseallikad igaühe sees, 
ka neil, kelle piltide kohta 
joonistusõpetaja koolitunnis 
vaid pead vangutas, usub 
kunstnik Mall Mets.

Laagri alevikus elav kunstnik Mall 
Mets, kes peamiselt väljendab end läbi 
maali ja nahakunsti, korraldab sel keva-
del Laagri Lasteaia ruumides juba teise 
5 tsüklililse loova maalimise kursuse. 

”Kursuse idee on pakkuda eneseväl-
jendusvõimalust inimestele, kes pole 
kooliajast peale pintslit-pliiatsit käes 
hoidnud, aga kellel on kusagil hin-
gesopis on salajane soov puutuda vär-
ve. teha oma pilti,” selgitab Mall. Tema 
sõnul on aprill, mil valgusküllus ja ke-
vad on südames, parim aeg tunda rõõ-
mu värvidest ja avastada endas loovam 
pool, mis igapäevaaskeldustes peitu ki-
pub jääma.

Kursus annab ülevaate värvide oma-
dustest ja nende väljendusjõust, tuntud 
sümbolitest ja nende kasutamisest koos 
värvidega.

Sügisesel kursusel pakkus Mall  
maailimishuvilistele teema joonistada 

iseennast läbi geomeetriliste kujundite. 
Kunstnik nendib kummalist tõika, et tih-
ti on alateadvuses valitsevad hoovused, 
mis pinnale tihti ei jõuagi, altid väljen-
duma just läbi käelise tegevuse. 

Nii näiteks oli iseennast kujutavatel 
töödel näha nii ümaraid ringi-motiive 
pastelsetes toonides, kui ka tervavatest 
kolmnurkatest ja hoopis jõulisema vär-
vikasutusega kujutisi. Mall kinnitab, 
et osalejate sõnul kajastanud need krii-
ditõmbed üsna täpselt nende olemust.

Mall julgustab ka kunstikaugeid ini-
mesi osalema, see annab võimaluse 
kokku puududa ka oma loovama poolu-
sega .

07.04.2007.a. toimus Saue-
Jõgisoo haridusseltsis 
rahvakooli raames vahva loeng 
taluaedade kaunistamisest. 
Nippe ja nõuandeid oli tulnud 
Jõgisoo inimestele jagama OÜ 
Consilio tegevjuht ja aednik 
Ülle Michelson. 

Põhiliselt räägiti aedade planeerimisest 
ja kujundamisest, puude, põõsaste ning 
hekkide omavahelise kooskõla tähtsusest.  
Heatujuline Ülle ütles, et õigel aednikul 
on ikka ühes käes labidas ja teises käärid. 

Minule ja ma loodan paljudele kohalo-
lijatele meeldis väide, et taimi pole mõtet 
sundida väevõimuga kasvama seal, kus 
nad seda teha ei taha. Peaksime rohkem 
usaldama looduse valikut. Ülle sõnul tu-
leks puude ja põõsaste isutamisel jälgida 
põhimõtet- meie jahe kliima paneb kõik 
paika. Suhteliselt mõttetu on istutada oma 
aeda võõrapäraseid ja külmakartlikke kal-
leid meile tundmatuid liike. 

Aia planeerimisel tuleks silmas pidada 
pere omavahelist koostööd. Eelnevalt tu-
leks läbi arutada, kes millega tahab tege-
leda. Millest algab töö ning millest hobi? 
Pole otstarbekas ahistada ülejäänuid pere-
liikmeid oma hobi tarbeks kaasa töötama, 
kui see on neile vastukarva.

Ülle loengul jäi kõlama mõte - tee vähe, 
kuid korralikult! Pigem olgu ainult üks 
hoolitsetud pilkupüüdev lillepeenar kui 
mitu.

Kokkuvõtvalt võib märkida, et inimes-
tele loeng meeldis. Nii mõnigi vana tegija 
arutas, et sai uusi vajalikke teadmisi, mil-
lele pole osanud varem tähelepanu pöö-
rata. 

Ka edaspidigi on Saue-Jõgisoo Hari-
dusseltsil plaanis korraldada sarnane õp-
pepäev, kuid siis juba lillede kohta.

Õnn	ei	ole	kaugel,	õnn	on	oma	kodus!	
(Ü.	Michelson)

KRiSti alaS

loov	maalimise	kurusus-	
eneseväljendusvõimalus	ka	kunstivõhikule

lOOv-MaailiMiSe KuRSuS 
alustab 19.04 kell 18-20.00 
laagri lasteia ruumides

ja koosneb 5 kohtumiskorrast
hind - 500.- eeK 

Soodushind 
pensionäridele- 250.-eeK
registreerimine ja lisainfo:

Mall Mets 58049758
mall.mets@mail.ee 

Jõgisoo	
taluõued	muutuvad	veelgi	
kaunimaks!

27. märtsil oli vanamõisa 
Seltsimajas filmiõhtu, millega 
juhatati sisse aasta lõpuni 
kestev ja kogu valda haarav 
filmiürituste sari.

Vallavolikogu liige ja filmiloo uurimi-
sega tegelenud Olav Kruus demonstree-
ris filmiõhtul Eesti Filmiarhiivis säilita-
tavaid vanemaid kroonika- ja dokumen-
taalfilme, kommenteeris filme ja rääkis 
ajaloost. Nii nägid kohaletulnud 1937. 
aasta filmikroonikat, milles koondatult 
olulisemad tolle aasta Eesti sündmu-
sed. Samuti president Konstantin Pätsi 
1939. aasta ringreisireportaaži Saare-
maale ning ülevaatefilme Eesti sõjaeel-
sest koolikorraldusest („Eesti algkool“, 
1938) ja vaatefilmi mulgimaast („Vaate-
pilte Viljandimaalt“, 1939)

Kroonikafilmide vahele lisas lõbu-
samat tuju Eesti esimese joonisfilmi 
„Kutsu-Juku seiklused“ (1931) vaata-
mine.

