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Suvelõpupidu Vanamõisas tõstab kogukonnatunnet ja pakub mõnusat meelelahutust
115 kilo ja 196 cm meheilu on
taevalaotuse all muundunud
pisikeseks täpikeseks.
Aksessuaariks jalgratas ja
abivahendiks benji köis, alustab
mees 60 meetri kõrguselt
maapinnast oma lendu.
Just seda Hüüru külavanema Arnold Õispuu demonstratsioonesinemist
benji hüpet jalgratta seljas, võib pidada eesootava Saue valla suvelõpu
peo adrenaliinirohkemaks elamuseks.
Tõmbenumbreid on aga veelgi. Suur
käsitöölaat, kus ainult eht eesti asja
müügiks pakutakse, loomi loomaaiast
ja kodustelt heinamaadelt, külad saavad
vanade eestlaste kombel rammu katsuda
erinevatel jõu-ja ilunumbritega, tantsutahet süstib ansambel Karavan koos sulni
häälega Karl Madisega.
Tõeline pereüritus
Eero Kaljuste Vanamõisast, kes sel
aastal ürituse koordineerimise enese
peale on võtnud, kinnitab, et suvelõpu
peo eesmärk on saada Saue valla rahvas
kord aastas kokku lõbutsema ja lõõgastuma. Jaanipäevi ja muid pidusid peetakse
nagunii eraldi, aga et suhted ei muutuks
liiga killustatuks, on ka Hüüru külavanema Õispuu arvates oluline vallarahvale

ühisürituste tegemine.
Programm on kokku pandud nii, et
kogu pere leiaks tegevust. “Et pensiokatel oleks põnev ja lastel tegevust. Et mees
tuleb, sööb kõhu täis ja vaatab teatrit,
naise saadab keskkonnatelki ja lapse
batuudile,” kirjeldab Kaljuste.
Lisaks on üleval benji hüppe torn.
“Neid üritusi, kus benji püsti on, võib
ühe käe sõrmedel lugeda, see on ikka
kõva sõna, kui see meie valla üritusel
on,” kinnitab Õispuu. Hüpe kõrgustest
maksab Vanamõisas vaid 200 krooni,
seega kolm korda vähem kui tavaliselt.
Korraldajad ootavad ka külade esindustest võistkondi, sest uudse-põneva
alana on seekord plaanis vankriratta
veeretamise võistlus. “Teoorias tundub
see lihtne, aga vankriratta raskuskese on
keskel ja ta ei liigu mitte sinna suunas,
kuhu teda lükatakse,” usub Kaljuste sellesse alasse nii palju, et kavatseb äragi
patenteerida.
Käsitöölaadale oodatakse aga kauplejaid üle Eesti ja Lätist, Leedustki. “Ei
mingit kaltsukaupa - isetehtud seebid,
küünlad, korvid, moosid, sepised,” täpsustab Kaljuste ja soovitab natuke raha
pauna varuda, sest kohapeal kupüüre
sülgavat masinat võtta pole.
Teadlikkust tõstavad ja rohelist mõtteviisi propageerivad keskkonnatelk ja
päästeala ning lisaks Karavanile on laval
veel kaks tantsuansamblit.

SUVELÕPU PIDU JA KÄSITÖÖLAAT
25. augustil algusega 12.00 Vanamõisa küla lõkkeplatsil.
Transport küladest ja tagasi
Koha peal lisaks programmile ka toitlustus.
Osavõtt tasuta

TUULA KÜLAESINDUS 2006: Selgi aastal oodatakse kõiki valla
külasid välja panema võimalikult tegusa ja silmatorkava esinduse

Vabatahtlike initsiatiiv
Suvelõpu peo taga on 8-liikmeline
korraldustoimkond, kes teevad asja
sellepärast, et on oma koduvalla fännid. “Kõige lihtsam oleks ju kodus
istuda, nina nokkida või naabriga
sõimelda, ja mitte midagi teha,”
ironiseerib Õispuu ja on rõõmus, et
Saua valla külades leidub siiski aktiivrakukesi, kellel on viitsimist ja tahtmist midagi ära teha. Samas kinnitab
ta, et kõik kodanikud, kel oleks huvi
anda oma panus, on alati oodatud.
Toimkond ootab üritusele vähemalt
samapalju rahvast, kui eelmisel aastal.
Möödunud suvel Vanamõisa väisanud
külastajate arv olla olnud Kaljuste
mäletamise järgi üle kolme tuhande.
Peale päikeselise ilma on korraldajatel kõik pisidetailidki kontrolli all, aga
ka sadu ei peata ürituse kulgu, selle
jaoks on suured telgid, kuhu varju
minna. “Aga kui hommikul ikka tibab,
siis pange lihtsalt kummikud jalga,“
annab Õispuu kasuliku vihje.
koduvald

Algus spontaanselt ja oksjoniga
Ühise suvelõpu peo ajalugu ulatub tegelikult juba 5 aasta tagusesse
suvesse, kus esimene üritus üsna
spontaanselt korraldatud sai. Õispuu,
kes aegade algusest on korraldustoimkonnas osalenud, meenutab, et
luksust ja elegantsi tol korral muidugi
nappis. “Väike kollane kaitseliitlaste
telk oli ja ratastel lava, suurt rohkem
polnudki,” meenutab mees. Sel üritusel korraldati ka oksjon, mille rahadest oli plaanis ehitada Vanamõisa
külasse lastele külakiik. Viimane on
küll senini ehitamata, sest kohalikud
lapsevanemad olid traumade kartuses
kiigele siiski vastu, aga Kaljuste kinnitusel on oksjonil kogutud 6 tuhat
krooni tänaseni alles ning kiigemõtegi jälle aktuaalne. Enampakkumisel
sai tol korral entusiastlike külaelanike ja vallas tegutsevate firmade
toel, soetada endale koormatäie
liiva, vasika või näiteks lennusõiduni
valla kohal välja. “Kõva üritus oli!”
kiidab Kaljuste ja viitab lennukile,
mis esimesel peol Vanamõisa kohal
tiirles ja lastele taeva kohalt kommi
ja muud nänni alla tibutas. Ta nendib
ka, et see 2003. aasta suvelõpupidu
oli ka Saue valla esimene suurem
kultuurisündmus üldse.
2004. aastast on üritusele lisandunud ka külade päev.

Korruptsioonivastase
seaduse § 15 lõike 3 ja
Saue Vallavolikogu 25.
jaanuari 2007 otsuse nr
001 “Majanduslike huvide
deklaratsioonihoidja
määramine ja deklaratsiooni
andmete avalikustamine”
alusel avalikustatakse
Saue vallavolikogu ja
vallavalitsuse liikmete
deklaratsioonid Saue valla
lehes “Koduvald” ja Saue
valla veebilehel.
Avalikustatavad andmed
1. Ees- ja perekonnanimi.
3. Ametikoht.
4. Asutus (tööandja).
5. Ametipalga aste ja ametipalk.
6. Kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse kandmiseni ka ehitised
ja nende osad, deklareeritakse ka
pooleliolevad ehitused, ühis- ja
kaasomandiks oleva vara puhul näidatakse ametiisiku osa selles).
7. Registrisse kantud autod, veeja õhusõidukid: sõiduki liik, mark,
väljalaske aasta.
8. Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid: emitent, liik, kogus, nimiväärtus, koguväärtus.
9. Pangaarved: pank, arve liik.
10. Võlad pankadele ja eraõiguslikele isikutele, kui võla suurus
ületab eelmise kuue kuu ametipalga
või 50 000 krooni, kui ametikohal
palka ei maksta: võlausaldaja, võlajääk deklareerimise ajal.
11. Muud varalised kohustused,
mille suurus ületab deklareerimise
ajal eelmise kuue kuu ametipalga
või 50 000 krooni, kui ametikohal
ametipalka ei maksta (liisingud,
käenduslepingud, hüpoteegid jms).
12. Muud regulaarsed tulud (palk
ja lisatasud põhitöökohal, kui ametiisikul puudub ametipalk, näidates
nende suuruse; kompensatsioonid,
sh nõukogudest saadavad hüvitised,
nimetades nõukogu ja näidates hüvitise suuruse; intressid; pensionid;
töövõtust ning teadus- ja õppetööst
saadavad tasud; autoritasud; muud
tulud või tuluallikad, näidates ära,
mis liiki tuludega on tegemist).

Tutvu lk 2-3

MATI TARTUdeklaratsioon esitatud siseministrile,
TOIVO MOORASTdeklaratsioon esitatud Lasnamäe
Linnaosa Valitsusele,
INDREK TIIDEMANNdeklaratsioon esitatud siseministrile
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Ees- ja
perekonnanimi

TOOMAS KALA

Ametikoht

Vallavalitsuse liige

Asutus (tööandja)

Saue Vallavalitsus

Ametipalga aste ja
ametipalk

Ei ole

Kinnisvara

Autod, vee- ja õhusõidukid

Vallavalitsuse liige

Pearaamatupidaja

Abivallavanem

Saue Vallavalitsus

Saue Vallavalitsus

Saue Vallavalitsus

Ei ole

Palgaaste 16, ametipalk 18
500 krooni

18. palgaaste, ametipalk
22100 krooni

Ei ole

Elamu Tallinnas, suvila Keila
vallas

Sõiduauto Volvo S40 (1999),
Sõiduauto Saab 9000 (1991)

Sõiduauto Ford Sierra
(1993)

Ei ole

Ei ole

Sõiduauto Ford Mondeo
(2005)

Kuum Grupp OÜ 1/1x100
000, 100 000 kr; Järelmaksulahendused OÜ 9/10x36 000,
40 000 kr

Tallink Grupp, 1056 aktsiat
1056x20.50, 21 648 kr; Hansa
Pensionifond K1 703x11.52,
8098.56, K2 974x13.70, 13
343.80, K3 2314x16.54, 38
271.74

Ei ole

Hansapank 3 arveldusarvet,
SEB Ühispank arveldusarve,
Sampo Pank arveldusarve,
Nordea Pank arveldusarve

Hansapank arveldusarve, SEB
Eesti Ühispank 2 arveldusarvet ja tähtajaline arve

Hansapank arvelduskonto ja
krediitkonto

Hansapank arveldusarve

Ees- ja
perekonnanimi

18. palgaaste, ametipalk
22100 krooni

TIIT TALVI

Korteriomand Järvakandi
vallas (1/8), maatulundusmaa
Saue vallas, maatulundusmaa Märjamaa vallas (1/2),
maatulundusmaa Saku vallas
(18/24)

Pangaarved: pank, arve liik

Muud regulaarsed tulud

Saue Vallavalitsus

AINO MUST

Maatulundusmaa Varbla
vallas, elamumaa (abikaasade
ühisvara) Audru vallas, elamumaa (abikaasade ühisvara)
Saue linnas

Ei ole

Muud varalised kohustused

Abivallavanem-arendusnõunik

ARNE KUUM

Korter ja garaaž Keila
linnas

Aktsiad

Võlad pankadele ja eraõiguslikele isikutele

PRIIDU KALBRE

Ei ole

Hansapank arveldusarve,
Ühispank arveldusarve

Ei ole

Ei ole

SEB Ühispank 600 000.-,
Nordea Pank 250 000.-

Ei ole

Hansapank 94375 krooni

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Prefa Eesti OÜ töötasu, Saue
Vallavalitsuse liikme tasu

JÜRI ESINURM

AS Kovek nõukogu liikme
tasu, Saue Linnavolikogu
liikme kompensatsioon

TIIU INGERAINEN

OÜ Järva Soojus töötasu, Saue
Vallavalitsuse liikme tasu, Saue
Vallavolikogu komisjoni liikme
tasu

EERO KALJUSTE

Ei ole

JAANUS
KALLION

AS Kovek nõukogu liikme tasu,
OÜ Laagri Haridus- ja Spordikeskus nõukogu liikme tasu,
Loode-Eesti Jäätmekeskuse AS
nõukogu liikme tasu

OLAV KRUUS

Ametikoht

Vallavolikogu liige

Vallavolikogu liige

Vallavolikogu liige

Vallavolikogu liige

Vallavolikogu liige

Asutus (tööandja)

Saue vald

Saue vald

Saue vald

Saue vald

Saue vald

Ametipalga aste ja
ametipalk.

