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Aastalõpu mõtteid ja meenutusi

Nii nagu aasta lõpul ikka
kombeks on, mõtleme
möödunule ja seame
tulevikusihte, ootame jõuluvana
ning usume, et uus algav aasta
on meile edukas ja õnnetoov.
Nii nagu kogu Eesti jaoks, oli ka meie
vallale lõppev aasta üpris edukas. Valla
eelarve tulupool kasvab aasta lõpuks
eeldatavasti 15% võrreldes möödunud
aastaga. Plusspoolele tuleb kindlasti
lisada Laagri kooli juurdeehituse valmimine veebruarikuus ning 120 kohalise
Veskitammi lasteaia käikuandmine
3.septembril.
Loodan, et need sündmused tõid rõõmsat elevust meie valla sadadesse peredesse ning leevendust lausa karjuvale
lasteaiakohtade puudusele. Kahjuks on
kohanõudlejate järjekorrad endiselt pikad
ning vallal tuleb teha tõsiseid jõupin-

gutusi selle probleemi lahendamiseks.
Oma eelmise aasta kokkuvõttes tegin
ma lihtsa arvutusnäite tulumaksu laekumise kohta valla eelarvesse. Eeldusel, et
maksumaksjate arv 4500 ei ole muutunud, laekub valla eelarvesse tänavu igalt
maksumaksjalt 19555 krooni, mis teeb
keskmiseks brutopalgaks 13600 krooni.
Lasteaiakoha arvutuslik kuumaksumus
on umbes 3000 krooni, arvestamata
amortisatsioonikulu ja kapitalikulu (need
on võetud laenude tagasimaksed ja
laenuintressid), mis tegelikult tuleks liita
kohamaksumusele. Seega: lasteaiakoha
tegelik kuumaksumus on 6000 krooni,
ehk 72 000 krooni aastas. Iga lapsevanem
panustab aga valla eelarvesse 19 555
krooni aastas. Kui me tahame, et Eesti
rahvas püsima jääb, siis on loogiline, et
solidaarsuskokkuleppe alusel aitavad
lastega perede kulusid kanda kaaskodanikud. Nii toimub maksutulu ümberjaotamine kogu demokraatlikus maailmas.
Eesti puhul on aga probleemiks see, et
tänapäeva palgataseme juures laekuv
maksutulu ei suuda garanteerida omavalitsustele seadusega pandud kohustuste
täitmist ning sellest tulenevalt napib
lasteaiakohti, lagunevad teed ja tänavad,
paljudes asulates puudub tsentraalne veeja kanalisatsioonisüsteem.
Laagri kool ja lasteaed on ehitatud
laenurahaga. Laenu on 20-ks aastaks
võtnud vallale kuuluv osaühing Laagri
Haridus- ja Spordikeskus ja vald maksab
laenu tagasi rendiraha aastamaksetena
osaühingule, suurendades nii aasta

Hea Saue valla elanik,
31. detsember on Eesti linnade ja valdade jaoks oluline kuupäev. Mitte üksnes
seetõttu, et see on aasta viimane päev,
vaid ka seetõttu, et 31. detsembri 2007
seisuga rahvastikuregistris olevate elanike arvu alusel hakkab 2008.a laekuma
valla põhiline tulu- üksikisiku tulumaks.
Saue valla 2008. aasta eelarve planeeritavatest tuludest moodustab tulumaks
81%.
Meie noore elanikkonnaga vald vajab
hädasti veel ühe lasteaia ehitamist, vallateede olukord jätab kahjuks nii mitmeski
kohas tublisti soovida, välja ehitada või
uuendada tuleb kanalisatsioonisüsteem.
Mitte vähemtähtsaks ei ole toetused lastele, noortele peredele ja eakatele, uued
lastemänguväljakud või head sportimisvõimalused. Seda suudame teha üksnes
siis kui Teie olete ennast valla elanikuks
registreerinud ja Teie tulumaks laekub
koduvallale.
Kohtudes uuselamurajoonide esindajatega tõusis olulise küsimusena esile

puuduv ühistransport. Kas see on teenus,
mida on võimalik valla poolt pakkuda
siis kui nimetatud uusasumites elab piisavalt inimesi, kes on ka ametlikult valla
elanikud.
Hea Saue valla elanik! Kui Teie ja Teie
pere ei ole veel ennast Saue valla elanikuks registreerinud, siis palun tehke seda
aasta kahe viimase nädala jooksul. See
ei ole raske- täitke ära valla kodulehel
www.sauevald.ee olev vastav blankett ja
tooge või saatke see postiga Saue Vallavalitsusele. Kui väga soovite, tuleme Teie
avaldusele koju järgi ja viime selle ise
vallamajja :)
Nii saate lihtsa vaevaga aidata ise
kaasa oma elukeskkonna paremaks muutumisele.
Mikk Lõhmus
Abivallavanem- arendusnõunik