Korraldaja Olav Kruusi sõnul on fil-
miüritused algatatud eesmärgiga mitme-
kesistada valla kultuurielu. ”Kui rahval 
huvi jätkub, on plaan teha filmiõhtuid 
koos omavahelise aruteluga ka edaspidi, 
kuni aasta lõpuni,” kinnitas Kruus. Fil-
miõhtud ei jää sugugi ühe küla ettevõt-

miseks. Nii oli samalaadne üritus juba 
ka Laagris, Veskitammi Kultuurikesku-
ses 29. märtsil ja plaanis on neid kor-
raldada mitmel pool mujalgi, kus sel-
leks võimalused on ja huvi jätkub. Nii 
on külaaktivistidega arutatud võimalusi, 
korraldada filmiõhtuid ka Ääsmäel, Jõ-
gisool, Tuulas ja Hüürus. Olav Kruusi 
sõnul plaanib ta näidata nii mängu- kui 
loodusfilme, kutsuda üritustele ka küla-
lisi – filmitegijaid ja -kriitikuid. 

Tõenäoliselt ei oleks ilusatel kevad- ja 
suveõhtutel kinnisesse ruumi palju tuli-
jaid, seepärast toimuvad kevadperioodil 
veel vaid mõned üritused, ent taas lähe-
vad filmiõhtud lahti augustis-septembris 
ja saavad siis regulaarselt toimuma kuni 
aasta lõpuni.

Filmiõhtute programmi ja võimalikke 
kellaaegu tuleb jälgida reklaamtahvli-
telt, mis pannakse valla infotahvlitele 
4-5 päeva varem.

Esimesel kinoõhtul oli rahvast küll vä-
hevõitu. Ilmselt meelitas soe ilm ja oo-
tamatult saabunud kevad inimesi pigem 
õue ning metsa kui seltsimaja nelja sei-
na vahele. Sellegipoolest kogesid koha-
letulnud üksmeelt ajaloo äratundmisest 
ja said meeldiva elamuse osaliseks. 

vaNaMÕiSa SeltSiMaJa

Vanamõisas ja Laagris startis filmiõhtute 
sari 1937. aasta Eesti filmikroonikaga

Järgmised 
filmiõhtud:

20.04 kl 14.00
vanamõisa 
seltsmajas

25.04 kl 19.30
ääsmäe koolis

26. 04 kl 19.30
veskitammi KK 
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Kuidas	lastega	suheldes	paremini	toime	tulla,	
et	keegi	ei	tunneks	ennast	mahasurutuna	või	kaotajana?

Saue valla lapsevanemate 
rõõmuks kerkib laagri kooli 
juurde uhiuus lasteaed, 
kus on juhataja Rita Kleini 
sõnul loodud suurepärased 
tingimused pisipere arenguks 
ja kasvukeskkonnaks.

Klein, kes hoiab silma peal hoone ker-
kimisel, komplekteerib juba praegu per-
sonali ja rühmade koosseise ning tegeleb 
ettevalmistustöödega, leidis mahti valgus-
tada vallaelanike asjade hetkeseisust.

Mis seisus on praegu 
ehitusprotsess? 

Ehitus edeneb hästi ja valmib kindlasti 
tähtajaks. Esimese korruse rühmaruumid 
hakkavad juba ilmet võtma - seinad on 
värvitud, paigaldatakse radiaatoreid. Tei-
sel korrusel ollakse krohvitööde järgus. 
Võib eeldada, et juulis saame hakata ruu-
mide sisustamisega tegelema. 

Kes hoolitseb sisekujunduse 
eest? 

Hoone sisekujundus on arhitektide poolt 
projektijärgselt paika pandud ja lahendus 
järgib Laagri Kooliga ühtset stiili. Arhi-
tekti konteptsiooni kohaselt on iga rüh-
maruum omanäolise värvilahendusega. 

Kas on olemas eriruumid – 
aula, võimlemissaal, söökla? 

Lasteaial on omaette saal, kus toimuvad 
nii muusika kui liikumisõpetuse tunnid 
ja laste peod. Ujulat hakkame kasutama 
Laagri Kultuuri- ja Spordikompleksis. 

Lasteaial ei ole oma kööki, toitu valmis-
tatakse meile  Laagri Kooli köögis ning 
see transporditakse läbi kooli ja lasteaeda 
ühendava galerii lasteaia rühmadesse. Iga 
rühm sööb oma rühmaruumis. 

Kas saab olema midagi erilist, 
mida traditsioonilistes lasteaia 
hoonetes ei ole? 

Igal rühmal on kaks tuba – mängutu-
ba ja magamistuba. Lisaks on igas rüh-
mas garderoob, tualettruum koos eraldi 
dušikabiiniga, koristustarvete ruum ja 
mis väga oluline - laste riiete kuivatamise 
ruum. 

Kuidas on lahendatud õueala 
– kui suur see on, millised 
atraktsioonid?

Lasteaial on omaette aiaga piiratud õue-
ala, millel laste mänguväljakutele omased 
ronilad ja liumäed. Igal rühmal on omaette 
mänguplats, millel lisaks liivakastile ja at-
raktsioonidele on ka katusealune vihmase 
ilma ja päikese eest varjumiseks. Õueala 
on projektijärgselt haljastatud puude ja 
põõsastega. 

Kas rühmad juba 
komplekteeritud? 

Lasteaia rühmad on komplekteeritud. 
Komplekteerimisel oli aluseks Laagri 
Lasteaia juhataja poolt koostatud järje-
kord. Järjekord hakkab ka edaspidi olema 
mõlema lasteaia jaoks ühine. Lapseva-
nem võib lapse järjekorda registreerida 
nii Laagri kui Veskitammi Lasteaias. Jär-
jekorda registreerimisel ütleb lapsevanem 

oma eelistuse, millisesse lasteaeda soovib 
lapse panna. Võimalusel arvestame selle-
ga nimekirjade koostamisel.