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Pooleliolev elumaja Kose vallas

Korter Saue vallas

Kinnisvara

Sõiduauto Mazda 6 (2007)
Autod, vee- ja õhusõidukid

Sõiduauto Ford Mondeo
(1994)

Tallink Grupp 55 aktsiat, 55x20.81,

Aktsiad

1144.55 kr; SEB Pensionifond 6424.3

Ei ole

osakut 6424.3x16.43, 105551.39 kr; SEB
Pensionifond täiendav 14858,68 osakut
148558.68x17,66, 370635.30 kr;

Vaata lisa 1 lk 3
Pangaarved: pank, arve liik

Võlad pankadele ja eraõiguslikele isikutele

SEB Ühispank 2 arveldusarvet

Ei ole

Arved Hansapank arveldusarve, SEB Eesti Ühispank
arveldusarve

Ei ole

3 kinnistut Saue vallas, korter
Korter Saue vallas, elamumaa
Saue vallas
Saue vallas

Sõiduauto VAZ 2106 (1989), VAZ
2108 (1987), 2 maastikuautot UAZ
469B (1985 ja 1981), kallurauto
SISU R-142 (1979)
AS Alliku OS 1 A-aktsia 100 kr
kokku 100 kr, 311 B-aktsiat 100 kr
kokku 31100 kr, OÜ Kalsep osalus
100% 42000 kr, OÜ Roadservice
osalus 50% 20000 kr, osalus
MTÜ Vanamõisa küla, osalus KÜ
Suurevälja tee

Hansapank arveldusarve ja
krediidiarve

Sõiduautod Opel (1999), Audi
(1982)

SEB Eesti Ühispank 15 aktsiat

Elumaja Saue vallas,
suvila Ridala vallas, maatulundusmaa Ahja vallas
Sõiduauto Volkswagen
Golf (1993)

Ei ole

Hansapank arvelduSEB Eesti Ühispank arveldus- sarve, SEB Eesti Ühispank
konto, Hansapank arvelduskonto arveldusarve ja krediidiarve,
Sampo Pank arveldusarve

Hansapank 929208.70 EEK

Ei ole

Ei ole

Ei ole

SEB Eesti Ühispank
300000 krooni ja 17 361.87
EUR

Autoliising Nordea Finance Estonia

Muud varalised kohustused

Muud regulaarsed tulud

23020,81 EUR; Käendusleping Pro
Arendusgrupp 8164,71 EUR

Ei ole

Ei ole

Skanska EMV AS palk, Saue
Saue Vallavolikogu liikme
Vallavalitsuse liikme tasu, Saue hüvitis, Laagri Lasteaia juhataja
Vallavolikogu liikme tasu, AS
töötasu
Kovek juhatuse liikme tasu, OÜ
Laagri HSK juhatuse liikme tasu

Ei ole

Saue Vallavolikogu liikme
tasu, Tallinna Pedagoogilisest Seminarinarist saadav tasu
(töövõtuleping), Ääsmäe Kultuuri- ja Spordisihtasutuse palk,
Ääsmäe Põhikooli palk

Tulud tegevusest FIE-na,
honorarid, Jõelähtme Vallavalitsuse liikme tasu, Saue
Vallavolikogu liikme tasu

mhd
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LEHTE-HILJA
KULLAMA

EHA LÕHMUS

AAVO MITT

Koduvald lk 3

VILLE PAK

VEIKO PEDOSK

RUTH PIILE

Vallavolikogu liige

Vallavolikogu liige

Vallavolikogu liige

Vallavolikogu liige

Vallavolikogu liige

Vallavolikogu liige

Saue vald

Saue vald

Saue vald

Saue vald

Saue vald

Saue vald

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Ei ole.

Ei ole

Maatulundusmaa Saue vallas
(abikaasade ühisvara), maatulundusmaa Saue vallas (1/3), 2
maatulundusmaad Saue vallas

Ei ole

Elamumaa Saue vallas

Korter Tallinnas

Sõiduauto Mercedes-Benz 190
Sõiduautod Opel Astra (1997
D (1989)
ja 2003)

Ei ole

Eramu Saue vallas, korter
Saue vallas, korter Tallinnas

Ei ole

Ei ole

Maatulundusmaa Leisi vallas

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Kvaliteks OÜ 40 osa, 40x1000,
kokku 40 000 kr

Ei ole

OÜ Ten Up osak 10000 kr
Seesam Investeerimifond osak
799,585035 tk 33,624543 kr, kokku
26885.68 kr, Seesam Investeerimisfond osak 455,630205 tk 33,624543 kr
kokku 15320.36 kr Vaata

Hansapank duokonto, Ühispank hoiuarve

Hansapank arve, SEB Eesti
Ühispank arve

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Ei ole

SEB Eesti Ühispank arveldusarve, Hansapank arveldusarve

Ei ole

AS Hansaliising traktorid 2tk, ja
sõiduauto, hüpoteegid maa ostuks

Hansapank deebetarve

SEB Eesti Ühispank
1580779,99 krooni
Ei ole

lisa 2

Sampo pank arveldusarve,
SEB Eesti Ühispank 2
SEB Eesti Ühispank arveldusarve arvelduskontot

Sampo Pank 95,300 EUR, Hansa
Liising 6,140 EUR, ja 24,900 EUR

Ei ole

Ei ole

Ei ole

OÜ Laagri Tervisekeskus
töötasu, Saue Vallavolikogu
liikme tasu

Korteriühistute Kuuse 43, Kuuse
Saue Vallavolikogu liikme tasu,
41, Kuuse 26, Kuuse 22 ja Kuuse 18 Sillaotsa talu palk
juhatuse esimehe tasu

Kadarbiku talu juhatuse liikme
Arco Vara AS töötasu ja juhaOÜ Ten Up palk, isikliku
tasu, Saue Vallavolikogu liikme tuse liikme tasu, Saue vallavolik- auto kompensatsioon, Saue
tasu
ogu liikme tasu
Vallavolikogu liikme tasu

LEINO REINOLA

KALLE REITER

OLVI SUURKÜTT

Vallavolikogu liige

Vallavolikogu liige

Vallavolikogu liige

Vallavolikogu liige

Vallavolikogu liige

Saue vald

Saue vald

Saue vald

Saue vald

Saue vald

REIN RIGA

ARNOLD ÕISPUU

TABELI LISAD
Lisa 1
SEB 07-Ida-Euroopa investeerimisfond 30000 kr; SEB 09-Põhjala
investeerimisfond 30000 kr; SEB 19Suur-Hiina investeerimisfond 50000

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Ei ole

Ei ole

kr; SEB 21-Ida-Euroopa-Venemaa
investeerimisfond 10000 kr; SEB 26Hiina/India investeerimisfond 2500

Maatulundusmaa Kaiu vallas, elamumaa Saue vallas

Elamu Saue vallas, talumaja
Vigala vallas

Laudakompleks Keila vallas, lauda-

Korter Saue vallas

kompleks ja maaomandid Kernu vallas,

Vaata lisa 3

Eramu Saue vallas, korter
Kuressaares

EUR; SEB 25- Jaapan investeerimisfond 2400 EUR; SEB SEB-150
investeerimisfond 3200 EUR; SEB
50- Arenev Maailm investeerimisfond

Sõiduauto Honda HRV
(2000)

Ei ole

Sõiduauto Mitsubishi Pajero
(1987)

Ei ole

Sõiduauto Chevrolet Camaro
(1986), Chevrolet Silverado
(1991), Chevrolet Van (1990)

1900 EUR; SEB 48- Lääne-Euroopa
investeerimisfond 2400 USD; SEB
69- Arenev Euroopa investeerimisfond 1400 EUR

Ei ole

AS Sagro 1132 aktsiat, 1132x1000,
kokku 1132000 kr; Fronton OÜ 10 osakut

OÜ Rever 26940 osa, kokku
2694000 kr

Ei ole

10x1000, kokku 10 000 kr; Koruka OÜ 375
osakut 375x 100, kokku 37 500 kr

SEB Eesti Ühispank arveldusarve

Ei ole

SEB Ühispank arveldusarve ja
SEB Ühispank arvelduskonto
krediidiarve, Hansapank arvelja väärtpaberikonto, Hansapank 2
dusarve
arvelduskontot

Ei ole

Ei ole

Hansapank arveldusarve

Ei ole

Rolltrans OÜ osalus 50%,
kokku 60000 kr; Astro service
OÜ osalus 100%, kokku 150000
kr

Hansapank arveldusarve,
Sampo Pank arveldusarve, Ühispank arveldusarve

Sampo Pank 980000 kr

Lisa 2
Seesam Investeerimi fond osak
2,552434 tk 6520,251152 kr,
kokku 16642.53 kr,Seesam Investeerimisfond osak10,184062
tk 1413,983242 kr, kokku
14400.09 kr, Seesam Investeerimisfond osak 861,527599 tk
33,624543 kr, kokku 28968.47
kr, ERGO pensionifondi osak
372,02 tk 16,16 kr, kokku 0.08 kr

Lisa 3
laudakompleks ja maaomand
Saue vallas, 3 põllumajandusmaad Saue vallas, metsamaa

Ei ole

Ei ole

Ei ole

AS Entek töötasu, EnergiaAS Kovek nõukogu liikme tasu, Saue Vallavolikogu liikme
turu Inspektsioon töötasu,
Saue Vallavolikogu liikme tasu
tasu, intressitulud
Saue Vallavolikogu liikme tasu

Ei ole

Pension, Saue Vallavolikogu
liikme tasu

Käendus Rolltrans OÜ-le

Rolltrans OÜ töötasu, Luxor
Ehitus tasu, Saue Vallavolikogu
liikme tasu

Kernu vallas, asjaõigusega
koormatud maa Kernu vallas,
elamu ja maaomand Saue vallas,
elamu ja maaomand Saue vallas,
garaaži- ja töökojahoone Saue
vallas, laudahooned (2) Saue
vallas

uudised
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Kehtestati 2 uut
määrust
Saue Vallavalitsuse määrusega 24.
juuli 2007 nr 03 kehtestati alates 01.
jaanuarist 2008 OÜ LeKree Majad
poolt osutatava veevarustuse teenuse
hind alljärgnevalt:
1) Abonenttasu 0.00 krooni;
2) Tasu võetud vee eest 12.84 krooni/
m³ (koos käibemaksuga)
Määrus jõustus 27. juulil 2007.
OÜ LeKree Majad pakub veevarustusteenust Vatsla küla uuselamu rajoonis.
Saue Vallavalitsuse määrusega 24.
juuli 2007 nr 04 kehtestati Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise
ja sealt väljaarvamise kord.
Määrus jõustus 1. augustil 2007
Täismahus õigusaktid on kättesaadavad Saue valla veebilehel www.
sauevald.ee alamlehel juhtimine ja
rubriigis vallavalitsuse määrused.

Arengud Paldiski
maantee rekonstrueerimise osas
Kolmest Paldiski mnt rekonstrueerimise trassialternatiivist on hetkeseisuga
välistatud 2D, ehk Hüüru külast ida poolt
mööduv variant. Projekteerija kinnitusel
on variandil 2D liialt vähe eeliseid võrreldes teiste töös olevate alternatiividega.
Samuti jagab 2D sellegipoolest Hüüru
küla kaheks, s.t peamine idee uue trassi
leidmisel Hüüru küla piirkonnas on olnud
jätta Hüüru küla puutumata.
Päris uue trassi paiknemise idee, mis
pakuti välja 20.06.07 toimunud avalikul
arutelul, on küllaltki sarnane eelnevalt
uuritud alternatiiviga, mille rajamine ei
ole võimalik peamiselt Vääna-Posti kaitseala läbimise tõttu. Siiski uuris konsultant pakutud trassi ideed, mille tulemusena selgus, et viimane ei ole teostatav
kujuneva madala maantee standardi tõttu
(sellest tulenevalt oleks ka investeeringute tasuvus liialt väike).
Tööd jätkuvad kahe alternatiiviga- üks,
mis jälgib tee praegust asukohta viaduktina ja teine, mis kulgeb Hüüru külast
lääne poolt
31. oktoobriks peaks Maanteeameti
esindaja Andres Brakmanni kinnitusel
tehtama lõplik otsus trassivaliku kohta.
Juba varem - septembrikuus valmib
keskonnamõjude hindamise raport, mida
Brakminni sõnul kindlasti ka vallaelanikele avalikul koosolekul tutvustatakse.

Notariaaltoimingud
etteregistreerimisel
Alates 1.augustist 2007 toimub notariaaltehingute teostamine Saue Vallavalitsuses ainult eelregistreerimisega.
Vastuvõtuajad:
E 9-12
K 14-17
Kontakt:
654 1130, info@sauevald.ee
654 1142, marju.pollu@sauevald.ee

Puhkuste-eelne vallavolikogu
istung toimus Maidlas
MÕTTEIS:
suurest
suvest
hoolimata
on teemad
ja volinike
näoilmed
töised ning
tõsised

Poolaasta viimasel, 28. juunil
toimunud Saue Vallavolikogu
istungil oli võõrustajaks
Maidla küla rahvas. Kohaliku
seltsimaja tingimused
vastasid igati töise koosoleku
nõuetele. Lisaboonuseks veel
võimalus vaheajal seltsimaja
hoovis sõõm värsket õhku
hingata ja suvist vihmasadu
nautida.

Vastavalt päevakorrale võeti vastu
järgmised otsused:

Kinnitati Saue valla 2006. aasta konsolideeritud majandusaruanne
Kehtestati Saue Valla Vatsla küla Madise kinnistu detaliplaneering
Otsustati võõrandada vallale kuuluv
kinnistu Urda
Otsustati katastriüksuste sihtotstarbe
muutmised:
Kinnistu Mati 1- katastriüksus
Kinnistu Sepa 1 katastriüksus
Kinnistu Kiigemäe katastriüksus
kinnistu Andi-Metsavahi katastriüksus
Kinnistu Rehe 1 katastriüksus
Kinnistu Heli katastriüksus
Kinnistu Soka 2 katastriüksus
Kinnistu Nimeta Mats katastriüksus
Otsustati volituste andmine vallavalitsusele lepingute sõlmimiseks
seoses Veskitammi tänava remondiga
Otsustati lubada vallavanem puhkusele
Otsustati alkoholimüügi piirang Saue
valla territooriumil.
Tulenevalt otsusest on peatatud

alkohoolsete jookide müük kauplustes
ja bensiinijaamades alates 02.07-30.08
2007 igal päeval kella 20.00-st kuni
järgmisel päeval kella 09.00-ni. Väljaspool siseruume toimuvatel avalikel
üritustel on lubatud nimetatud perioodil lahjade alkohoolsete jookide (kuni 22
mahuprotsenti) müük. Peatati alkohoolsete jookide müük seoses Noorte
Laulupeo ja Noorte Tantsupeoga 29.06
kella 20.00-st kuni 02.07 2007 kella
09.00-ni ja seoses kooliaasta algusega
31.08 kella 20.00-st kuni 03.09 2007
kella 09.00-ni.
Trigon Capitali esindaja Aivar Kempi
tutvustas volikogule loodavat MTÜ-d
Saku ja Saue valla ja Saue linna Teed.
MTÜ moodustaksid kolm omavalitsust
eesmärgiga valdade ühise piirkonna
teedevõrgustiku välja ehitamine. MTÜd rahastaksid arendajad, kes on huvitatud antud piirkonnas tegutsemisest.
Trigon Capital pakuks juhtimisteenust,
vallavalitsuse töökoormus sellest ei
suureneks.
Päevakorra väliselt anti muude
teemade all sõna Eha Lettermole, kes
tuvustas Vanamõisa ja Alliku küla
inimeste plaani kaevata kohtusse
Keskkonnaministeerium seoses AS
Steri keskkonnamõjude hindamise
heaks kiitmisega. Külaelanikke esindama on volitatud Eha Lettermo ja Pille
Kaarlõp. Õigusabi saamiseks vajatakse
rahastamist. Võeti vastu põhimõtteline
otsus toetada ja augustikuu volikogus
otsustada toetuse suurus ja kord.