–aastalt osakapitali. Taoline finantseerimisskeem vabastas valla eelarve formaal-juriidiliselt laenukoormusest ning
võimaldas ehitamise käigus osaühingul
tagasi saada teatava osa käibemaksust.
Kahekümneaastane laen ei koorma valla
eelarvet märkimisväärselt, kuid nõuab
aastaeelarvete koostamisel konservatiivse fiskaalpoliitika järgimist ning ranget finantsdistsipliini.
Kuulasin mõni aeg tagasi vallavolikogu haridus-ja kultuurikomisjoni istungi
lindistust ning oma imestuseks kuulsin,
et ennast nii laste hariduse, kui ka huvihariduse eest võitlejateks tituleerinud
volikogu liikmed avaldasid arvamust, et
laenu võtmine oli viga ja nii elavat me
oma laste ja lastelaste arvelt.
Laenuta Laagri kooli taolist kompleksi
ehitada ei oleks olnud võimalik. Selge
on see, et laste käimine Tallinna koolides
oleks tulnud vallale tunduvalt odavam.
Olen alati olnud seda meelt, et kool
loob lisaks haridusele enda ümber mingi
erilise aura, mida on võimatu mõõta
rahas. Volikogu on oma otsuse teinud ja
tagantjärgi targutamine ei räägi püüdest
elu vallas edasi viia.
Mööduva aasta võiks ehk tingimisi
nimetada teede aastaks, sest neli tähtsat
magistraali –Tallinna ringtee, Paldiski
maantee, Juuliku – Tabasalu tee ja Tallinn-Paldiski raudtee on olnud tulipunktis kogu aasta vältel. Tuliseid vaidlusi
põhjustanud Paldiski maanteelõik, Harku
mäest kuni Kiia külani, pole leidnud
lahendust siiamaani ning vaevalt siin

konsensuslikku lahendust ongi. Riigi ja
projekteerijate eelistuseks tundub olevat
olemasolevale teetrassile viadukti rajamine Hüüru küla kohale. See on leidnud
aga Hüüru rahva tõsist vastuseisu.
Teine trass, mis mööduks Hüüru ja Kiia
küladest lääne poolt, ei rahulda aga Kiia
inimesi ega Vatsla küla maaomanikke.
Kõik on veendunud, et tee on ohtlik,
vajab rekonstrueerimist, aga meile see ei
meeldi!
Tekkinud situatsioonis jääb minule
küll arusaamatuks, miks Eesti riik ei
soovi siin käituda riigina ja arutada inimestega erinevaid õiglase kompensatsiooni võimalusi, sest kõigile on selge,
et seda teed on ennekõike vaja kogu
Eestile ja seda ei ehitata üheks-kaheks
aastaks, vaid sajanditeks. Riik kohustas
omavalitsusi selgitama välja kõik vabad
maatükid ja kui see oli meie poolt tehtud,
võttis ilma igasuguse põhjenduseta
riigiomandisse ligi tuhat hektarit meie
valla maid. Tõsi küll – põhjendusena oli
märgitud : “jätta riigireservi”. Miks siis
nüüd ei saa riigile nii vajaliku tee alla
jäävate maade asemele anda omanikele
võrdväärset asendusmaad? Küll oli seda
maad alles hiljaaegu võimalik asendusmaana anda küll soode, rabade ja looduskaitsealade omanikele. Kuuldavasti
on meie valitsus nüüd teinud targa
otsuse –vahetustehingud üldse lõpetada.
Inimeste probleeme nii ei lahendata.
jätkub lk 2