Veskitami Lasteaia rühmad on komp-
lekteeritud vanuselisel põhimõttel – rüh-
mas on üheealised lapsed, kes edaspidi 
koos lõpetavad lasteaia ja lähevad kooli. 
Sõimerühma Veskitammi Lasteaia juures 
ei tule. Võtame vastu lapsi alates 3.elu-
aastast. 2007. aastal alustab tööd 1 vanem 
rühm 6-7 aastastele, üks rühm 5-6 aas-
tastele, kaks rühma 4-5 aastastele ja kaks 
nooremat rühma 3-4 aastastele lastele. 

Kui suur on kuutasu? 

Lasteaia kuumaks koosneb laste toidu-
rahast ja lapsevanema osalustasust. Lap-
sevanema osalus lasteaia koha eest tasum 
sel on Saue vallas kehtestatud 150 kroo-
ni kuus. Toidupäev hakkab maksma 20 

krooni lapse kohta.

Kas kogemuse najal võite 
öelda, et tänane lasteaialaps 
erineb kuidagi 20 aastat tagasi 
aeda tulnud lapsest? 

Kogemustele tuginedes saan öelda, et 
täna lasteaeda tulev laps on paarikümne 
aasta tagusega võrreldes kindlasti iseseis-
vam, nii mõneski valdkonnas  (nt infoteh-
noloogia) targem, tema maailmapilt on 
avaram. Samas on lapsed agressiivsemad, 
nende tähelepanu ja keskendumisvõime 
on lühiajalisem ja tervis nõrgem. Püüame 
oma personaliga neid ilminguid positiiv-
suse suunas toeada. 

Kuidas on korraldatud uues 
lasteiaias õppeprogramm?

Kuidas teismelisega paremini 
läbi saada? Mida teha kui 
lapsed omavahel kaklevad? 
Kuidas toime tulla laste 
probleemidega kui endal 
on närvid pingul? Kuidas 
parandada oma suhteid üha 
kaugeneva teismelisega? 
Kuidas peaks karjuva lapsega 
käituma? 

Selliste küsimustega lastevanemate 
poolt alustasime eelmise aasta sügisel 
esimese Gordoni perekooli (ik. Parent Ef-
fectiveness Training) koolitusega Laagri 
Kooli lastevanematele.

Gordoni perekoolis keskendutakse põ-
hiliste suhtlemisoskuste õppimisele. Siin 
omandatakse algteadmised kuulamisest ja 
eneseavamisest, tõhusast kehtestamisest 
ja konfliktide lahendamisest. Õpetatavad 
suhtlemisoskused on universaalsed, need 
toimivad kõigis eluvaldkondades, seega 
on loota, et pärast kursuste läbimist pa-
ranevad suhted mitte üksnes lastega ko-
dus, vaid ka abikaasaga, aga miks mitte 
ka töö juures ning sõprade ringis. 

Et toimunust paremat ettekujutust saa-
da, küsisime osalejate käest: Mis neile 
meeldis? Mida uut enda jaoks avastasite?

„Enda jaoks avastasin, et koolituse õpe-

tusi sai igapäevaelus kasutada.Tänu ju-
hendajatele avasid kursusel osalenud oma 
sisemaailma ning tänu sellel rikastus kur-
sus oluliselt.

Avardas oluliselt minu arusaamu lapse-
ga suhtlemisel ning andis mitmeid prakti-
lisi häid nippe mida aktiivselt ka kasutan 
suhtlemisel nii lapse- kui ka mujal kollek-
tiivides.“ Meeme Mõttus, 2 lapse isa

 
„Sain teada, et avalda oma tundeid jul-

gelt, otsekoheselt ja selgelt. Kuulamine 
on olulisem, kui rääkimine. Erimeelsused 
ja vaidlused tekivad siis, kui ei suudetata 
aru saada kõigi osapoolte tegelikest motii-
videst/põhjustest.

Tegemist ei ole kindlasti mitte perekooli 
või laste kasvatamise koolitusega. Tege-
mist on kõige ehedamal kujul juhtimise ja 
suhtluskoolitusega – see peaks olema iga 
juhi kohustuslikus koolitusprogrammis.

Hea, kui koolituse saavad korraga läbi-
da juht ja tema meeskond või mõlemad 
abikaasad koos või mis iganes muu, üks-
teisest igapäevaselt sõltuv meeskond.

Mulle meeldis kogu koolitus. Ette tuli 
küll palju tuttavat, kuid sellele läheneti 
minu jaoks uue nurga alt. Samuti olid 
koolitusel osalejad väga vahvad ja avatud, 
nii tore oli kuulda, et sarnaseid muresid 
on ka teistel peredel ja lapsevanemad ei 
oli mitte kõiketeadjad ja –oskajad.“ 

Agur Jõgi, 2 lapse isa

„Enda jaoks avastasin, et olen oma las-
tega liiga kannatamatu ja olen nendega 

suhelnud kui autokraat, nõudnud enda-
le kuuletumist huvitumata, mis on nen-
de seisukoht või miks nad nii käituvad. 
Tänu koolitusele olen sundinud end ka-
sutama aktiivset kuulamist ja muid õpitud 
suhtlemisvõtteid ka KODUS (miks küll 
erinevatel suhtlemistreeningutel kogetu 
on seni koduste peal kasutamata jäänud, 
iseenesest mõistetavalt rakendame seda 
kolleegide ja äripartneritega, aga kodused 
ja lähedased inimesed olen kõrvale jät-
nud). Merle Lang, 2 lapse ema

„Õpitust on kasu olnud - suhe lapsega on 
paranenud ja saame nüüd paremini läbi, 
samuti oskan enda käitumist analüüsida ja 
ka teisi kõrvalt vaadata. Jäin koolitusega 
väga rahule ja heameel on tõdeda,et see 
vastas minu ootustele-lootustele!“ 