Ootame kõiki
8.septembril Tuula küla jaanituleplatsile, kus toimub
S Ü G I S L A A T
Laadale oodatakse kõiki, kel soov müüa, osta või vahetada oma kodus ülejäävat/vajaminevat kraami (taimi, käsitööd, nõusid, loomi, isegi riideid, mööbliesemeid jne.)
Kell 12 alustatakse müügi ja vahetustehingutega.
Samas ka õnneloos, kus võimalik võita koduseid moose, mahlu,
omakasvatatud juurvilju, käsitööesemeid jms. tarvitamiskõlbulikku.
Õnneloosi saab teha annetusi alates 21.augustist Tuula Kaubahoovi (tel 6717 695)
või Piia Petersoni kätte (tel. 56677784).
Õnneloosist laekuv tulu läheb MTÜ-le Tuula tutulus
Tuula ja Pällu külade ühistegevuse toetamiseks.
Kell 13 toimub koogimeistrite võistlus, kus võistelda saab magusate
või soolaste kookide/tortide arvestuses.
Tee kodus valmis oma lemmikkook ja too kella 12-ks koogitelki!
Kell 16 toimub põnevate majapidamistarvete oksjon.
On Sinulgi ehk midagi oksjonile pakkuda?!
Vaata siis oma kodus terase pilguga ringi, võta ühes kraam,
mis üle ja võiks saada uue omaniku ning tule laadale. Üritus tasuta.
Lisainfo: www.sauevald.ee ja www.tuula.ee
MTÜ Tuula tutulus

Kotka tee sai mustkatte alla
2007. aasta vallaeelarves planeeritud
Alliku külas asuv Kotka tee viidi augusti alguspäevil freesitud asfaltpuru
katte alla ja teostati teekatte pindamine. Tööde käigus teostati teeehitus
Laagri-Harku maantee poolt alates 230
meetri ulatuses laiusega 5.5 m.
Kuna eelnevalt oli Kauri tee otsas
jupp asfaltkatet on nüüdseks umbes
kolmandik Kotka teed renoveeritud
kogumahus umbes 370 meetrit kuni
Tootsi tee otsani.
Sellega paranes oluliselt ligipääs
väga kiiresti arenevasse elamupiirkonda, kuhu on juba elama asunud sajad
noored perekonnad.
Hetkel puudusid täiendavad eelarvelised vahendid kogu Kotka tee välja
ehitamiseks. Edasise ehituse võimalikkus otsustatakse juba järgnevate
aastate eelarve aruteludel.
.

Talihoolduse riigihanke võitis Kalsep
27. 06-27.07 oli avatud menetluse
korras võimalus esitada pakkumisi
Saue valla teede talvise hoolduse
teostamiseks.
Riigahanke konkursi käigus laekus
vallavalitsusse kolm pakkumist - AS-lt
SMR Teed, OÜ-lt Jaakson Linnahooldus ja OÜ-lt Kalsep. Kõik kolm firmat
kvalifitseerusid ka hankedokumentidele vastavaks pakkujaks.
Hankekonkursi võitja valikukriteeriumiks oli lumetõrje soodsaim tunnihind ja kahe järgneva talve hooaja
teehoolduslepingu sai odavamaima
pakkumise teinud OÜ Kalsep.
Kui eelmistel aastatel oli talihooldega vallas tegelenud erinevates piirkondades eri firmad, siis tulevast talvest
teostab lume- ja libedusetõrjet kogu
vallas ning kõnniteede hooldust Laagri
alevikus Kalsep, vastutava teemeister
Tõnis Saar (tel 534 29420).

Valla arengukava
on muutmisel
Augustikuisel vallavolikogu istungil
tuleb arutlusele eelnõu, mis käsitleb
valla ühe alusdokumendi - “Saue
valla arengukava aastani 2015 (2024)
muutmist.
Saue Vallavalitsus avalikustab peale
23. augustit vastava määruse muutmise
eelnõuprojekti valla veebilehel. Samuti
on dokument kättesaadav paberkandjal
vallavalitsuses
Saue Vallavalitsus ootab kõikide
asjast huvitatud vallakodanike ettepanekuid.
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Algas Pääsküla silla remont
Juba juulikuus algama
pidanud Veskitammi tee
rekonstrueerimisprojekti
raames alustab peatöövõtja AS
Talter töid siiski augustis. 13.
augustist suleti osaliselt
Pääsküla jõe sild, aga
suuremateks ehitustöödeks ei
lähe enne septembri lõppu.
“Kommunikatsioonide projektide
koostamine ja kooskõlastamine võtavad arvatust rohkem aega,” põhjendab
projektijuht Priit Kuldsaar Talterist
esialgsete ajakavade nurjumist. Olemasoleva teedeehitusliku projektiga ei ole
lahendatud kommunikatsioonide - vee-,
kütte-, sadevee-, gaasitrasside asukohad.
Kuldsaar usub, et septembri lõpuks on
need projektid olemas ja kooskõlastatud,

seejärel hakkab selguma ka tööde aeggraafik.
Küll aga hakkasid alates 13. augustist
tööd Pääsküla jõe sillal, mis prognooside
kohaselt vältavad 3 kuud. “Sillaehitus on
planeeritud 4 etapis - parem pool liiklusest on töödeks suletud, vasak avatud
ja vastupidi, sõiduautoga on sild läbitav
terve perioodi vältel, suurematele masinatele jääb hetkeseisuga laiusepiirang 2,7
m,” ütleb projektijuht. Ta usub, et mõningatest ummikutest, tolmust ja natukesest
mürast ei pääse, aga kui lasteia kasvandikel ikka päevauni häiritud on, saab ehk
ka töid planeerida nii, et segajaid võimalikult vähe oleks.
Augusti-septembri jooksul alustatakse
ilmselt ka osaliselt haljastuse maha võtmisega ja teiste ehitustööde alustamiseks
vajalike ettevalmistustega, aga koppa
veel maasse ei lööda.
Kas oktoobriski suuremahuliseks tee-

ehituseks läheb, ei tea Kuldsaar hetkeseisuga lubada. “Talter tõstab ümebr
vaid gaasitrassi ja ehitab sadeveetrassi,
ülejäänud kommunikatsioonid rekonstrueerivad allhanikijad, side teeb Elion,
küttetrassid Fortum, Kovek vee-trassid,
tööde algus sõltub paljuski just nende
võimalustest,” selgitab mees.
Praegu on planeeritud alustada Veskitammi tänava rekonstrueerimist Harku
poolsest otsast, sest seal on kõige vähem
neidsamu kommunikatsioonitrasse.
“Ülejäänud tänav tehakse lõikude kaupa,
tee jääb igal juhul läbitavaks,” loodab
Kuldsaar.
Tema sõnul soovib peatöövõtja teostada objekt vallarahva jaoks võimalikult
valutult. Näiteks on Laagri Kooli esindajatega kavas pidada läbirääkimisi, kuidas
kõige ohutumalt korraldada liiklust
koolijütside jaoks. Samuti loodab mees
septembrikuu vallalehe numbris anda
juba täpsemat infot tööde ajakava ja võimalike liiklusmuudatuste kohta.
koduvald

Head tavad Eesti lipu kasutamisel
Et 20. augustil on
saabumas kohustuslik
lipu heiskamise päev ning
viimastel kuudel on märgata
sinimustvalgete lippude
sagedasemat kasutamist,
siis esitab Riigikantselei
sümboolikanõunik Gert
Uiboaed lühidalt nõuded, mida
tuleb järgida.
Eesti lipp
Eesti lipp ühendab endas riigisümbolina riigilippu ja rahvussümbolina rahvuslippu. Selle kombinatsiooni tõttu on
Eesti lipu kasutamine erilise tähelepanu
all. Seadus kaitseb Eesti lippu igasuguse
väärkohtlemise eest, sealhulgas Eesti
lipu värvikombinatsiooni mittesobivates
kohtades kasutamise ja väärkasutamise
eest. Seadus keelab Eesti lippu purustada,
rüvetada või mõnel muul viisil teotada.
Nõuded heisatavale Eesti lipule
Heisatav lipp peab olema puhas, terve
ja vastama kehtestatud etalonile. Lipu
heiskamisel tuleb jälgida, et Eesti lipp
oleks paigutatud auväärseimale kohale.
Pimedal ajal tuleb hoolitseda selle eest,
et Eesti lipp oleks valgustatud. Ühtlasi
on vaja jälgida, et Eesti lipp ei takerduks
lähedal seisvatesse objektidesse, näiteks
teistesse lipumastidesse või puudesse.
Eesti lipp heisatakse hoone peasissekäigu juurde seinale või lipumasti.
Lippu valides tuleb lähtuda selle kasutamise võimalustest: kui lipp heisatakse
lipumasti, siis tuleb valida lipp, mille
kõrgus vastab 1/6-le lipumasti kõrgusest. Lipumast peab olema nii kõrge,
et lipu lehvides jääb hoone katuseharja
kujutletava kõrgusjoone ja lipu alumise
serva vahele umbes üks meeter: kui maja
katusehari on 8 meetri kõrgusel maapinnast, siis lipumasti kõrgus peab olema 11
meetrit ning lipu suurus 1,8 x 2,83 meetrit. Kui lipp paigutatakse seinal asuvasse
lipuhoidjasse, on lipu kõrguse suhe varda
pikkusesse 1/3. Seinalipud peavad olema
paigaldatud umbes 40-kraadise kalde
nurga all seina suhtes ning lipu alumine
serv peab ulatuma 3 meetrit maapinnast.
Millal kasutada Eesti lippu
IGAÜHEL on õigus kasutada Eesti
lippu, järgides vastavaid õigusakte ning
lipuga seotud head tava. Soovitatav
on kasutada Eesti lippu tähtpäevade ja

Mastivimplid ning käsi- ja autolipud
Viimasel kümnendil Põhjamaade
eeskujul moodi läinud mastivimplid on
tänuväärne võimalus püstitatud lipumastide ilustamiseks. Päevadel, mil lipp
ei lehvi mastis, näeb hea tava ette, et
lipumasti heisatakse mastivimpel. Ometi,
mastivimpel ei asenda lipupäevadel
lippu!
Rahvusvärvides käsi- ja autolipud
on populaarsed suurüritustel, näiteks
laulupeo rongkäikudes või pulmarongides. Käsi- ja autolippe võib kasutada
igal sobival juhul, samas tuleb jälgida, et
Eesti lipu kasutamine oleks väärikas ning
vastaks heale tavale.

ALATI MASTIS: Erinevalt
kodumajast, peab vallamaja
juures riigilipp lehvima iga päev
muude oluliste sündmuste äramärkimiseks. Näiteks on sobilik muuta perekondlik tähtpäev pidulikumaks Eesti
lipu heiskamisega.
Seadus kohustab kõiki Eesti lippu
heiskama kolmel päeval aastas: iseseisvuspäeval 24. veebruaril, võidupühal
23. juunil ja taasiseseisvumispäeval 20.
augustil. Kolmeteistkümnel lipupäeval
heiskavad Eesti lipu riigi- ja kohaliku
omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Alaliselt on
Eesti lipp heisatud põhiseaduslike institutsioonide, valitsusasutuste, maavalitsuste ja kohalike omavalitsuste esindushoonetel ning piiripunktides. Koolid
heiskavad Eesti lipu koolipäevadel.
Eesti lipp heisatakse päikesetõusul,
kuid mitte hiljem kui kell kaheksa hommikul ning langetatakse päikeseloojangul, kuid mitte hiljem kui kell kümme
õhtul. Eesti lippu ei langetata jaaniööl.
Mida teha oma aja ära elanud lipuga?
Iga lipp kulub ja pleegib, kui seda
kasutatakse ning kui lippu ei saa enam
kasutada, siis tuleb see sündsal viisil
mitteavalikult hävitada. Selleks tuleb
purunenud lipp värvilaidusid pidi lahti
lõigata ning seejärel riideribad näiteks
põletada.