SA ELAD JU SIIN?
Registreeri end vallaelanikuks ja osa Sinu tulumaksust laekub valla
eelarvesse. Sellega aitad kaasa oma koduvalla arengule ning lood
võimaluse oma perele paremaks tulevikuks.
Kõigi detsembrikuus Saue vallaelanikuks registreerijate
vahel loositakse välja
• 5 inimest saavad aastase Laagri ujula pääsme omanikuks
• 1 õnnelik perekond sõidab Jurmalasse LIVU veeparki lõbutsema
Registreerimislehe leiad
www.sauevald.ee, täidetud avaldus koos passi koopiaga saada postiga
või too ise kohale Saue Vallavalitsusse Veskitammi 4, Laagri 76401.
Lisaküsimused tel 654 1130 või e-post mikk.lohmus@sauevald.ee

ANNA OMA PANUS, VÄÄRTUSTA KODUKOHTA!
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Palju peavalu tekitanud JuulikuTabasalu tee on tänaseks nagu unustusse
vajunud, keegi ei oska öelda, millal sel
projekt valmib ja millal seda ehitama
hakatakse. Räägitakse mingist umbmäärasest 2015 aastast, aga niikaua peab
elu edasi minema ja raske on tagasi hoida
arendusi, mida maaomanikud soovivad
selle trassiäärsetel maadel teha.
Ühest liiklussõlmest tahaksin põgusalt veel rääkida – see on Pärnu
maanteele,Vääna jõe tagusele alale projekteeritav kahetasandiline ristmik, mis
raudteealuse tunneli kaudu avaks Vanamõisa ja Alliku külale pääsu Tallinna ja
Pärnu suunale ning milline lülitatakse
Tallinna ringtee projekti koosseisu.
Oleme kõik märganud, et Harku
maanteel käivad ehitustööd. Tee rekonstrueeritakse RAM eralasteaiast kuni
raudtee ülesõiduni põhjalikult. Kahele
poole jõge ehitatakse ringteed, et kiirust
alla võtta ja lahendada ohtlikud olukorrad
Metsa, Männimetsa ja Instituudi tee ning
Veskitammi tänava ja Vae tänava ristmikel. Kahele poole Veskitammi tänavat
ehitatakse kõnniteed ning laiendatakse
sõiduteed, et leevendada parem- ja vasakpöördeid kooli ja lasteaia parklatesse.
Usun, et meie laste koolitee muutub
turvalisemaks ning teeolud paranevad
tunduvalt. Lootsime küll kiiremat ehitustempot, kuid Murphy seadus ütleb, et
iga asi võtab nii palju aega, kui kulub või
enamasti tunduvalt rohkem. Ehitus saab
valmis 2008 a esimesel poolel.
Äraleierdatud teema on küll nn kinnisvaramulli lõhkemine, kuid teatavat
kergendust tunnevad ehk kõik võimalikud ostjad. Olukord, kus kahe keskmise
kuupalga eest ei saanud osta ruutmeetrit
elamispinda, oli küll skisofreeniline. Kinnisvaraarendajatel tekkis illusioon, et nii
peabki olema, et 200%-line kasum ongi
normaalne ja nii kestab igavesti. Kahju
on nendest noortest peredest, kes minnes
kaasa üldise trendiga,võtsid priske laenu
ja said selle eest mitte just kõige parema
kvaliteediga kalli Gyprocmaja.
Ka vallavalitsus tunnetab, et kinnisvarasurve hakkab nõrgenema. Kui varem
arendajad olid valmis võtma kohustusi
lasteaedade ja koolide ehitamiseks oma
kulu ja kirjadega, siis tänaseks on tuhin
vaibunud ja sellise ettepaneku tegemist
peetakse väljapressimiseks.