Kaido Kriisa, 2 lapse isa
 
„Leidsin, et liiga kiiresti teeme lapse 

eest ise otsused. Oma emotsioonid on 
kerge kanda lapsele. Püüame alateadlikult 
viia täide oma soovid läbi lapse. Ebapii-
sav lapse kuulamine ja kiirete otsuste lan-
getamine. Hakkasin jälgima ennast ja abi-
kaasa käitumist rohkem kõrvalt ning seda 
analüüsima. Juba see oli minu jaoks suur 
edasiminek.“ Mart Kõõra, 2 lapse isa

Gordoni perekooli programmi on välja-
töötanud ameerika tuntud psühholoog ja 
– terapeut Thomas Gordon (neljakordne 
Nobeli preemia nominant). Koolitusfirma 
Gordon Training International alustas te-

NäitaB 
KalDteeD:
Rita Klein 
demonstree-
rib kaldteed, mis 
on mõeldud nii 
liikumispuuetega
lastele, kui on 
abiks ka söögi 
transportimisel 
teisele korrusele

Rühmad	komplekteeritud,	seinad	peagi	värvi	all	
-	uus	veskitammi	lasteaed	avab	uksed	1.	septembril

gevust aastal 1962. Gordoni perekoolitu-
si tehakse praegu 30 riigis üle maailma. 
Eestis on Gordoni metodoloogia ametlik 
esindaja Perekeskus Sina ja Mina, ja see 
tegutseb alates 2004. aastast. 

Perekool toimub kord nädalas kahe kuu 
jooksul ja sessioonide vahel on võimalik 
uusi oskusi harjutada ning alati koolita-
jalt ja grupilt tagasisidet saada, mis läks 
hästi, kus on arenguruumi, mida tuleks 
veel kindlasti harjutada või teisti proovida 
teha. 

Ka koolitus ise koosneb paljuski suht-
lemisest. Kuidas olekski võimalik õppida 
suhtlemist, kui peaks istuma käed põlve-
del, tohtimata õpetajale vahele segada. 
Perekoolis kehtib pere printsiip: igaüks 
on tähtis (igaühe tähelepanek, mõte, idee, 
katsetus on teretulnud) ja meievaheline 
suhe on tähtis.   

viiekümne	 aasta	 pärast	 pole	 tähtis,	
millise	autoga	sa	sõitsid,	millises	majas	
elasid,	 kui	 palju	 oli	 sinu	 pangakontol	
raha	 ja	 millised	 olid	 sinu	 rõivad.	aga	
maailm	 on	 natuke	 parem,	 sest	 sa	 olid	
tähtis	ühe	lapse	elus.

TuNdMaTu	auToR

SuhtleMiStReeNeR Ja GORDONi 
PeReKOOli litSeNSeeRituD 

KOOlitaJa Sille JÕGeva
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Õppe- ja kasvatustegevuse korraldami-
sel lähtume üldõpetuslikust põhimõttest. 
Üldõpetuse kaks kõige olulisemat joont 
on koduloolisus ja ainete ühendamine ter-
vikuks. Lapse maailmapildi kujundamise 
seisukohalt on tähtsad kõik õppeained: 
üks aine toetab teist, aitab õpitut edasi 
arendada, kinnistada ning luua tervikliku 
kujutluspildi. Vahelduvad tegevused või-
maldavad avada ja kinnistada teema eri 
aspekte. 

Õpetaja ülesanne on võimaluste loomi-
ne, huvi äratamine, et tekiks õppimisprot-
sess; samas liigse koolilikkuse vältimine. 
Laps õpib tegutsema koos õpetajaga, õp-
pimine toimub läbi tegutsemise, matki-
mise, suhtlemise teiste lastega. Parim viis 
selleks on mäng kui õppimise abivahend. 
Õpitakse igat liiki mängudes: liikumis-
õppe-, rolli-, ehitus-, loovmängus jne. 
Mängu osatähtsusele on laste päevakavas 
kõige enam ruumi jäetud, sest mängus 
omandavad lapsed sotsiaalseid kogemusi, 
kujunevad eneseteenindamise oskused ja 
tööharjumused ning kinnistatakse teadmi-
si-oskusi.

Rühma õppe- ja kasvatustegevuste ka-
vandamine on paindlik. Tegevusi planee-
ritakse nii, et lapsel oleks võimalus teha 
valikuid. See õpetab last iseseisvalt tegut-
sema, oma tegevust korrigeerima ja tege-
vuse tulemuste eest vastutama.  

Kas lasteaia viimases 
rühmas saab laps vajaliku 
ettevalmistuse kooliks?

Lasteaia üks eesmärke on lapse etteval-
mistamine kooliks. Koolivalmidus on lap-
se valmisolek õpitegevuse alustamiseks, 
mis väljendub lapse soovis õppida, 

omandada uusi teadmisi, jälgida ja täita 
täiskasvanu selgitusi, korraldusi. Seega ei 
seisne koolivalmidus mitte niivõrd selles, 
mida konkreetselt laps teab ja oskab, vaid 
selles, kuidas laps oma teadmisi ja oskusi 
ilmutab ja neid kasutab. Oluline on, et las-
teaiast läheksid kooli lapsed, kes on val-
mis õppima ja õpetust vastu võtma, sest 
järjest olulisemaks muutub info hankimi-
se ja selle kasutamise oskus, mis eeldab 
paindlikku seoste leidmise oskust. 

Veskitammi Lasteaias planeeritakse       
6–7 aastaste laste päevakavasse tegevu-
si, mis soodustavad sujuvat sisseelamist 
koolitöösse. Enam tähelepanu osutatakse 
psüühiliste protsesside - taju, mälu, kujut-
luse, mõtlemise arendamisele ja õppimise 
alusoskuste - vaatlus- ja kuulamisosku-
se, võrdlemis-, järjestamis-, loendamis-, 
mõõtmis- ja rühmitamisoskuse ning mo-
delleerimisoskuse kujundamisele. 
Kas ettevalmistus on sellisel 
tasemel, et laps suudab 
konkureerida ka nn eliitkoolide 
katsetel?