Eesti lipu kasutamine reklaamis
Eesti õigusruumis on keelatud kasutada
riiklikke sümboleid reklaamis viisil, mis
eksitaks üldsust reklaamieseme suhtes.
Reklaam ei tohi jätta muljet, et esitatav
teade sisaldab riigipoolset soovitust või
garantiid, kui see tegelikult puudub. Eesti
lipu kujutist sisaldavat tähist ei kasutata
kauba- või teenindusmärgina. Eesti lipu
kasutamise korda rikkunuid karistatakse
rahatrahviga kuni sada trahviühikut või
arestiga.
Eesti lipp on kõikide eestlaste südameasi ning selle kasutamine või
mittekasutamine seotud inimeste isamaa
armastusega.
Lipupäevad
3. jaanuar – Vabadussõjas võidelnute
mälestuspäev;
2. veebruar – Tartu rahulepingu aastapäev;
24. veebruar – iseseisvuspäev, Eesti
Vabariigi aastapäev;
14. märts – emakeelepäev;
maikuu teine pühapäev – emadepäev;
9. mai – Euroopa päev;
4. juuni – Eesti lipu päev;
14. juuni – leinapäev (lipp heisatakse
leinalipuna);
23. juuni – võidupüha;
24. juuni – jaanipäev;
20. august – taasiseseisvumispäev;
1. september – teadmistepäev;
novembrikuu teine pühapäev
– isadepäev
Gert Uiboaed
Riigikantselei
sümboolikanõunik
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Laagri postkontor
kolis kõrvaltänavale
Juba aprillis Laagri alevikus Vae 2
uksed sulgenud kaupluse asemel tegutseb alates 16. augustist Laagri postkontor.
“Need ruumid on igati sobilikud, enne
oli natuke kitsavõitu. Pakimajandus
on ju viimaste aastatega tohutult kasvanud ja vanades ruumides ei saanud
enam korralikult tööd teha,” selgitas
Eesti Posti Põhja regiooni haldusjuht
Heino Palo kolimise tagamaid. Senise
85 m2 asemel on nüüd postitöötlejate
käsutuses 130 m2 “Kõrged laed, avar!”
kiidab Palo ja usub, et paranenud on
olukord nii kliendi kui ka oma töötajate
jaoks. Viimaste jaoks on olemas isegi
dushiruum. “Pakid on ju tolmused!”
põhjendab Palo
Lisaks ruumikitsikusele tingis ümberkolimise ka planeeritav Veskitammi
tänava rekonstrueerimisprojekt, mis
kaotab ära võimaluse kaubaautodega
endise postkontori tahaukse juurde
pääseda.
Postkontori külastajatele parkimisprobleeme uute ruumide rendileandja
Kalle Reiter AS-ist Sagro ei näe. “Parkimisteema on terav terves Laagri alevikus, see nüüd küll midagi hullemaks
ei tee,” usub Reiter ja lisab, et kauba
vastuvõtt saab toimuma maja tagant ja
Vae tänava alguse parkimine saab edaspidi lahendatud koos Veskitammi tänava
projektiga.

Projektitaotluste
tähtaeg võib
pikeneda

Saue Vallavolikogu kultuurikomisjon
esitab augustikuisele vallavolikogu
istungile eelnõu, milles väljaspool
vallavalitsuse haldusala tegutsevad
juriidilised ja füüsilised isikud saavad
esitada taotlusi vallaeelarvest toetuste
saamiseks hiljemalt eelarveaastale
eelneva aasta 15. septembrini.
Praegu kehtiva määruse kohaselt on
tähtajaks 15. august, aga kuna kultuurikomisjon leidis, et teavitustöö ei
ole olnud piisavalt laialdane, siis tuleks
tärminit muuta hilisemaks.
Kultuurinõuniku poolt on senistele
aktiivsetele mittetulundusühingutele ja
isikutele vastav info juba suve alguses
edastatud, aga kui leidub vallas veel
ühendusi, kes oma ideede ja kavandatavate üritustega sooviks projektikonkursil osaleda, siis positiivne otsus
vallavolikogu poolt annaks selleks
võimaluse.
Toetuse eraldamise otsustab vallavalitsus, eraldades raha nende juriidiliste ning füüsiliste isikute toetamiseks, kes oma tegevusega aitavad
kaasa valla ülesannete täitmisele ja
avaliku elu korraldamisele järgmistes
valdkondades:
kultuur, haridus, sport, laste ja noorte
vaba aja veetmise korraldamine, puudega, eakatele inimestele ning riskirühmadele suunatud kultuuriürituste läbiviimine ja vaba aja veetmisega seotud
ürituste korraldamine, keskkonnakaitse
ning muud üritused ja tegevused.
Kes infopuuduse või ajanappuse
tõttu 15. augustiks oma taotlust esitada
ei jõudnud, võiks alates 27. augustist
jälgida valla veebilehte või vallavalitsusest üle küsida, kas volikogu toetas
pikendamise tähtaega.
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6 tunniga 52 patsientiSaue vallaarsti argipäev
Saue vallaarst Mati Kongo pole
oma 33-aastase tohtristaaziga
sellist aega näinudki: vallas on
arsti manu soovijaid kaugelt
rohkem, kui kaks meedikut ära
teenindada jõuaksid. Lisaks
veel ruumikitsikus ja järjest
halvenev rahvatervis.
Laagri Tervisekeskuse juhataja Mati
Kongo sõnul on kõige suuremaks probleemiks meditsiinivallas järjest kasvav
vallaelanike arv, keda kaks arsti - tema
ise ja doktor Kullama enam ära teenindada ei jõua.
Isegi kui tahaks, nendib Kongo, ei luba
Haigekassa kanda ühe tohtri nimistusse
rohkem kui 2000 patsienti. Nii Kongol
endal kui doktor Kullamal on see piir
juba ületatud ning kõik uued kohaliku
perearsti juurde soovijad tuleb ukselt
tagasi saata. Ainult valda sissekirjutatud
vastsündinutele on luba teha erand.
“Tegelikult on Haigekassal ka õigus,”
möönab mees. “Üle 2000 patsiendi
kvaliteetselt teenindamine ei ole väga
võimalik.”
Otsitakse kolmandat perearsti
Mõnevõrra leevendab olukorda
lastearsti olemasolu vallas, mida Kongo
nimetab tegelikult luksuseks, millega
enamik omavalitsusi kiidelda ei saa.
Lastearstil pole paraku aga perearsti
kutset, seega päästaks olukorra see, kui
tööle asuks kolmaski perearst. Vaatamata pidevatele otsingutele ei ole seda
inimest leitud. “Kolm korda oleme lehes
kuulutanud, helistasin ise Tartu Ülikooli
arstiteaduskonda, aga sealt vastati, et
juba 73% lõpetanutest on sõlminud
lepingud Põhjamaadesse tööle minekuks.
Ülejäänud asuvad tööle pigem ravimifirmadesse,“ on Kongo üsna lootusetu. Ka
tulevik ei paista helgem, sest prognoositakse arstide põua jätkumist kuni 2013.
aastani.
Kongo ütleb, et kui vallaelanike seas
oleks perearsti paberitega inimene, kes
oleks huvitatud Laagri Tervisekeskuses
tööle asumisest, võetaks ta kahe käega
kasvõi hommepäev vastu. “Meil on

vastuvõtu ruumgi olemas, annaksime
kohe ka 700-800 isikulise nimistu teenindamiseks ja ülejäänud 500 saaks
kokku paari kolme kuuga,” on mees
kindel. (perearsti nimistus peab olema
miinimum 1200 patsienti)
Praegu ei oska Mati Kongo uutele
patsientidele soovitada muud, kui leida
oma perearst lähimate omavalitsuste
arstikabinettidest. “Nõmmel tegutseb
8 tohtrit, ka Harku ja Keila valda võiks
proovida,” soovitab Kongo. Saku vallas
ja Saue linnas olevat sarnaselt meilegi,
nimistud juba täis. Eriti tuletab mees
valda just äsja kolinutele meelde, et
hoolimata sellest, et tervis hetkel ei viperda, tuleks siiski leida perearst, sest kui
haigusjuhtum käes, on juba hilja.
Ca 400 ravikindlustuseta elanikku
Muret teeb Kongole ka see, et palju
on inimesi, kellel üldse puudub kindlustus. Nende seas ei ole ainult toimetulekuraskustega inimesi, on ka neid,
kes lihtsalt pole mõelnud sellele, et ühel
päeval võib vajadus meditsiiniabi järele
ootamatult ilmneda.
“Tuleb ette ka sellist suhtumist, et ma
tulen ja maksan,” kinnitab Kongo, aga
tema sõnul ei kujuta inimesed ettegi, kui
palju näiteks põhjalikumad analüüsid
rahakotti kergitada võivad.
Üldiselt võetakse Laagri Perearstikeskuses vastu ka need kindlustamata
hädalised ja nö esmaabi antakse oma
kulu ja kirjadega. Aga kui on haiglasse
minek, siis enam kohalikud arstid aidata
ei saa ja need rahad peab kindlustamata
haige siis juba ise leidma.
Eelregistreerimisnõue tõi pahameele
Eelmise aasta sügisest alates kehtib
Laagri Tervisekeskuses vastuvõtule tulles
eelregistreerimise nõue. “Kuidagimoodi
läks see asi ikka meil tööle,” meenutab
Kongo esimesi kuid. Endine elavas järjekorras teenindamine nõudis inimestelt
tihti tundide pikkust ooteaega ja arstilt
pidevaid ületunde. Alguses olid Kongo
sõnul patsiendid väga pahased, aga
tasapisi harjuti.
Viimasel ajal aga on nö ootamatud

TASUTA: Visiiditasu Laagri Tervisekeskuse vastuvõtul erinevalt
paljudest teistest arstikeskustest ei võeta. Küll aga tuleb 50
krooni võrra rahakotti kergitada koduvisiidi eest
haiged viinud planeeritud 17 vastuvõtu
asemel arvu siiski jälle lakke. “Registreeritud inimeste asemel on järjekorras
hoopis teised. Need, kes on eelmisel õhtul ennast katki kukkunud, silmad sinised
või tõesti haigestunud, no kuhu ma siis
nad saadan?” küsib tohtrihärra. Lisaks
“ainult retsepti vaja” patsiendid, kes ei
suuda mõista, miks selle jaoks on vaja
registreeruda vastuvõtule. Ometi ei saa
Kongo sõnul eelistada üht haiget teisele.
Lõpuks võetakse vastu siiski kõik tulijad,
aga segadust külvab see nii korralikult
ette registreerujate seas, kui ka tohtrite
töökorralduses.
Inimesed palju haigemad
Kongo kogemuste põhjal on tänapäeva
inimesed nigelama tervisega, kui aastakümneid tagasi. “Pole enam vahet,
kas on suvi või talv, järjekord on ikka
ukse taga,” ütleb Kongo, kes mäletab,
et vanasti käsi suvepäeval tohtri nõuannet nõutamas vaid kümmekond inimest.
Selgitust mees isegi ei oska anda, arvab
vaid, et ju siis ongi inimesed haigemad,
või on arstiabi kättesaadavam.
Palju tuleb ka rinda pista haigustega,
mida paarkümmend aastat tagasi olemaski ei olnud. “Siis oli kaks viirust
- gripp ja paragripp, ja ravisoovitused
olid ka ühtemoodi,” meenutab Kongo.
Nüüd on tema sõnul uued viirused, mida
osatakse diagnoosida, lisaks laastavad
tervist ka stress ja depressioon. “Stressi

alusel haiguspilte, mida minu ajal koolis
ei õpetatudki, näeb iga päev,” kinnitab
Kongo, kes patsientidega vesteldes jõuab
tihti selleni, et unehäired või peavalud on
seotud hoopiski keeruliste olukordadega
tööl või eraelus. Antidepressiooni tablette
tuleb välja kirjutada mehiselt ja esimene
eriarst, keda tervisekeskus vajaks oleks,
psühholoog.
Ruumikitsikus kummitab
Kuigi otsitavale uuele arstile remonditi
oma kabinet, peab Kongo omaaegseid
velskripunkti ruume, mis olid mõeldud
tuhatkonna patsiendi teenindamiseks,
tänasel päeval siiski ebaotstarbekaks.
Lahendusi siiski paistab, olgu see siis
mõne uue teeninduskeskuse tekkimisel
tervisekeskuselegi koha leidmine või
vabanenud postkontori ruumide ära
kasutamine.
Selle, et ühel päeval Saue pikliku territooriumiga vallas igas külas oma arst
oleks, välistab Kongo põhjendusega,
et isegi paari küla peale kokku ei saaks
nõutud 1200 patsienti. “Tuleb ikka koonduda,” nendib mees paratamatust, aga
lubab, et niikaua, kui enda tervis lubab,
jätkab tema vallaarsti ametis ja kannab
hoolt vallaelanike hingelise ja füüsilise
tervise eest.
koduvald

Steri tegevusloa otsus tuleb 19. augustiks
11. juulil Vanamõisa
Seltsimajas toimunud ASle Steri antava tegevusloa
avalikul arutelul
tõusetunud ettepanekud
ja küsimused võtab
keskkonnaminister
kaalumisele. Otsus tegevusloa
andmise või mitteandmise
kohta võetakse vastu hiljemalt
19. augustiks.

tegemata oleks jäänud. “Kuigi
hirmufaktorit on raske mõõta,
siis on Keskkonnaministeerium
teadvustanud seda, kui peamist
probleemi,” toonitab Pesur.
Seetõttu tegeleb ministeerium ka
rahvusvaheliste kohtulahendite
ja kogemuse uurimisega, et leida
alused, mis võimaldaksid Sterile
tegevusluba mitte välja anda.
Avalikul arutelul esitatud ja
koha peal vastuseid mitte saanud
küsimused edastas KeskkonKeskkonnaministeeriumi kiirgusnaministeerium ka AS-le Steri.
spetsialisti Evelyn Pesuri sõnul AS
Pesuri sõnul on Steri vastustes
Steri senine tegevus vastavuses kõikide VEEL SELGITUSI: Peale koosolekut
üles näidanud koostöötahet,
kehtivate õigusaktidega. “Õiguslikku
näiteks aktsepteerib ettevõte
kasutasid osalejad veelkordset
alust loa andmisest keeldumiseks
vajadusel sõltumatute mõõdikute
võimalust oma seisukohti ministeeriumi paigaldamist tehaseruumidesse,
ei ole, aga inimeste tahe maksab ka
midagi,“ kinnitab Pesur. Ta möönab, et esindajale jõuliselt põhjendada
mis annaksid võimaluse teostada
kuigi tehases kasutatav algmaterjal ei
mõõtmistulemusi avalikkuse huvi
saa oma keemilis-füüsikaliste omadrahuldamiseks ka autonoomse
uste tõttu töö käigus iseeneslikult plahOmeti nendib spetsialist, et Eesti praktikiirgusseire läbi.
vatada, mõistab ta külaelanike hirmu sel- kas sellist juhust ei ole olnud, kus pelgalt
Ka on firma valmis hädaolukorra ralise tehase ees oma koduõue läheduses.
inimeste stressi tõttu arendajal midagi
kendumise kiirgusfooni taset vähendama.