Ametnik annab nõu: Mida

peaks kodanik
teadma maamaksu tasumise kohta

Aasta algus toob vallaelanike
postkasti maksuteated
maamaksu tasumiseks. Saue
Vallavalitsuse statistik Ene
Lepist seletab lahti maamaksu
maksmisega seotud olulisemad
küsimused.
Periood
Maamaksu tasumise aluseks on kalendriaasta ja arvestus käib pooleaastaste tsüklitega. Aasta alguses viib
kohalik omavalitsus sisse info kõikide
eelmisel perioodil toimunud maatehingute ja omanike kohta, need andmed
edastatakse Maksu- ja Tolliametile, kes
sellele teabele tuginevalt saadab reeglina veebruari lõpus/märtsi alguses välja
maamaksu teated. Oluline on teada,
et kui näiteks omanik müüb oma maa
jaanuaris, siis on tema kohustus tasuda
terve esimese poolaasta maamaks, kuude
kaupa arvestust ei toimu. Kui maaüksus
on esimese poolaasta jooksul võõrandatud, saadab maksuamet alati septembrikuus ka uue maksuteate, kus tasumisele
kuuluvaks summaks on näidatud poole
aasta maks. Juhul, kui maksuteatel on
näidatud enammaks, võib maksumaksja selle ise makstavast summast maha
arvestada. Seejuures tuleb arvesse võtta
kõikide olemasolevate maaüksuste selle
aasta maksukohustust.
Maamaksustamishind
Maa maksustamise hinna kehtestab
riik. Igal erineva sihtotstarbega maal on
see erinev ja hindamine toimub reeglina
5 aasta peale, viimati toimus see 2001.
aastal ja tõenäoliselt on lähitulevikus
oodata uut hindamist.
Maamaksu määr
Saue vallas on kaks erinevat maamaksu määra. Põllumajandusmaal (haritav
maa ja looduslik rohumaa) on see 0,5
% maamaksustamishinnast, elamu-,
metsa- jt kõlvikutel on protsent alates
1. jaanuarist 2008 1,1.
Maksuteade
Maamaksu teated väljastab Maksu- ja
Tolliamet vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt edastatud andmetele ja maamaksumäärale.
Maa maksustamishinna akt
Kohalik omavalitsus väljastab uutele
maaomanikele maa maksustamishinna
akti. Oluline on teada, et see paber ei
ole arve, seal nimetatud summa ei kuulu
maksmisele. Akt annab saajale võim-

aluse vaadata üle kõik temale kuuluvad
maad ja soovi korral välja arvutada
oma maamaksu summa, korrutades maa
maksustamishinna läbi kehtiva maamaksu määraga. Teatis on täpsustuseks
Maksu-ja Tolliametist saabuvale maamaksu teatele.
Tasumise kohta info Maksu- ja
Tolliametist
Maamaks laekub Maksu-ja Tolliameti
arvele, seega on info laekumiste/võlgnevuste kohta just sellel asutusel. Kohalik
omavalitsus omab infot maksumäära,
maa ja omaniku andmete kohta, aga
mitte rahaliste liikumiste kohta. Infot
küsides tasub käeulatuse hoida oma
isikukood, nii saab info kiiresti kätte.
Maamaks isiku, mitte maatüki
kohta
Maamaksu tasumine ei ole arvestatud mitte maatüki, vaid omaniku
kohta. Inimesel võib olla maid mitu,
Maksu- ja Tolliameti poolt väljastatud
arvel kajastuvad nad kõik ühiselt. Seda
tuleks arvestada ka saadud arvet üle
kontrollima hakates. Kui on kahtlus, et
arvestamisel on viga tehtud ja maatükke
on omanduses rohkem kui üks, siis tuleb
uurida millise osas viga on tehtud.
Enammakstud raha tagastatakse
Kui mingitel põhjustel on maamaksu
enam tasutud, kui vaja, saab kirjutada
Maksu-ja Tolliametile avalduse ja
vajadusel kantakse see maksja arveldusarvele tagasi. Samas saab jätta selle ka
tulevase perioodi ettemaksuks.
Ühis-ja kaasomanikele eraldi arved
Kui maa või kinnistu on kaas- või
ühisomanduses, saavad kõik eraldi
arved, kuna alati ei pruugi olla kaasomanike näol tegemist sugulaste või
perega. Pärimise, kinkimise vms sellise
teel saavad kaasomanikeks ka täiesti
võõrad inimesed.
Oluline on teada, et kui kaasomanikeks on abielupaar, siis maamaks tuleb
tasuda mõlemal eraldi, kui teeb näiteks
üks abikaasadest kogu summale ülekande, siis on temal ettemaks järgmiseks
perioodiks, teine abikaasa jääb võlgnikuna üles. Tasumisel tuleb kindlasti jälgida viitenumbreid, sest need on seotud
inimese isikukoodiga.
Alla 20 krooni arvet ei väljastata
Kui maamaksu summa jääb alla 20
krooni, siis maamaksu tasuda ei tule ja
maksuteadet ei väljastata.