Edukus konkureerimisel ei sõltu küll 
kuigi palju lasteaiast vaid ikka konkreet-
sest lapsest. Eliitkoolidesse sisse saami-
seks tuleb lapse kooliks ettevalmistamisel 
näha vaeva ka lapsevanemal. Alushari-
duse raamõppekava, samuti ühegi laste-
aia õppekava ei näe ette kirjatehnikat ja 
etteütlusi vaid kirja eelharjutusi ja valmi-
duse kujundamist lugema  ja kirjutama 
õppimiseks. Kui koolikatsed nõuavad 
midagi enamat, peab lapsevanem seda ise 
õpetama või lapsele täiendavat etteval-
mistust võimaldama.

Kuidas suhtute üldse neisse 
katsetesse?

Haridus on kohustuslik kõigile ja seetõt-
tu ei tohiks hariduse omandamise juurde 
pääsemine olla seotud katsetega, mis teki-
tavad asjatuid pingeid nii lapsele kui lap-
sevanemale.  Samas on selge, et ükski kool 
ei mahuta piiramtul hulgal lapsi ja erian-
dekuse määramine nt muusika, kunsti või 
spordikoolide puhul on põhjendatud, sest 
siin on vaja vastata teatud kriteeriumitele 
ja erialakatsed  möödapääsmatud. 

Kas näete koostöökohta ka 
kooli ja spordikompleksiga? 

Jah, kindlasti! Liikumisõpetuse tunnid 
saavad toimuma spordikompleksi saalis. 
Meie lapsed hakkavad kasutama paar kor-
da nädalas ka ujulat. Kooliga koostöö saab 
olema mitmekülgne – nii õppetegevuses 
kui laste ja pedagoogide suhtlustasandil. 
Oleme arutanud direktoriga ühiste kooli-
tusprojektide ellurakendamist pedagoogi-
dele, ühiseid lasteüritusi, aga ka näiteks 
koostöös kooliaia rajamist. Kuna koolil 
on väga hästi ja kaasaegselt sisustatud 
tööõpetuse ja kunstiõpetuse ruumid, loo-
dame vahel ka lasteaia lastega seal tegelu-

si läbi viia. Arvan, et selline koostöö aitab 
lastel edaspidi palju valutumalt kooliellu 
adapteeruda. Siinkohal tahan kummutada 
lapsevanemate hulgas leviva müüdi, et 
Veskitammi Lasteaiast pääseb otse Laagri 
kooli. Mingeid eeliseid Veskitammi Las-
teaia lõpetajatel Laagri kooli pääsemiseks 
ei ole. Kooli valik on ikka lapsevanema 
otsustada ja meie lasteaiast Laagri kooli 
minek toimub samadel alustel, nagu ko-
dustel lastel või teistest lasteadadest laste 
puhul ikka lapsevanema avalduse põhjal.

Kuidas korraldate koostööd 
lasteaia ja lapsevanemate 
vahel? 

Perekonnal on kanda vastutusrikas roll 
lapse kasvatamisel ja õpetamisel. Et las-
teaed täidaks oma rolli pere toetajana, on 
vajalik ühtlustada kodu ja lasteaia kasva-
tuspõhimõtted. Hea koostöö lapsevanema-
ga on aluseks lapse lasteaiaga kohanemi-
sele ning turvatunde tekkimisele lasteaias 
viibides. Olulisem koostöövorm lasteaia 
ja lapsevanema vahel on igapäevane va-
hetu suhtlemine personaliga. Esmase info 
lasteaias toimuva kohta saab lapsevanem 
oma rühma õpetajatelt. Info vahetamise 
viisid ja võimalused suhtlemiseks leitak-
se perekonna vajadustele ja eelistustele 
vastavalt. Kindlasti kaasame lapsevane-
mad hoolekogu esindajate kaudu lasteaia 
õppe- ja kasvatusprotsessi kavandamisse, 
aga ka lasteürituste korraldamisse ja läbi-
viimisesse. 

KODuvalD

vESKITaMMI	laSTEaEd

asukoht: Veskitammi 22, Laagri
avamise	aeg: 1. september 2007
Juhataja:	Rita Klein
Kontakttelefon: 53433071
Rühmade	arv: 6
laste	arv: 120
omandivorm: munitsipaal
Riigihanke	maksumus: ca 71 milj 
Peatöövõtja: REMET AS

harju Maavalitsuse ja harju 
ettevõtlus- ja arenduskeskuse 
poolt juba 3. aastat 
korraldataval konkursil pälvis 
aasta toetaja kategoorias 
esimese koha ants Pak, kelle 
Kadarbiku talu toodangust said 
2006. aastal rõõmu tunda nii 
mitmed abivajajad, kui ka suu 
värskeks erinevatel Saue vallas 
toimunud üritustel osalejad.

Kadarbiku talu värske porgandimahla 
ja mahedate smuutidega on tuttav ilmselt 
igaüks, kes tervislikust ja omamaisest toi-
dupoolisest lugu peab. Just läbi toetuste 
tervisliku toitumise propageerimist pidas 
zhürii oluliseks kriteeriumiks, miks või-
dutiitel just Ants Pak´ile läks. 

Tunnustuseks sai taluperemees Aruküla 
mõisas toimunud auhindade üleandmise 
üritusel kaasa maavanema sooja käepi-
gistuse, mälestusmeene ja eraldi väisasid 
härra Pak´i mõned päevad hiljem ka Saue 
vallavanem Mati Tartu ja kultuurinõunik 
Liivi Prink. Viimase sõnul peegelnudnud 
peremehe näol heameel saadud tiitli üle, 

aga külaskäigu pearõhk keskendunud 
hoopis porgandimahla degusteerimisele 
ja  tulevikuplaanide tutvustamisele. ”On 
heameel, et ettevõtjad oskavad näha suur-
te kasuminumbrite kõrval ka vajadust 
toetada läbi oma tegevuse ja toodangu 
abivajajaid,” rõõmustab kultuurinõunik, 
et üks selline firma ka Saue vallas tegut-
semas on.