Steri esindaja Ralf Klaasen lükkab oma
vastuskirjas ümber ka arusaama, nagu
oleks tehaseruumides kiirgusallikaid
võimalik välja tõsta kõrvalistel isikutel.
Isegi väljaõpet omaval inimesel ei ole
võimalik tõsta kiirgusallikaid basseinist välja ning avada kiirguskambri
uksi ilma omamata süsteemile juurdepääsuks vajalikke turvakoode, seisab kirjas.
Hetkel on Keskkonnaministeerium
antud juhtumi puhul kohtusse kaevatud
nii AS Steri kui külaelanike poolt.
Arendaja otsusega viivitamise tõttu ja
külaaktiiv on vaidlustanud keskkonnamõjude hindamise aruande heakskiitmise. Kuigi keskkonnamõju hindamist
sellise tegevuse puhul seadused ei nõua,
kohustas ministeerium ettevõtjat siiski
seda tegema. Nüüd kohtus vaidlustatud
heakskiitmine ei pidurda siiski tegevusloa otsuse protsessi. Seaduse kohaselt
võib otsuse tegija anda tegevusloa välja
ka sõltumata aruande järeldustest, kui see
on motiveeritud.
koduvald
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Valla kultuuriaktivistid väisasid Võrumaad
Juunikuu alguses käis bussitäis
Saue valla aktiivseid kodanike
tutvumas Võru-ja Põlvamaa
külade seltsimajade ja MTÜ-de
tegevusega.
Vanamõisa seltsimaja endise juhataja
Piret Pihtjõe sõnul külastas 18-pealine
reisiseltskond kokku viit seltsimajanoortekeskust. Eesmärk oli veidi motiveerida entusiastlikke külaaktiviste, kes
oma valla ürituste ellu viimisel õla alati
vabatahtlikult alla pannud ja saada ka
uusi mõtteid ning kogemusi valla külade
elu arendamiseks.
Ühenduse Kodukant Võrumaa juhataja
Marika Parve kinnitab, et selliseid tutvumisreisile tulijaid on aasta aastalt aina
rohkem. Ainuüksi esimesel poolaastal on
külaskäijaid olnud 11 erinevat seltskonda. “Reisiseltskonnad on väga erinevad,
on neid kes tulevad puhkama, on ka neid,
kes tulevad ainult tutvuma ja tahavad
näha võimalikult palju! On olnud ka neid
külasid, kes tulevad peredega lihtsalt
välja, et oma küla tunnet kindlustada,
alles oli üks küla, kes korraldas oma
suvepäevad Kurgjärve lähedal,” kirjeldab
Parve huvilisi.
Erinevad kogemused
Üldmulje Võrumaa seltsielust oli
Pihtjõe arvates seinast seina. “Seltsimajad ja külakeskused erinevad üksteisest,
nagu ka seal toimetavad inimesed. Alustatud on erinevalt - kes on teinud korda
jaanituleplatsi, kes külamaja, kes plaanib
spordiplatsi ehitada. Mõned kirjutavad
ise rahataotlusprojekte erinevatele fondidele, teised loodavad vaid valla toetuse
peale,” iseloomustab Pihtjõe nähtut.
Võrumaa põhjaosas, Navi Seltsimajas,
mida külastati, toimetab üks kohalik talupidajate perekond. Raha tegutsemiseks ja

Ääsmäel on kujunemas
kombeks, et rabamatkade
kuulutused just nii kõlavadki –
OMADEGA RAPPA! Ja eesmärk
polegi muud, kui oma küla ja
pereinimestega rabas ära käia,
puhata meeli ja mõtteid, et
„omadega rappa“ ülekantud
tähenduses ei satuks!

Seekordseks sihiks oli jalgrattamatk
Vaheru rabajärve äärde, kogupikkusega ca 25 km, mis oli jõukohane
ka suurematele lastele ja mille sõitis
läbi ka 6 aastane mõningase jalgrattamatka kogemusega Paul Theodor, aga
ta polnud noorim osaleja. Väiksemate ja
väsinumate jaoks oli meie matkal ikka
julgestusauto ka olemas! Aga ei väsinud
ei suured ega väiksed sellel matkal, kõik
sõitsid võiduka lõpuni.
Matk algas Ääsmäe kooli eest, kuhu
oli kogunenud mõnikümmend inimest,
nendest pea pooled olid lapsed, eriti
uhke oli Esku talu esindus, mis oli kohal
kolme põlvkonna esindajatega ja kellest
noorim tegi matka kaasa isa pakiraamil!
Kooli juurest kulges sõit eelmisel päeval
talgute korras korrastatud mänguväljaku
kaudu Ääsmäe mõisani. Mänguväljakul
oli rohi riisutud, korvpallipostid ja -lauad
värvitud, jalgpalli väravgi uue värvi
saanud ja rohust olid puhtaks kitkutud nii
asfaltplats kui liivane võrkpalliplats.
Ääsmäe mõisa juures said osalejad kaeda mõisaaia uut haljastust ja Altküla tee
ääres olevat 15 aastat tagasi Ääsmäe küla
750.a juubeliks püstitatud juubelikivi,
mille ümbrus oli ilusti niidetud tänu tub-

remondiks on saadud Sapard´ist ja teistest fondidest ja seda täiesti omal initsiatiivil. “Oma mees Toompeal, Ivari Padar,
utsitas kunagi külaseltsi Kultuurkapitalile
projekti kirjutama. Esimese hooga jäi
toetus küll tulemata, kuid teisel katsel
läks õnneks”, vahendab Pihtjõe perepoja
Tarmo Timmi kogemust. Viimane veab
seltsimajas tegutsevaid spordiringe. Teisi
huvigruppe nagu lauluring, Line- ja seltskonnatants käivad juhendamas inimesed
Võru linnast.
Roosu seltsimaja Sulbi külas, haldab ja
majandab hoopis kohaliku vallavolikogu
liige.ja seltsimaja tegevus on suures osas
toetatud valla poolt. Igapäevaselt tegutsevad erinevad ringid - alates dźuudost,
näiteringist ja oma valla ansamblist, kuni
vene keeleõppe laagriteni välja.
Uue-Antsla Kultuurimajas Urvaste
vallas tehakse klaasvitraazi ja portselanimaali ning hakkajad naised on liitnud lisaks mõnusale kooskäimisele ja
näputööle ka ärilise aspekti, nimelt tellib
vald tehtud taiesed omale firmakingitusteks. Kultuurimaja on remonditud ja
edasised plaanid hõlmavad pargihaljastuse koos terviseradade ja kõlakojaga.
Mõniste avatud Noortekeskus samanimelises vallas ja külas on väike, aga
tegus. Ellu on kutsutud populaarsed
näputööring ja aeroobika. Praegu remonditakse sauna, plaanis on ehitada mänguväljak ja lehtla, usinasti kirjutatakse
projekte.
Kaikamäe MTÜ-s tegutsevad kaks
mees, kes on Pria rahadega korda teinud
vana koolimaja välisfassaadi ja osa
siseruumidestki, siis sai raha otsa. Enne
tehti omaalgatuse korras korda lava ja
jaanituleplats. Seltsimajja on kutsutud
teater, toimuvad valla suve- ja talispordipäevad. Viie küla peale on seal kokku
180 inimest.

Osalusaktiivsus väike
Üllatavaks peab Pihtjõe seda, et ka
Lõuna-Eestis on sarnane probleem nagu
meie vallaski - üritustel kipub osavõtjaid olema vähe, eriti nendes kantides,
mis linnale lähemal. “Erandiks olevat
jaanipäev, siis tuleb linnarahvaski maale
peole,” vahendab Pihtjõe saadud kogemusi.
Marika Parve ühendusest Kodukant
Võrumaa leiab, et kohalik seltsielu on
küll suhteliselt aktiivne, aga kahjuks
väheneb inimeste arv kohapeal tugevasti.
“Need, kes alustasid, on jäänud vanaks
ja ära väsinud, samuti leidnud normaalse
töökoha, siis jääb aega ka seltsielu jaoks
üha vähemaks,” pakub Parve põhjenduse,
mis üritustest osavõtt on vähenenud. Ka
usub ta, et kuna tegijad on ühed ja samad
hakkavad eestvedajad väsima. “Ei jõua ju
lõputult tasuta tööd teha,” sedastab naine
lihtsa tõe. Ometi nendib Parve, et kui on
leitud see õige asi, millega rahvas kaasa
tuleb, siis on kõik korras.
Kappamine ühest kohast teise
Viie seltsimaja külastuse kõrval jõudis reisiseltskond põigata läbi ka Seto
Talumuuseumist, Seto Ateljee-Galerii
Halas Kunn´ist, uudistada Võru linna 7
miljonilist parki ja nautida Rõuge kirikus
Argentiina tangot ettekannet. Põlvamaal
külastati Mooste mõisaansamblit, astuti
sisse veskiteatrisse ja uudistati koolimaja.
“Oli see väsimus või lummas Seto Talumuuseum oma eksponaatidega niivõrd, et
Mooste mõisa territoorium tuli peaaegu
jooksuga läbida. Saime tervikpildi mõisa
ajaloost ja tänapäevast. Aga sinna tuleb
tagasi minna, teatrit vaatama”, teab
Pihtjõe soovitada. “Rahvale oli uudne
see “kappamine ühest kohast teise”, aga
eesmärk oligi võimalikult palju näha ja
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kogeda,“ põhjendab Pihtjõe tempot, mis
kahe-päevasele ekskursioonile oli peale
pandud.
Reis sai teoks tänu projektitoetusrahadele Maaelu Edendamise Sihtasutuselt,
oma õla panid alla ka MTÜ Vanamõisa
Küla ja Saue Vallavalitsus.
koduvald

Osaleja kommentaar
Jaanika Saat Ääsmäelt:
Jäin reisiga väga rahule ja sain
kinnitust selllele, et alguseks piisab
sellest, kui on grupp aktiivseid inimesi koos, kes tahaks oma küla jaoks
midagi ära teha. Suurt rõõmu tegi see,
et kultuurimajad on suudetud korda
teha ja küla elanikud ka aktiivselt koos
käivad.
Veelkord veendusin selles, et ka
meie külas oleks kultuurimaja hädasti
vaja ja loodan, et ühel päeval saab see
ka teoks.
Selgus, et ka nende küladel on sama
probleem, mis meie küladel, nimelt
on alguses väga raske rahvast kokku
saada, aga kui asi on ennast juba tõestanud, siis lähevad asjad juba paremini
Reisil sain tuttavaks ka paljude teiste
külade inimestega ja tänu sellele sai
teoks ka üks kohtumisõhtu. Nimelt
tegeletakse Ääsmäe külas line tantsu ja
Vanamõisa külas flamenko tansuga ja
paar päeva peale reisi, kui oli Vanamõisa tantsijate hooaja lõppetamine
siis käisime line tantsijatega neil külas.
Näitasime mida me oleme õppinud ja
veetsime koos lõbusalt aega, igal juhul
oli tore üritus.
Loodan, et tekib ka edaspidi võimalus koos teiste küladega ühiseid ettevõtmisi korraldada.
Jääb üle vaid öelda seda, et kuni su
küla veel elab, elad sina ka!

Omadega rappa vol 2 –

jalgrattamatk Ääsmäelt Vaheru järve äärde!
lidele Ääsmäe jahimeestele. Altküla tee
ääres on ju ka arhitektuurimälestis asustuse kohta II aastatuhandest e.m.a. Sestap
võime öelda, et asustus on Ääsmäel ikka
palju põlisem, kui ligi 800 aasta tagune
esmamainimine Taani munkade kroonikas. Altküla tee on ilus tee läbi hajaküla,
selle äärde jääb ka Ääsmäe jahimeeste jahimaja. Altküla tee jõuab välja ÄäsmäeHageri teele, kus matkaga ühines Aino
koos oma lapselapsega.
Maidla paisjärve ääres tehti põgus
peatus ja unistati helgest kaugest tulevikust, kus Hageri tee oleks tolmuvaba,
Ääsmäelt võiks tulla jalgrattatee Maidla
veehoidlani, veehoidla oleks kujundatud
mõnusaks puhkekohaks koos riietumiskabiinide, WC, lõkke ja telkimiskohtade,
liivaranna ja miks mitte ka ilusa ilmaga
mobiilse välikohvikuga.
Pärast Rapla maakonna piiri pööras
matk ikka päris metsa, isegi GPS kaart
ei näidanud mingit teed enam ja tee
oli nii võssakasvanud, et julgestusauto
oleks küljed kindlasti kriibu-triibuliseks saanud, sestap tegi julgestusauto
väikse ringi ja sattus seigeldes Lümandu
mõisani, kuid enne Vaheru järve jõudis
ikka matkaseltskonnale ka järgi. Aga
metsatee oli küll kõrge rohuga ja küljelt ning kohati ka pealt kippusid oksad
matkalisi ikka „paitama“, kuid muidu
rattamatkaks ideaalne. Päike paistis, putukad sumisesid, ei mingit linnakära ega
–tossu, meelde jäi ühe osaleja imestunud