Korterite maamaks
Ka korterite juurde on reeglina arvestatud maa, aga sageli korraldab seda
maksmist ühistu, kogudes aasta jooksul
liikmetelt kommunaalmaksetega koos ka
maamaksu osa. Samas on enamik korteriomanikke kantud isiklikult maksumaksjate nimekirja, sest nii saavad
pensionärid ja represseeritud kasutada
ettenähtud soodustust. Tihti on korterite
juurde kuuluva maa suurus aga nii väike,
et maamaks jääb alla 20 krooni ja tasumisele ei kuulu.
Soodustused pensionäridele
Saue vallas kehtib alates 1. jaanuarist
2008 pensionäridele ja represseeritutele
maamaksu vabastus kuni 300 krooni.
Soodustuse tõendamiseks tuleb vallavalitsusele esitada avaldus, mida saab
ka ametniku abiga vallamajas täita,
kaasas peab olema pensionitunnistus.
Vallavalitsuses võetakse soodustatud
isikuid arvele kuni 15. jaanuarini, seega
on oluline teada, et isikud, kes ei ole
eelmistel aastatel juba vastavat avaldust
esitanud, peaksid seda tegema kindlasti
enne 15. jaanuari 2008. Soodustuse saamise tingimuseks on ka see, et isik ei saa
rendi- ega üüritulu. Tähtis on teada ka
seda, et soodustus laieneb alates eelmisest aastast ka neile pensionäridele, kes
ei ole sisse registreeritud Saue valda,
küll aga omavad valla territooriumil
maad. Maaomanikud, kes on eelnevatel
aastatel avalduse kirjutama, ei pea uut
avaldust kirjutama.
Meeldejätmiseks
Kui maksumaksja ei ole maksuteadet
jooksva aasta 15. aprilliks kätte saanud,
on ta kohustatud sellest teavitama Saue
Vallavalitsust või maksuametit põhjuste
väljaselgitamiseks.
Maksumaksjatele, kellel on võimalik,
soovitame maksta kogu maks esimesel
maksetähtajal, siis jääb ära järgmiste
maksetähtaegade meelespidamine ja
eksimise võimalus.
Alati vaadake maksuteatel üle enammaks ja võlg, et omada ülevaadet maksu
tasumisest.
koduvald

LISAINFO:
Statistik Ene Lepist
654 1149
ene.lepist@sauevald.ee

Momendil on vallavalitsuse tähtsamaks ülesandeks 2008 aasta eelarve
koostamine, selle läbiarutamine volikogu
komisjonides, sealt tulnud paranduste
ja täienduste sisseviimine, järjekordsed
arutelud ja vaidlused, kuni lõpuks saab
öelda, et eelarve võib esitada volikogu
istungile vastuvõtmiseks.

Vallale kuuluvate teede ääred saavad võsast puhtaks

Alanud jõuluootus sunnib meid rohkem
mõtlema oma lähedastele, püsivatele eluväärtustele ja soovima südames kõigile
head.

Alates 1. detsembrist alustas
Saue vald vallateede äärte
puhastamist sinna kasvanud
võsast.

Nii soovingi kallis vallarahvas teile
kogu vallavalitsuse nimel rahulikku
advendiaega, heatahtlikku, rikkaliku
kingikotiga jõuluvana ning tugevat
tervist ja õnne südamesse!

Mati Tartu
vallavanem

Töid teostavad vastava vähempakkumise võitnud firmad- OÜ Pekkara valla
põhjaosas ja OÜ Wireless Trade valla
lõunaosas.
Tulenevalt eeltoodust palume vallaelanikelt mõistvat suhtumist, kui mõnel
teeäärsel lõigul on ajutiselt piiratud kiirust
või kui võsaraie tekitab müra. Tööde käigus teid ei suleta.
Lisaks teede ääres toimuvatele töödele
on kavas korrastada ka Pääsküla vana

kivisilla ja Valingu raudteepeatuse ümbrus ning
Ääsmäe elanike
palvel mitmed alad
Ääsmäe külas.
Küsimustega
konkreetse tee
kohta võib pöörduda vallaametnike
E-posti aadressidel
mikk.lohmus@
sauevald.ee või indrek.brandmeister@
sauevald.ee
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Ametnik annab nõu: Mida peab vallakodanik teadma olme-

jäätmete tekkekohas sortimisest ja liigiti kogumisest?
Viimase paari kuu
jooksul on erinevad
ajakirjandusväljaanded
kirjutanud jäätmete
sorteerimise ja liigiti kogumise
nõuetest.