KODuvalD

Harjumaa	aasta	Toetaja	tiitel	tuli	Saue	
valda	Kadarbiku	talu	peremehele

SOe KäePiGiStuS: Maavanem 
värner lootsmann andmas 
tublile taluperemehele üle 
mälestusmeenet

Saue vallavalitsus teatab, et 
11. aprillist kuni 25. aprillini  
2007 kella 8.00-16.30 (reedeti 
kella 14.00-ni) toimub Saue 
vallamajas, veskitammi tee 4,  
järgmiste detailplaneeringute 
avalik väljapanek. 

Tuula küla Tiigi 1 maaüksuse detailp-
laneering. Detailplaneeringu kohaselt 
on maaüksus jagatud väikeelamu krun-
tideks, transpordimaaks ja maatulundus-
maaks.   Planeeritud on kaks  väikeela-
mukrunti suurustega  9282 m2, krundile 
on seatud ehitusõigus ühe väikeelamu ja 
kahe abihoone ehituseks. Ehitusaluseks 
pinnaks 300 m2 ja kõrguseks 9 meetrit, 
abihoonel 6 m. Detailplaneeringu koos-
tajaks  Casa Projekt OÜ, töö nr 57/06. 

Alliku küla Kurra VI maaüksuse de-
tailplaneering. Detailplaneeringu koha-
selt on maaüksus jagatud kolmeks kahe 
korteriga väikeelamukrundiks, liiklus-
maaks  ja üldmaaks. Ehitusaluseks pin-
naks 400 m2 ja elamu kõrguseks 9 meet-
rit. Detailplaneeringu koostajaks Maap-
laneeringud OÜ , töö nr  71-00. 

Vatsla küla Otsa ja Serva maaüksus-
te detailplaneering. Detailplaneeringu 

kohaselt jagatakse Otsa maaüksus seits-
meks krundiks, neljaks tootmis-ärimaa 
krundiks, ning tootmis- ja üldmaa krun-
tideks ja üheks transpordimaa krundiks. 
Serva kinnistu on muudetud tootmis-
maaks  ja määratud ehitusõigus.  De-
tailplaneeringu koostajaks  Casa Projekt 
OÜ, töö nr 58/05. 

Maidla küla Tigare 9 maaüksuse de-
tailplaneering. Detailplaneeringu koha-
selt on maaüksus jagatud kaheks väikee-
lamu kruntideks, suurustega  10746 ja 
13432 m2, krundile on seatud ehitusõi-
gus ühe väikeelamu ja kahe abihoone 
ehituseks. Ehitusaluseks pinnaks 300 
m2 ja kõrguseks 9 meetrit. Detailplanee-
ringu koostajaks OÜ TS-Harkelt. 

Alliku küla Kurasilla maaüksuse de-
tailplaneering. Detailplaneeringu ko-
haselt on maaüksus jagatud kuueks 
väikeelamu kruntideks, kaheks  tran-
spordimaaks ja üldmaaks.   Planeeritud 
väikeelamukruntide suuruseks on 1516 
kuni  1533 m2, krundile on seatud ehi-
tusõigus ühe väikeelamu ja ühhe abihoo-
ne ehituseks. Ehitusaluseks pinnaks 250 
m2 ja kõrguseks 10 meetrit, abihoonel 5 
m. Detailplaneeringu koostajaks  Maap-
laneeringud OÜ, töö nr 206/04.

avalik	detailplaneeringute	väljapanek

19.04	vanamõisa	Seltsimajas	teatriõhtu	kell	19.00
v.Hornicek		“EBaÕIGE	aKEN”

Ühe New Yorgi korteri suures nahktugitoolis istub naine ja joob viskit. Korraga il-
muvad tema selja taga aknalauale käed ja tuppa vinnab end mees. Hetkega on naisel 
käes püstol ja mees kirbule võetud... Kes on KES selles mängus ?

	 	 	 	 	 	 	 	 Sissepääs	50	kr

PiNNaSeKatteGa teeDe hOOlDuSe haNGe

Saue Vallavalitsus kuulutas 11.04.2007 välja lihthanke Saue valla pinnasekattega 
teede hooldus- ja remonditööde teostaja leidmiseks aastaseks perioodiks. 
Pakkumised tuleb esitada Saue Vallavalitsusele, Veskitammi 4 hiljemalt 02.05.2007. 
Lisainfo hanke kohta telefonil 654 1155
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hiliNeNuD täNuSÕNaD teile 
KalliD “PihlaMaRJa” NaiSeD

Oleme siiralt tänulikud pensionäride seltsi Pihlamari 
memmedele, kellel jätkus niipalju 
töökust ja armastust meie lastele 

kududa, heegeldada, õmmelda ja küpsetada jõuluajal 
fantastilised ning imearmsad kingitused. 

Nii soe on mõelda, et on olemas nii toredaid, lahkeid ja 
rõõmsameelseid memmesid, 

kes lisaks oma päevatoimetustele 
leiavad aega üllatada lasteaiaperet.

SiiRalt täNaDeS 
laaGRi laSteaia v RÜhM,  

laPSevaNeMaD Ja ÕPetaJaD

MtÜ MaiDla KÜlaSeltS 
ÕNNitleB 

Saue vallavOliKOGu 
eSiMeeSt 

iNDReK tiiDeMaNNi
JuuBeli Puhul!