küsimus, et miks siin metsas nii palju liblikaid on ja vastus, et see ju ongi liblikate
kodu, kus neil on hea olla ja meie oleme
nendele külla sattunud ja arvatavalt küsivad ka liblikad üksteiselt imestunult, et
kes need suured olendid 2 sirge jala ja 2
ümmarguse ratta otsas siia meie õuele on
sattunud rohtu ja lilli talluma?
Edasi viis tee juba kruusasena läbi
rohkete tammedega täidetud segametsa,
kuni jõutigi Vaheru väikese järveni, mis
lihtsalt Vaheru järvest välja voolava
kraavi paisutamise tagajärjel tekkinud
on. Oli küll palav, aga parme oli rohkem
ja nii seekord ujujaid ei leidunud. Vaheru
järveni jõuti viimast kilomeetrit jalgsi
matkates, sest sealne kraavi muldkeha oli
eelnevalt ainult oletatavalt maasturite ja
ATV-dega läbitud. Vaheru järv on ilus,
kuigi kaldad kipuvad kinni kasvama, nii
et varasemalt matka ettevalmistav ATV
sattus ka korra sellele õõtsikule, kust oli
küll kiire tee tagasi. Kuuldavasti pesitseb järvel ka luigepaar, kuid näha neid
seekord ei õnnestunud. Vaheru järvest
välja voolav kraav oli valge – noh hea
küll valendav, vesiroosidest nimelt! See
on uskumatu, kui palju vesiroose seal
kasvab! Tasuks kaaluda vajadusi ja võimalusi see ilu ja loodusharuldus kaitse alla
võtta, et kellelgi ei tuleks pähe seal metsa
raiuma hakata või kaevandusi rajama!
Tagasi väikese ääres peeti piknik, kusjuures eelmise päeva talgusupi soojendamiseks prooviti alul lõke põlema saada

prilliklaasiga, kuna seltskonnas suitsetajaid ei olnud, lõpuks päästis piinast ikka
matkajuhi kaasavõetud tikutops. Supp
maitses hea, samuti kaasavõetud võileivad ja tee, lastele jagus ka tubli sponsori
AS Balsnack krõpse – meelemeelituseks!
Ja hakkaski matk otsa saama, tagasi
mööda Pärnu maanteed jalgrattaga
sõtkudes oli mõnu vähe, autod ja müra
ja imepeenike pideva valge joone tagune
asfaldiriba, kus siis jalgrattaga sõita sai.
Ikka ja jälle tuli mõte pähe, auto Via
Baltica kõrval võiks ikka kulgeda ka Via
Light Traffic tee. Et kui maanteed remonditakse või uusi ringteid, ühendusi jmt
tehakse, siis planeeritakse ikka
kergliiklusteed ka sisse. Praegugi on
näha, kuidas Kanama-Ääsmäe vahelisel
lõigul kergliiklejad kulgevad.
Matka lõpetamine toimus Külakogu
liikme Ilmari kaunis koduaias! Kokkuvõttes läks jalgrattamatk Vaheru järve
äärde korda! Tõsi, päris rabasse seekord
ei jõudnudki, aga ju jääb see sügismatkaks, kui rabamatka saab ühendada
marjade ja seente korjamisega! Seega
pane tähele reklaami ja tule Ääsmäe
sügisrabamatkale kummikute ja korviga
orienteeruvalt septembri kolmandal
laupäeval ikka endiselt „Omadega rappa
vol 3”.
Ahto Oja
Ääsmäe Külakogu

SÜNDMUSED
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Soovitused keskkooli lõpetajatele: Olge uudishimulikud,
käige teatris ja tantsimas. Ja õppige edasi!
Natuke õhetavat häbelikkust.
Mõned pilgud hajevil ja
põrandal, mõned reipad
ja enesekindlad. Paarile
satiinsele koolilõpukleidile
sekundeerimas trenditeksad ja
tilluke T-särk. Soengud lokilised
ja uljalt turris.
Läbilõige noorusest.
Läbilõige Saue valla nooremast generatsioonist vastsete keskkoolilõpetajate
näol istub juunilõpu päeval Veskitammi Kultuurikeskuses. Kogunemise
põhjuseks vallavanema pidulik vastuvõtt
valla abiturentidele.
Näod tõsised, kuulavad elluastujad
vallavanem Mati Tartu soovitusi järgnevateks aastateks. “Ärge kohe lapsi
tegema ja mehele minema hakake,”
soovitab vallavanem peaasjalikult neidistest koosnevale seltskonnale. “Minge
paariks aastaks välismaale, vaadake ringi
ja õppige edasi,” lisab Tartu juurde. Veel
suunab vallaisa noori rate.ee asemel
rohkem raamatuid lugema ja avaldab
lootust, et koduvald järeltulevale põlvele
ikka kalliks jääb.
Tunnustuseks ja julgustuseks üle
elu uue lävepaku astumisel, surutakse
värsketele abiturentidele kordamööda
pihku roosiõis ja raamat. Mõnele vibalikule noorsandile on vallavanem sun-

nitud käesurumisel alt üles vaatama,
mõni piiga tänab tütarlapseliku niksuga,
saateks kaaslaste aplaus. Õhus on natuke
kohmetust.
Ka järgnev väike kontsert, kus
küll igihaljaid välismaised poplugusid esitatakse, ei pane publikut siiski
veel elavnema. “Noored, noored, olge
rõõmsamad,” ergutab kultuuritöötaja
Riina. “See on ju teie pidu!” Järgnevad
vaiksed jalataktid muusikarütmis ja
lõpulaulu saadab juba rütmiline kaasa
plaksutamine.
Kultuuri- ja haridusnõunik Liivi
Prink nendib, et küllap on saalisistujad
rõõmsad, et see kõik läbi sai. “Ja kohe
saab läbi ka see aktus siin ja saab asuda
magusamate asjade kallale,” viitab Prink
eesootavale tordisöömisele. Uudishimu
usub nõunik olevat elu edasiviivaks mootoriks ja soovitab noortel pidevalt huvi
tunda maailma asjade ja uute kogemuste
vastu. Aga mitte liiga palju. “Kõike ei
ole mõistlik ise teada saada,” jagab Prink
viimased õpetussõnad.
Saali uksed avanevad ja parv kergendatud olemisega noori inimesi suundub
terassile fotosessioonile. Juba kostub
naeruturtsatusi. Tordi söömise juures
arutatakse ühes pundis eesootavaid
ülikoolieksameid, teises suveplaane.
Valla raamatupidaja käest saab igaüks
allkirja vastu ka ühe Jakobsoni näoga
rahakupüüri, mis keskkooli lõpetajatele

vallavalitsuse poolt ette nähtud. Medaliga
lõpetajatele on preemia natuke suurem.
Kuigi abituuriumi lõpus kõlavad pea
igal aktusel kaunid sõnad sellest, et
nüüd on noortel kõik teed maailmas
lahti, arvab vastne lõpetaja Nele Suvi,
et tegelikult on teed lahti siis kui, inimene need ise lahti teeb. “Võib ka peale
põhikooli mingi ameti selgeks õppida ja
elus hästi hakkama saada,” arvab neiu,
kes ise lõpetas keskkooli hõbemedaliga
ja on sihiks seadnud Tallinna Ülikooli ja
antropoloogia eriala. Ainus kuldmedaliga
lõpetaja Tuuli Lagemaa tunneb äsjase
koolilõpetanuna hoopis väikest tühjust
hinges. “Väga imelik on olla,” nendib
Tuuli, kes tahaks hoopis aega tagasi,
olla jälle oma vanas koolis ja klassis.
Oma edasise elu on tütarlaps plaaninud
siduda Tartu Ülikooliga ja maastikuarhitektuuriga. Populaarseid erialasid nagu
ärikorraldus ja haldusjuhtimine kumbki
medaliomanikest tudeerima minna ei
kavatse. “No võib-olla kunagi tulevikus.
Mind huvitavad paljud asjad, aga maastikuarhitektuur näib hetkel sobivaimana,“
on Tuuli oma valikus kindel.
Vallavanema soovitust minna maailma
seiklema, tüdrukud hetkel kavva ei võta.
Kõigepealt töö ja siis lõbu, resümeerivad
värsked elluastujad.
koduvald

Maidla külapäeval tähistati koolimaja 105. aastapäeva
21. juulil 2007. aasta
päikeselisel keskpäeval
kogunesid Maidla küla
seltsimaja (endise Maidla
koolimaja) õuel Maidla ja
Pärinurme külade praegused ja
endised elanikud.
Kohal oli üle kahesaja külalise, kõige
kaugem külaline oli kohale tulnud Peipsi
äärest. Rahvale ei müüdud seekord pileteid, vaid randme ümber kleebiti roosa
käepael.
Päeva alustati lipuheiskamisega ja Eesti Vabariigi hümniga. Päeva
avamiseks sai sõna külavanem Valter Grünberg,
kes tervitas kohaletulnuid
ja soovis head peo jätku.
Külapäeva juhtisid oma
küla elanikud Terje Jaup
ja Helger Rannu, kellele
oli see esimene kord nii
suurt pidu juhtida ja nad
said sellega suurepäraselt
hakkama.
Külapäeva ametlikus
osas tutvustas Maidla
ajalugu Olev Streff, kellelt saime teada,
et „Esimesed kirjalikud andmed Maidla
küla asustuse kohta pärinevad aastast
1241 Taani hindamisraamatust. 15.
sajandi teisest poolest on teateid mõisa,
nimega Wredenhagen, kohta, mis kuulus
väidetavalt eesti soost Maydellide vasallisuguvõsale.
Esimese ja Teise maailmasõja vahelisel perioodil kihelkondade mõjusfäär
vähenes ja külaelu-korraldus läks valdade pädevusse. Maidla küla kuulus siis
Hageri valla koosseisu.
Pärast Teist Maailmasõda, 1944. a.,
kehtestati Eesti NSVs rajoonide süsteem,
millega Maidla küla jäi Harju rajooni
külge ja allutati Kurtna külanõukogule,

mis asus Kiisal. Hiljem Kurtna liideti
Saku külanõukoguga.
Maidla küla taludest moodustati 1949.
a. Maidla kolhoos, mis 1971. a. liideti
Ääsmäe köögiviljakasvatuse sovhoosiga.
Et sovhoos kuulus Saue külanõukogu
piirkonda, siis allutati sinna ka Maidla
küla. Maidla kool suleti juba 1971. a. ja
lapsed asusid õppima ümberkaudsetesse
koolidesse.
Eesti taasiseseisvumise järel moodustati jälle vallad ja Maidla küla jäigi
Saue alla. Aastal 1992 likvideeriti Saue

koolimaja katus ja 2006. a. rekonstrueeriti koolimaja täielikult. Ettevõtluse arendamise sihtasutuse ja valla toel paigaldati
maasoojuskütte. Seltsimaja avamispidu
peeti maha 09.12.2006.a. Sellest hetkest
alates sai koolimajast küla seltsimaja.
Maidla on muutumas Harjumaa endisest
ääremaast pealinnalähedaseks töökaks ja
kauniks külaks.
Külapäeval tähistati Maidla koolimaja
105 aastapäeva selleks puhuks Ene
ja Margit Mitti loodud luuletusega ja
endised koolimaja vilistlased istutasid
kooliõuele kolm põõsasmaranit.
Oli armas meile koolimaja
sisse tallatud said rajad.
Paljudel meil pead on hallid,
kaasa saadud elutarkus kallis.
Meid kutsub taas kord kooliõu,
kus möödunud on noorusaeg.
Siin suureks kasvand oleme,
ja selle eest me täname.
Meie vaarisade ehitatud koolimajast,
tänaseks saanud on seltsimaja.
Peod meid liitnud on ammusest ajast,
Maidlas traditsiooni jätkata on vaja!!!

sovhoos ja Maidlast sai Pärinurme põllumajandusühistu. Majanduse üldisele
langusele peeti ühistuna vastu 1995. aastani. Päevapealt kadus palgatöö, tehnika
müüdi osakute eest ja farmid jäid tühjaks.
Bussiliin lakkas olemast. Külas ei olnud
telefoni. Külast oli saanud Harjumaa ja
Saue valla mahajäänud ääremaa, asudes
vaid 25 km kaugusel Tallinnast.
Tänaseks on Maidla koolimajast saanud seltsimaja, millele pandi algus 23.
veebruaril 2003, mil Maidla küla koosolek otsustas luua mittetulundusühingu
Maidla külaselts. Küla 2004. a. jaanipäeva pidustused avati riigilipu heiskamisega valla abiga soetatud lipumasti. PRIA
toetuse ja valla abiga vahetati 2005.a

Väikese hilinemisega jõudis kohale
vallavanem Mati Tartu, kes soovis rahvale toredat peo jätku ja tegutsemistahet
edaspidiseks. Kohal oli Saue Vallavolikogu liige Aavo Mitt, kelle organiseerida
oli esinejate kohalolek. Külalistel oli
võimalus vaadata seltsimaja rekonstrueerimise videot, kirjutada mälestusi
külalisteraamatusse ja uurida albumit,
kuhu on koondatud seltsimajas toimunud
ürituste pildid. Avatud olid kunstitoad,
kunstinäitus ja lastel oli võimlus kunstitoas oma kätt proovida. Soovijad said
sealt ka lõbusa näomaalingu. Jäi ka aega
vanade tuttavatega muljeid vahetada.
Päeval toimus palju kaasahaaravaid
võistlusi, mille peakohtunikuks oli

KULD JA HÕBE:
medaliomanikud Tuuli (vasakul)
ja Nele nendivad, et selle
tulemuse jaoks pidi ikka
pingutama ka natuke

KULDMEDALIGA LÕPETANUD
Tuuli Lagemaa
HÕBEMEDALIGA LÕPETANUD
Pille-Riin Tammela
Nele Suvi
Agnes Harjurand
Veronika Rebane