SoovIME	ÕNNE	aPRIllIKuu	
EaKaTElE	SÜNNIPÄEvalaSTElE	

laaGRi  
elena ingerainen 93 13.04
Miralda Sõmer 89 18.04
vaike tader  84 21.04
anna Nevolainen 84 28.04
Nikolai Prjadkin 82 12.04
Agafija Savassina 80 10.04
erich veia  80 22.04
amanda Kaeval 80 26.04
aino liigmann 75 25.04
hilja Maldur  70 28.04
  

Kiia KÜla  
elfriede Jaago 88 12.04
valiNGu KÜla 
hermilde Olts  87 21.04
Mai Kaasik  75 14.04
ääSMäe KÜla  
aino välis  84 02.04
hÜÜRu KÜla 
helmi-elisabeth Nurmse 84 10.04
MaiDla KÜla 
hermine tammoja 82 20.04

SÜDaMeNäDal
“väiKe vÕtaB SuuReSt eeSKuJu. 

KÕiGeS!“

Selle aasta juhtlause aluseks on Euroopa südameorganisatsioone ühendava juh-
torganisatsiooni European Heart Network`i lähtekoht, et südametervise rahva-
haridustöö peasuund on lapsed ja noored. Täiskasvanud saavad avaldada mõju, 
et kasvav põlvkond võtaks omaks terved eluviisid. Euroopa südameorganisatsi-
oonide ühine tahe on kujundada lastes tervislikke harjumusi, sest sellest oleneb 
nende võimalus kasvada terveks täiskasvanuks.Tervislikud eluviisid on väga 
kasulikud meile kõigile ja südamenädal on tore ja sobiv aeg nende aktiivseks 
propageerimiseks.

eesti Südameliit kutsub emasid-isasid, vanaemasid-vanaisasid, 
kasvatajaid, õpetajaid ja kõiki kasvavate põlvkondade mõjuväljas 

olevaid suuri inimesi olema lastele tervise-eeskujuks!

Kes liigub küllaldaselt, toitub tervislikult 
ning oskab hoiduda suitsetamisest, 

on hea eeskuju nii lastele kui ka teistele täiskasvanutele!

·Meist, täiskasvanutest sõltub, millised võimalused on lastel liikumiseks.
·Meist oleneb, kas lapse loomulik liikumistarve 

saab arenguruumi või pidurdub.
·Meie võimuses on lisada liikumist nii laste kui eneste igapäevaellu.

·Meie saame hoolitseda selle eest, et toitumine-liikumine oleksid 
omavahel energiatasakaalus nii lastel kui meil endil.

16.-27. aprill on aeg, mil kutsume kõiki valla elanikke mõtlema oma südamele. 
Selle sooviga korraldatakse kahe nädala jooksul erinevaid 

tervislikke eluviise propageerivaid üritusi. Kõik üritused on tasuta.	

tasuta tervisekontroll 
Kõik vallakodanikud alates 30-st eluaastast oodatud tervisekontrolli 

Laagri Terviskeskuses ja Ääsmäe tervisepunktis.

Saab mõõta kolesterooli ja veresuhkru taset ja kontrollida vererõhku.
Vastuvõtt toimub perioodil 16-27. aprillini.

Eelregistreerimine Laagri Tervisekeskusesse 654 1145
Vastuvõtt E-R kell 8.00-10.00

Eelregistreerimine Ääsmäe Tervisepunktis 566 99269 ja 
652 6544 Vastuvõtt T 8-12.00 ja K 8.30-12.00.

27. aprillil kell 11-14.00
veskitammi Kultuurikeskuses 

Südamenädala lõpuüritus 

Tervitamas on vallavanem Mati Tartu, 
külla tuleb eakatele suunatud ajakirja Elukiri toimetaja Helle Raidla,

kogenud massöörid näitavad ette, kuidas lihasvalu leevendada, 
tuntud loomateadur Aleksei Turovski räägib tervishoiust loomariigis

saab mõõta keha rasvasisaldus ja kehamassi indeksit
südamesõbralik kohvilaud

kohal on pillimees - ühslaul ja jalakeerutus
aktiivsetele osalejatele loterii vahvate auhindadega-

peaauhinnaks käimiskeüi

tasuta treeninguajad

laagri ujulas kõigile tasuta ujumisvõimalus
L 21.04 kell 15-17.00 

L 21.04 võimalik laenutada lunaraha eest käimiskeppe 

 tasuta tutvumistund uutele harrastajatele - 
Rahvaspordiklubis Kuuse lisainfo 679 6746

E 16.04 ja 23.04 kell 20.30 Harrastajate sulgpall (Kuuse 39a)
T 17.04 ja 24.04 kell 16.00 Laste sulgpall (Kuuse 39a)

T 17.04 ja 24.04 kell 19.00 Aeroobika (Veskitammi kultuurikeskuses)
L 21.04 ja 28.04 kell 11.45 Tervisevõimlemine (Kuuse 39a) 

   
lisaks tähistatakse südamenädalat valla koolides ja lasteaias erinevate 

loengute ja tervisliku lõunasöögiga, 
valla raamatukogudes on väljapanek 

südametervisega seotud kirjandusest ja
laagri apteegis südamesõbralikest loodusravimitest.

atS  RauD   18.02.2007  vanamõisa 
KeviN  RiDBeCK  14.03.2007  vanamõisa
haNS JOSt  MaRtiN  26.03.2007  vanamõisa 
KaaRel KRuuSeMeNt 20.02.2007  alliku küla
KeiRO  uuSPÕlD  12.03.2007  alliku küla
SiGMaR SalONeN  17.02.2007  vatsla küla
ilJa DOROFeJev  03.03.2007  laagri
BRiGitta uBaR  06.03.2007  laagri
aNDRee  vaiNSalu  27.02.2007  laagri
aRaBella  Muhel  12.03.2007  laagri
aRtuR ŠeveRev  21.02.2007  laagri
haRRY  haNSChMiDt 16.03.2007  laagri
allaN  vaiK   15.03.2007  laagri
GReGOR GuStav KiSel 20.03.2007  laagri
MihKel  SePP   16.02.2007  hüüru küla
KRiStO  KONDROv  19.03.2007  ääsmäe 
eliSaBeth  RaJaND 23.03.2007  tuula küla

PalJu	ÕNNE	vÄIKESTElE	
vallaKodaNIKElE

Puidutöökoda võtab enda hoole alla õpipoisi, kasuks tuleb varasem töökoge-
mus. Vanus alates 25 a. Asukoht Laagri alevikus. Kontakttel. 501 2678.
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Altia Eesti AS (endine Ofelia) on 
alkohoolsete jookide tootmis-, müügi- 

ning turundusettevõte, 
mis kuulub rahvusvahelisse kontserni 

Altia Corporation.