Ene Mitt. Võistlused toimusid kolmes vanusekategoorias: tüdrukud-poisid, naised-mehed, memmed- taadid.
Võisteldi kummikuviskes, sangpommi
tõstmises, noolemängus, hüppenööri hüppamises, puzzle kokkupanemises ning
õlle ja limpsukasti hoidmises. Kõige põnevamaks osutus kummikuviske võistlus,
kus kummikud aina kohalikku viljapõldu
lendasid ja kohtunikud neile järgi silkasid. Kõikide võistluste esimesed kolm
paremat said autasu.
Oli võimalus osta õnneloosi, mille
peaauhinnaks oli võileivagrill. Selle võidu viis koju omaküla taluperenaine Reet
Träss. Osta sai külameeneid ja mängida
rõngaviske mängu. Lapsed said hüpata
batuudil, mis ei seisnud hetkekski paigal.
Veel oli võimalus maiustada jäätise ja
suhkruvatiga. Kohapeal oli toitlustus.
Rahvale pakkusid meelelahutust erinevad esinejad. Kandlemängija Maarja
Maasing, Saue rahvatantsurühm „Saue
simmajad” Piret Kuntsi juhendamisel.
Maidla oma „Laulge kaasa” viis läbi
Tiina Selke. Seejärel, kui lauluhääl lahti
lauldud alustati karaoke laulmisega, mis
pakkus paljudele huvi.
Käepaelte saanute vahel toimus kaks
loosimist. Kella kuue paiku läks loosi
õigus püüda välja ja kohapeal grillida üks
kala Jõgisoo forellitiigis. Võitjaks osutus
Villu Salusaar. Kella üheksa ajal loositi
välja kaheinimese reis Soome Linda Line
laevaga, võitjaks osutus Jüri Pruuden.
Õhtul enne kontserti õpetas Teet
Killing rahvale tantsusamme, et õhtuse
esinemise ajal kõik tantsu vihuksid. Kui
Mait Maltis esinema hakkas, siis olid
kõik platsil juba esimese laulu ajal ja ei
tahtnud lõpetada ka pärast kolm tundi
kestnud esinemist.
Täname kõiki inimesi kes leidsid aega
meid külastada. Veel täname sponsoreid.
ja neid, kes aitasid kaasa külapäeva õnnestumisele.
Aili Mitt
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PALJU ÕNNE VALLA 
EAKATELE JUULI
JA AUGUSTIKUU 
HÄLLILASTELE
Laagri

Hilja Mets
Asta Siigur
Leida Reiman
Velli Indrikson
Linda Värav
Aino Sibrik
Evi Veia
Arvo Seäsk
Jaanus Umberg
Ants Aas
Leida Allas
Niina Tuvikene
Linda Pello
Jevgeni Paškovski
Olga Ahi
Hilda Pebre
Ellen Rünne
Aino Voogla
Fauzija Murašova
Helga Erbs
Olli Malm
Luule Tammer
Asta Vaindlu
Ülo Lassel
Aleksandr Jakovlev

Aila küla

Elsa Koppel
Elvine Morel
Ilse Pork

Püha küla

Leida Lilleberg
Veevi Unt
Linda Veiler

Pärinurme küla
Õili Kruus
Endel Kontus

Hüüru küla

Viktor Peri
Laine Aarne
Saima Urban
Tiina Laanisto

Valingu küla
Herbert Kask
Zbanova Olga

Vanamõisa küla
Lembit Laanep
Ella Silbermann
Urve Letner
Silvi Daljaeva
Armand Palmiste

Jõgisoo küla

Lidia Seljanova

Pällu küla

Aarand Soodla

Tagametsa küla
Ilse Ola

Ääsmäe küla
Ilse Pork

Koppelmaa küla
Valve Kollo
Maria Rogatkina

11.07
14.07
21.07
23.07
25.07
05.07
07.07
19.07
05.07
16.07
22.07
23.07
23.07
25.07
17.08
15.08
29.08
11.08
01.08
15.08
04.08
14.08
25.08
08.08
29.08

84
84
84
84
82
81
81
75
70
70
70
70
70
70
98
90
85
82
81
80
75
75
75
70
70

27.07
17.07
05.08

93
86
89

09.07
04.07
25.08

88
70
81

07.08
15.08

    
70
70

05.07
18.07
08.07
16.08

87
83
75
70

19.07
09.07

84
80

19.07
06.07
07.07
06.07
12.08

    
83
81
75
70
82

20.07

80

19.07

75

24.07

    
75

05.08

89

29.08
12.08

    
80
75
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Noortelaager Hiiumaal Pihla talus

PALJU ÕNNE
VÄIKESTELE
VALLAKODANIKELE
ÄÄSMÄE KÜLA
TAURO NUGIS
11.05.2007         
KARL MARKUS PURI 12.06.2007
LAAGRI
MARK ANTON MERINIIT 22.05.2007
SIIM LIPP
01.06.2007          
RAMON UIBO
19.05.2007
MATTIAS TUUSIS
07.06.2007
KARL VALI
14.06.2007
PEETER PUGAL 
16.06.2007
HANS OSKAR ERIKSON 20.06.2007
KITI KIRT
01.07.2007
KARL LIBLIK
15.07.2007         
KIIA
LISETE TALVAR
ANETTE DOLGOV

Eile nägin ma Hiiumaad,
suvilaid, Hiiumaa saunasid,
nägin loomi ja kajakaid nägin
uhkeid kadakaid, eile nägin ma
Hiiumaad!

Kas pole tore viisike, mida hommikuti laulda? Just selle lauluga algasid
kõik seitse laagripäeva. Käesoleva aasta
laager leidis nimelt aset Hiiumaal, Pihla
talus, mis asub Kõpu poolsaarel looduskaunis paigas. Hoovi paistab kätte ka
Kõpu tuletorn.
Saue valla noorte reis Hiiumaale algas
22. juuli varahommikul, kui päike oli
juba taevakaarel kõrge koha vallutanud
ning tundus, et sinna ta kogu nädalaks
ka jääb ning lubab laagrilastel oma
soojuses kümmelda. Kuid ilmataadil
olid siiski teised plaanid ning nägime
vihma päikesest hoopis rohkem ning
kõik igatsesid koju unustatud kummikuid ja vihmakeepe. Vihmadušš ei kurvastanud siiski mitte kedagi, sest kõik
päevad olid tänu kasvatajate ettevõtlikkusele täis põnevaid tegevusi.
Sai tantsida ning peeti I Hiiumaa
olümpiamängud, käidi mere ääres,
toimus maastikumäng, põnev kohtumine
naaberlaagriga, külastati Kõpu tuletorni ning toimus ekskursioon mööda
Hiiumaad. Kasvataja Marleeni õpetatud
line-tantsu oskused ei jooksnud mööda
külgi maha ei poistel ega tüdrukutel.
Sealt said alguse ka muud tubased

tegevused: ajalehtedest mütside valmistamine ning seejärel ka nende avalik
demonstreerimine õhtusel moeetendusel;
„Kuldvillaku” mäng, kus neljal meeskonnal tuli vastata Hiiumaad, Pihla talu
ning Eestit puudutavatele küsimustele ja
palju muud põnevat.
Ekskursioon Hiiumaal oli põnev ning
väga informatiivne: Kõpu tuletorni ronimist ei pidanud keegi paljuks. Tagasiteel
külastati ka Kõpu ainukest poodi ning
lasti hea maitsta nende rikkalikul kolme
sordiga jäätisevalikul. Päev enne kojutulekut toimus bussiekskursioon, kus
tutvuti Hiiumaa vaatamisväärsustega
– Sääre tirp, Tahkuna tuletorn, parvlaeva
„Estonia“ mälestusmärk, Teise maailmasõja katakombid – olid kohad, mis
eredamalt meelde jäid.
Õhtul toimus laagri nii-öelda lõpupidu, mis möödus õues grillimise ja
tublimate premeerimise tähe all. Nädala
jooksul olid nimelt tublimad ja silmapaistvamad lapsed kogunud plusspunkte
ehk mummusid ning usinamad mummukogujad said ka autasustatud. Kui
tavaliselt algas öörahu juba kell üksteist,
siis sellel õhtul tohtisid lapsed lustida
kella üheni öösel. Järgmisel hommikul
asutigi koduteele, kuid südames kripeldas kõigil üks mõte: veel veidikeseks
Hiiumaale...
Imbi Tigasson

01.06.2007
16.06.2007

PÄRINURME KÜLA
LAURA LISETTE OSOL 01.06.2007
TUULA KÜLA
INGRID KOšELEVA

07.07.2007

ALLIKU KÜLA
MARKEN JÄRVSOO
19.07.2007
MIA-MARTA RANDMÄE 16.07.2007

Meie hulgast lahkunud
REIN BAUM
27.01.1959-04.06.2007
AIMO OJASTE
23.06.1928-09.06.2007
PAUL SINISALU
04.01.1944-10.06.2007
AAGO JAKOVLEV
13.08.1971-13.06.2007
LEIDA RAUDSEPP
10.04.1929-22.06.2007
LEHTE VAHER
10.04.1936-30.06.2007
KALEV KLAAMAS
01.09.1954-02.07.2007
MATI-SERGEI RÖSTLER
28.01.1942-11.07.2007
LUULE KESKER
27.01.1929-17.07.2007
PELAGEYA RUDAK
05.11.1928-16.07.2007
MILDA KROON
26.02.1920-23.07.2007
KSENIYA NIKOLAEVA
01.05.1918-24.07.2007

Veskitammi lasteaed avab uksed 3. septembril
Kauaoodatud uue lasteaia
avamiseni on jäänud
loetud päevad. Maja on
ettevalmistavat saginat täis,
õpetajad korrastavad oma
rühmatubasid et 3. septembril
kasvandikud pidulikult vastu
võtta.
Sel päeval on kõik lapsed koos vanematega oodatud kell 10.00 pidulikule
avamispeole. Juhataja Rita Kleini sõnul
toimuvad mõned sõnavõtud ja võtmete
üleandmine ehitajalt kasutajatele, aga
kõik see ei võta enam, kui pool tundi.
Kui ilm lubab, toimub aktus kindlasti
õues. “Seejärel on võimalus jääda kohe
ka rühmadesse,” kinnitab Klein ja soovitab vanematel võimalusel tutvumispäev
koos lapsega veeta. “Rühmaõpetaja iga
emaga personaalselt sel päeval suhelda
ilmselt ei jõua, selle jaoks toimub

septembrikuus koosolek, aga pakilisemad küsimused ja mured saab ikka läbi
arutada,” arvab juhataja.
Viimased ettevalmistustööd
Uhiuue lasteaia juhataja sõnul on puudu veel mõned mööblitükid ja pooleli
plaatimistööd rühma toidublokkides, aga
avamiskuupäevaks on kõik paigas.
Kuues rühmas kasvatustööd alustavat
12 õpetajat valivad vastavalt oma rühmale õppematerjale ja mänguasju ning
toimetavad juba enne ametlikku alguspäeva vastses lasteaiakompleksis.
Töömehed sagivad ka õueterritooriumil mänguväljakute juures. Viimaste
puhul tunneb juhataja suurt rõõmu uudsete - kummist pehmete plaatide üle, mis
väljakut ümbritsevad. Traditsioonilise
kruusa ja liiva ees on kummikatte eelis
suurem turvalisus ja säästlikkus. “Väiksem oht põlvi katki kukkuda ja riideid

rikkuda,” rõõmustab Klein.
Päevakavad sarnaseks
Juhataja soovitab enne ametlikku alguspäeva tulla tutvuma lasteaia päevakavaga, et harjutada juba kodused rutiinid
lasteaiaga vastavaks. “Eriti oluline on
ühtlustada lõunane magamamineku
aeg,” nendib Klein.
Kui on soov tutvuda ka oma lapse
rühma õpetajaga, soovitab juhataja enne
ette helistada, sest praegu pedagoogid
veel kogu päev majas ei ole.
Ka on hea üle vaadata, kuidas hoonele
näiteks autoga ligi saab. Nimelt paneb
juhataja lapsevanematele südamele, et ei
kasutataks Laagri ujula kõrvalt tulevat
teed, vaid sissesõitu läbi kooli parkla.
koduvald

kooli-eri

KOOLIJUHTIDE TERVITUSED UUE ÕPPEAASTA ALGUSEKS
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Laagri kool kolmanda õppeaasta lävel
Vahel tundub, et aastatel on tõepoolest tiivad. Vaadates
tagasi kahele esimesele õppeaastale, on tunne, et need on
möödunud linnulennul. Esimesed tööaastad Laagri koolis
on kõigil olnud töötihedad, kuid samas väga meeldivad.
Alati on uuel positiivseid emotsioone tekitav võlujõud. Olgu
see siis uus soeng või hoopiski uusaasta saabumine, mis
meeled elevil hoiab. Nii on olnud kooligagi. Teotahtelisi
ja särasilmseid õpetajaid ning õpilasi on mahtunud igasse
koolipäeva, mis on paljudes tekitanud tunde, et Laagri kool
on siin teadmistejahu jahvatanud kauem, kui kroonika
näitab.
Juuni alguspäevil said koolijütsid tasuks tehtud töö eest
kätte õpinguraamatud ning 173. õpilasel olid seal kirjas
väga head ja head tulemused. Paljude õpilaste jaoks tuli
kooli tulla ka päris südasuvel, et üheskoos minna Suurele
Peole - nimelt osales 115 meie kooli õpilast X Koolinoorte
laulu- ja tantsupeol.
Juunikuu koolis on tavaliselt õpetajate jaoks veel töine
ning puhkama saab alles jaanipäevast. Tehakse kokkuvõtteid möödunud õppeaastast ja seatakse uusi sihte.
Juuni alguses käisid õpetajad jalgrattamatkal
Hiiumaal. Tutvusime lähemalt Suuremõisa lossiga ja seal tegutsevate koolidega. Loomulikult viisime end kurssi ajaloolise
taustaga, saime ülevaate lossivaimu-destki… Ja loomulikult
Kassari! Enamus täiskasvanutel on kindlasti meeles kooliaegsed ekskursioonid sääretirbile. Nii nautisime meiegi
taaskord sealset looduse ilu. Linnamüra sinna ei kostu ja
stressivaba õhku ahmisid enesesse kõik matkajad.
Energiaannus, mida enesega kaasa tõime andis hea pin-

nase õpetajate loomepäevade korraldamiseks. Analoogne
ettevõtmine toimus juba teist korda. Eelmise suve tegemised
on kirjas kaante vahel. Selle suve tegemisi võib näha iga
vallakodanik meie kooli territooriumil. Koolitänavatele on
joonistatud eesti maakaart, ristsõnade ruudustikud, kolmnurgad, keksud jpm. Pooleli jäi veel malelaud. Augustikuu
keskel saavad ilmestama meie tänavaid sildid: koostöö põik,
matemaatika tee, ristsõna ristmik, keksuplats, lipuväljak.
Plaanis on veel tähestiku tänav jpm. Nüüd küsib lugeja
kindlasti milleks? Ikka selleks, et õpilasel oleks huvitavam
ja põnevam ning vahelduseks klassiruumist õue õppima
saaks minna.
Augustikuu teisel poolel on plaanis antud tänavatel
õuesõppe koolitus valla pedagoogidele, koolitajaks Mikk
Sarv. Jutt jõuabki suvest sügisesse. Õpetajad alustavad koolitustega, ühel päeval ões ja teine koolituspäev professor
Ülo Vooglaiuga. Siis veel viimased lihvid klassides, terve
rida nõupidamisi ja õppeaasta võib taas alata. Ikka uudsena. Kasutusele saame uue koolitiiva, kus asuvad õppima
õpilased 4.-8. klassini. Uued õpetajad ja uued õpilased.
Septembris 2005 kirjutati kooli kroonikaraamatusse
õpilaste arvuks 236. September 2007 - 387 õpilast ja 30
õpetajat. Aeg on küps taaskohtumisteks ja uute koolipere
liikmete vastuvõtmiseks.
Marje Eelmaa
Laagri kooli direktor