Tabasalu külje all asuv tootmisüksus 
kuulutab seoses töömahu suurenemi-
sega välja konkursi järgmistele ameti-

kohtadele:

HoolduSTEHNIK	
Töö	kirjeldus:	

tootmisliinide hooldus ning remont-
tööde igapäevane teostus ja 

tehnosüsteemide korrashoid kogu 
ettevõtte territooriumil.

Ettevõte	pakub: 
huvitavat tööd arenevas 

rahvusvahelises tootmisettevõttes, 
kaasaaegset töökeskkonda, eneseteos-

tusvõimalust ja lisasoodustusi 
transpordi ning toitlustuse osas. 

Nõudmised	kandidaadile:	
tehniline eriharidus, eelnev töökoge-

mus elektrik-mehaanikuna

lIINITÖÖlINE	
Töö	kirjeldus:	

valmistoodangu pakendamine 
Ettevõte	pakub:	

kindlat tööd arenevas rahvusvahe-
lises tootmisettevõttes, kaasaaegset 

töökeskkonda, eneseteostusvõimalust ja 
lisasoodustusi 

transpordi ning toitlustuse osas. 
Nõudmised	kandidaadile:	

usaldusväärsus, kohusetundlikus, 
kasuks tuleb tehniline taiplikus

SuvETÖÖlINE	(mai-august)	
Töö	kirjeldus:	

valmistoodangu pakendamine 
Ettevõte	pakub: 

kindlat tööd arenevas rahvusvahelises 
tootmisettevõttes, kaasaaegset töökesk-
konda ja lisasoodustusi transpordi ning 

toitlustuse osas 
Nõudmised	kandidaadile: 
vanus vähemalt 18 aastat, 

usaldusväärsus, kohusetundlikus

Soovijatel palume saata avaldus koos 
elulookirjeldusega aadressil:

Altia Eesti AS, Tammi tee 30, Laabi 
küla, Tabasalu sjsk, 76901 Harjumaa 

või e-posti info@altia.ee 
hiljemalt 10.05.2007. 

Lisaküsimuste puhul palun võtta 
ühendust  telefonil 671 2014.

AUTOPESULA

Avatud kogu aeg 
E-P 9-19.00

allikul Kotka teel
56 679 433

Hinnad alates 
100.- EEK

 

Laagri Instituudi tee

Kotka teeAUTOPESULA

Profitex Service OÜ
 

autode käsipesula otsib 
oma kollektiivi uusi 

töötajaid, töö toimub 
graafiku alusel. 

töökoht asub laagris 
alliku külas. 

Palk hea ning töö rahulik.  

Profitex Service OÜ              
Mob: +372 5667 5039        

Kotka tee, alliku                   
Mob: +372 5667 9433

E-mail: profitexservice@hot.ee

Otsime kohusetundlikku 
ja puhtust armastavat 

lapsehoidjat 
2,5-aastasele poisile 

ajavahemikus 
sept 07 kuni juuni 08

tasu kokkuleppel. 
asukoht laagri, 
Männimetsa tee, 

Saue vald. 
huvilistel palume 

helistada 
6796974 või 5011281

Otsime 2a poisile 
täis- või 0,5- kohaga 

lapsehoidjat 
mai-august 

laagri, alliku küla. 
Palk vastavalt 

neto 6000/3000 kr.
Palume sooviavaldus 

saata 
annelyj@hotmail.com
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  KODuvalD Saue valla sõnumileht
väljaandja: Saue vallavalitsus; Toimetus: Saue vallavalitsus, vae 2, laagri

e-meil: koduvald@sauevald.ee telefon 6 54 11 56

Seoses ettevõtte 
laienemisega 
võtame tööle 

hüdraulilise 
puurmasina juhi

võimalik väljaõpe
kasuks tuleb soome 

keele oskus

kontakt:

 5134348,5034348

•
•

laagris	on	avatud	uus	ja	hubane	söögi-ja	ajaveetmiskoht

vESKITaMMI	PuBI
20.04		ansambel	vanker	 21.04	dJ	muusikat	70-80
27.04		Hellad	velled	 	 04.05	ansambel	Prominent
05.05		dJ	muusikat	70-80	 11.05	uno	Kaupmees	ja	ansambel	lustgast
12.05		dJ	muusikat	70-80	 18.05	Ergo	ja	Band
19.05		dJ	muusikat	70-80	 25.05	dJ	muusikat	70-80
26.05		Üllar	Jörberg

oleme	avatud	E-N	11-23.00,	R	11-01.00
		l					12-01.00,		P	12-23.00

veskitammi pubi võtab tööle 
ettekandja, turvamehe ja koka

info telefonil 5090286

trahter hüüru veski otsib 
oma meeskonda lisajõude

Pakume tööd baarmanile, ettekandjale, 
kokale, kokaabile, kalagrillijale ja

nõudepesijale

Samuti kahvapoisile (suvehooajaks)

Töö graafiku alusel
Õhtuti viime oma töötajad koju,

olemas ka ööbimisvõimalus
info 569 11278 või kirsti@hyyruveski.ee

Septembris avatav 
veskitammi lasteaed 
otsib oma kollektiivi

ÕPetaJa aBi
kelle tööülesanneteks on 

laste toitmine ja 
ruumide korrashoid

töö sobib ka pensionärile, 
eelduseks on aktiivne 

eluhoiak ja kannatlik meel

lisainfo:
 53433071 Rita Klein, 

lasteaia juhataja