Varsti jälle kooli…
Lõppemas on puhkuste aeg. Suvel vaikselt seisnud koolimajas on peagi kuulda laste jutuvada ja rõõmsaid kilkeid.
Meeldiv on meenutada ka möödunut suve, kus toimus X
Noorte Laulu- ja Tantsupidu, milles Ääsmäe rahvatantsurühmad osalesid. Rõõm oli kõigil suur, kui läbi eelnenud ülevaatuste pürginud kõik rahvatantsurühmad pääsesid kõik edasi.
Siinkohal tahaks veelkord tänada Ääsmäe kõiki tantsijaid ja
tantsivaid ÕPSE, kes ei pidanud talvel paljuks hilistel õhtutundidel ja koolivaheaegadel tantsutrenni teha. Suur aitäh ka
kõigi nende tantsurühmade juhendajale Piret Kuntsile, tänu
kellele nii kaugele jõuti.
Ettevalmistused uueks õppeaastaks on võtmas hoogu.
Tähtaegselt (hiljemalt 20.augustiks), peaksid valmis saama
kooli enamus renoveerimis- ja remonditöid. Katkiste kooliesise plaatide asemele paigutatakse nüüd punasest mõisakivist kate. Ka kooli soojustrasside tasakaalustamisega
peaks ühtlustuma talvekuudel klassiruumides temperatuur.
Kindlasti suurimaks investeeringuks kujuneb 384.- tuhat
krooni maksma läinud kooli võimla ventilatsiooni ehitus. See
annab kindlasti tunduvalt paremad võimalused sportimiseks
ja võistluste läbiviimiseks. Uue sisustuse saavad ka õpilaste
garderoobid, eelkooli ja esimese klassi mööbel.
Uuel õppeaastal ootame esimesse klassi 18 õpilast, mis
on rohkem kui möödunud aastal. Klassiga asub tööle Merle
Laretei, kes tunneb enamik lapsi juba eelkooli päevilt, mille

AKTUSED 
VALLA 
KOOLIDES
UUS KOOLIAASTA ALGAB

1. SEPTEMBRIL 
PIDULIKU AKTUSEGA
KOGU KOOOLIPERELE

kell 09.00 Ääsmäe Koolis
kell 10.00 Laagri Koolis

õpetajaks ta oli. Ka eelkooli astujate laste kohtade arv on täis.
See teeb ainult rõõmu, sest lähiaastatel ei tohiks lastepuuduse
üle küll kurta.
Hea uudis vanematele on ka see, et varemalt planeeritud
töövihikute ja päevikute raha jääb nüüd alles. Riigipoolne
toetus aitab meil seda kompenseerida.
Sellest õppeaastast alustame ka võõrkeele õpetamisega
juba II klassist. Eelmisel aastal pilootprojektina kavas olnud
e-kool käivitub käesolevast õppeaastast juba täielikult. Nüüd
siis saavad kõik lapsevanemad, kes vähegi tunnevad huvi,
oma võsukeste õppimisel silma peal hoida.
Loodan, et kõik on jõudnud möödunud pika talvega tühjenenud „akud“ taas täis laadida, et astuda reipalt vastu uutele
põnevatele katsumustele ning taas asuda omandama uusi,
huvitavaid teadmisi ja kogemusi.
Ja jälle ta tuleb – see uus kooliaasta. Siin Ääsmäel juba 216
korda. Tõsi, siin Ääsmäe Põhikoolis, aga juba 19 kord!
„Peatse taaskohtumiseni“ kõigile tänastele õppuritele kooli
töötajatele ja „Tere tulemast“ eelkooli ning
esimesse
klassi astujatele, nende vanematele ning uutele kolleegidele.
Meie kooli uksed on ikka kõigile avatud…
Jaanus Kallion
Ääsmäe Põhikooli direktor

Bussiliin (al 3. sept)
JõgisooSaue gümnaasiumLaagri kool
Jõgisoo		
7.25
Lõokese teeots (sisse ei sõida)7.32
Valingu-Jõgisoo teerist 7:34
Aila			
7.38
Valingu		
7.42
Pikamäe tee (ristmik) 7.50
Saue Gümnaasium
7.55
Laagri Kool		
8.05

Bussiliin (al 3. sept)
Kindluse –
Laagri kool
Kindluse bussipeatus
Hüüru bussipeatus
Harku bussipeatus
Nurme teerist		
Kotka teerist		
Laagri Kool		

7:46
7:48
7:53
7:56
7:58
8:05

Bussiliin (al 3. sept)
Vanamõisa mõis   Laagri kool   Saue gümnaasium
Vanamõisa mõis
Tutermaa teerist
Vanamõisa teeots
Püha küla		
Põlma peatus		
Alliku seltsimaja
Uus-Klaokse		
Koru			
Laagri kool		
Koidu			
Rõika tn		
Saue Gümnaasium

7.15
7.17
7.20
7.27
7.30
7.32
7.35
7.43
7.50
7.55
8.00
8.10

vt lisa ka Laagri Kooli kodulehelt
http://www.laagrik.edu.ee/.
Leheruumi nappuse tõttu ei kajastu
siin koolist tagasisõidu ajagraafikut

Ääsmäe Põhikooli
bussiliinide sõidugraafik
(al 3.sept)
BUSSILIIN nr 1
E-R
7.25 Maidla Aiandusühistu
7.30 Maidla koolimaja
7.35 Maidla keskus
7.40 Altküla teeots
7.45 Altküla ( Vainu trahvo )
7.50 Ääsmäe Põhikool
8.00 Koppelmaa
8.10 Jõgisoo
8.20 Ääsmäe Põhikool
BUSSILIIN nr 2
E–R
7.30 Ääsmäe Põhikool
7.40 Tuula
7.50 Keila Perearstikeskus
7.55 Keila Gümnaasium ( Põhja tänav )
8.00 Keila Algkool ( Pargi tänav )
8.05 Keila Linnavalitsus ( Hansapank)
8.10 Tuula
8.15 Ääsmäe Põhikool
BUSSILIIN nr 3A ( õpilaste ujumine )
Esmaspäeviti
13.35 Ääsmäe Põhikool
13.40 Altküla ( Vainu trahvo )
13.45 Altküla teeots
14.00 Maidla keskus
14.05 Maidla koolimaja
14.10 Maidla Aiandusühistu
14.35 Ääsmäe Põhikool
14.40 Jõgisoo
14.45 Tuula
14.50.Keila Gümnaasium
14.55 Keila Tervisekeskus
15.00 Keila Algkool ( Pargi tänav)
15.05 Keila Linnavalitsus ( Hansapank)
15.10 Tuula
15.20 Ääsmäe Põhikool
16.15 Ääsmäe Põhikool
16.20 Tuula
16.25 Keila Perearstikeskus
16.27 Keila Gümnaasium ( Põhja tänav )
16.30 Keila Tervisekeskus
16.33 Keila Algkool ( Pargi tänav)
16.37 Keila Linnavalitsus ( Hansapank)
16.45 Tuula
16.50 Ääsmäe Põhikool
16.55 Altküla ( Vainu trahvo )
17.00 Altküla teeots
17.05 Maidla keskus
17.10 Maidla koolimaja
17.15 Maidla Aiandusühistu
BUSSILIIN nr 3B
T–R
13.35 Ääsmäe Põhikool
13.40 Jõgisoo
13.45 Tuula
13.50 Keila Perearstikeskus
13.55 Keila Gümnaasium ( Põhja tänav )
14.00 Keila Algkool ( Pargi tänav )
14.05 Keila Linnavalitsus ( Hansapank)
14.10 Tuula
14.20 Ääsmäe Põhikool
14.35 Ääsmäe Põhikool
14.40 Altküla ( Vainu trahvo )
14.45 Altküla teeots
14.50 Maidla keskus
14.55 Maidla koolimaja
15.10 Maidla Aiandusühistu
16.15 Ääsmäe Põhikool
16.20 Tuula
16.25 Keila Perearstikeskus
16.27 Keila Gümnaasium ( Põhja tänav )
16.30 Keila Algkool ( Pargi tänav)
16.32 Keila Linnavalitsus ( Hansapank)
16.40 Tuula
16.50 Ääsmäe Põhikool
16.55 Altküla ( Vainu trahvo )
17.00 Altküla teeots
17.05 Maidla keskus
17.10 Maidla koolimaja
17.15 Maidla Aiandusühistu
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MÜÜGIL
SUVELILLED,
TAIMED JA AMPLID
Kuuse 9, Laagri

Paigaldame TV- ja
SAT antenne
Hinnad soodsad,
garantii
tel. 556 93858

LEILIRUUMIDE
SISEVIIMISTLUS
TÖÖ ILUS,
HINNAD
MÕISTLIKUD

SAAD
PALJU,
MAKSAD
VÄHE

PakiAutoKeskus
Otsime enda meeskonda

autoremondilukkseppa

Töö kirjeldus
• Pakiautode remont ja hooldus
Nõudmised kandidaadile
• erialane haridus ja/või töökogemus samas valdkonnas
• optimistlik ellusuhtumine
• valmisolek pidevaks enesetäiendamiseks
Ettevõte pakub
• motiveerivat palgasüsteemi (põhipalk + tulemuspalk)
• eneseteostusvõimalust
• kaasaegset töökeskkonda
• meeldivat ja sõbralikku kollektiivi

tel: 566 73502
ja 561 37905

Kontaktisik: Argo Roosma argo@pakiautokeskus.ee
Kontakttelefon: 5297357
Asukoht: Keila
www.pakiautokeskus.ee

Sissemakse 0%
Kütusekulu 4,7-7,3 l/100 km,
AS Oru Äri otsib oma
Kumna töökotta

CO2 heitmed 126-175 g/km.

rehvitehniklukkseppa
Kandidaadilt eeldame
ausust, kohusetundlikust
ja eelnevat vastavat töökogemust.
Omalt poolt pakume
kindlat tööd arenevas ettevõttes,
konkurentsivõimelist töötasu
ning sõbralikku kollektiivi.
Täpsem info tel 60 99 555
www.gislaved.ee

Renault esindused: Tallinn: ABC MOTORS AS,
Tallinn, Paldiski mnt. 105, tel. 674 7700,
www.abcmotors.ee. Rakvere: WIRU AUTO OÜ,
Kreutzwaldi 5B, tel. 329 5560. Viljandi: AS RAEL,
Tallinna mnt. 97, tel. 433 0987. Pärnu: KALEV
HOLZBERG OÜ, Tallinna mnt. 91a, tel. 447 7300.
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BUSSIGRAAFIKUD KÜLADEST PEOPLATSILE JA TAGASI KÜLADESSE
peole			
Maidla – Kontori eest
Ääsmäe – koolimaja eest
Tuula – lauda ristis prügila teeots.
Jõgisoo – Pärnu mnt. peatusest
Aila – Aila vana koolimaja juurest
Valingu – Ööbiku/Puiestee ristmik
Vanamõisa mõis - bussipeatusest

11:20
11:30
11:40
11:50
11:55
12:00
12:05

peole			

koju

16:24
16:00
23:45
16:40 22:05 16:00 21:45 23:45
16:50
16:00
23:45
17:00 22:10 16:00 21:45 23:45
17:05
16:00
23:45
17:10
16:00
23:45
17:15
16:00
23:45

NB! Peale võetakse ka kõik teeääres hääletajad!!! 				

Laagri – Vallamaja esine parkla
Harku – Roll-Transi garaazi värav
Vatsla – Vatsla lauda juurest
Hüüru – Hüüru veski juurest
Uus-Klaokse – Infostendi juurest
Alliku – seltsimaja juurest

11:20
11:25
11:35
11:45
11:50
11:55

17:40
17:50
18:00
18:10
18:15
18:15

22:50
23:00
23:10
23:20
23:25
23:25

koju
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30

NB! Peale võetakse ka kõik teeääres hääletajad!!!

KODUVALD Saue valla sõnumileht
Väljaandja: Saue Vallavalitsus; Toimetus: Saue Vallavalitsus, Vae 2, Laagri
e-meil: koduvald@sauevald.ee telefon 6 54 11 56

22:40
22:40
22:40
22:40
22:40
22:40

1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00