Seejuures mainitakse alati, et liigiti
kogumise eest vastutavad linnad ja vallad ja kui liigiti kogumise nõue ei ole
täidetud, tõusevad inimeste prügiarved
tuntavalt, näiteks hakkab sorteerimata jäätmetele kehtima kümnekordne
saastetasu. Mida siis peab tegema vald ja
mida peavad tegema vallaelanikud?
Saue valla jäätmehoolduseeskiri sätestab järgmised sortimise ja liigiti kogumise nõuded:
Paber ja papp – elamutes, kus on
vähemalt 5 korterit tuleb juba praegu
koguda liigiti vanapaberit ja pappi. Vastava paberi ja papi konteineri paigaldab
ühistu või elanike taotlusel korraldatud olemjäätmete vedu teostav firma,
kelleks Saue vallas on AS Cleanaway.
Kui mõne korterelamu juures on paberi
ja papi konteiner veel puudu, siis soovitame pöörduda AS Cleanaway poole,
kes nimetatud kogumismahuti kohale
toimetab ja paigaldab. Võimaluse korral
on soovitatav vanapaberit ja pappi eraldi
koguda ka eramutes.
Ettevõtetes ja firmades tuleb liigiti
koguda vanapaberit ja pappi, kui neid
tekib üle 50 kg nädalas. Soovitav on seda
aga koguda ka väiksema koguse korral,
näiteks vallavalitsuses on vastav konteiner täiesti olemas.
Kompostitavad biolagunevad jäätmed - elamutes, kus on vähemalt 5 korterit, tuleb kompostitavaid biolagunevaid
jäätmeid hakata koguma hiljemalt 1.
jaanuarist 2009. Samas soovitame biolagunevate jäätmete konteinerid paigaldada
juba praegu, seda selleks, et inimestel
tekiks sortimisharjumus ning tähtaeg ei

PABER
PANE
SIIA:
Ääsmäe
elanike
paberi-papi
konteinerid
asuvad
Kasesalu
elamurajooni
juures
tuleks ootamatult. Jäätmemahuti paigaldamiseks peaks ühistu pöörduma AS
Cleanaway poole. Teistes elamutes on
biolagunevad jäätmed soovitav kompostida. Enamik aiaga majaomanikke seda
juba teevadki. Firmadel on kohustus
koguda biolagunevaid jäätmeid, kui neid
tekib üle 50 kg nädalas. Soovitav on
aga see kõigil keskkonda väärtustavatel
ettevõtetel.
Lisaks eelnimetatud jäätmeliikidele
tuleb praegu liigiti koguda veel järgmisi
jäätmeid:

nagu nt kasutamiskõlbmatuks muutunud
patareid, akumulaatorid, õlid, õlifiltrid, ravimid, värvid, lakid ja lahustid,
elavhõbedalambid ja kraadiklaasid tuleb
samuti viia Pääsküla jäätmejaama.
Kevadel on vallavalitsusel sarnaselt
eelmise aastaga kavas korraldada ohtlike
jäätmete kogumise ring.

Pakendijäätmed- lisaks taarapunktides pakendi äraandmise võimalustele
on eraldi pakendikonteinerid paigaldatud Ääsmäele Kasesalu elamurajooni,
Laagrisse Kuuse tn 26 korterelamu ja
vana katlamaja juurde, Sae tänava parklasse ning Vanamõisa Seltsimaja juurde.

Vanametall ja metallijäätmed tuleb
üle anda vanametalli kogumisega tegelevale käitlusettevõttele (nt AS Kuusakoski)
Saue Vallavalitsusel on sõlmimisel
kokkulepe Tallinna linnaga, mille alusel
Saue valla elanikud saavad piiranguteta
kasutada meie lähedal paiknevat Pääsküla jäätmejaama. Lisaks varem nimetatud
ohtlike ja elektroonikajäätmetele võtab
Pääsküla jäätmejaam tasuta vastu ka
kasutuskõlblikku mööblit, vanarehve ja
lehtklaasi. Eraldi tasu eest saab ära anda
nn suurjäätmeid (sh kasutuskõlbmatu
mööbel)
Seega on Saue Vallavalitsus täitnud
kõik nõuded, mis on vajalikud, et meie

Elektri-ja elektroonikaseadmed
sh külmikud, elektripliidid, arvutid,
pesumasinad ja telerid võib viia endise Pääsküla prügila väravas asuvasse
Pääsküla jäätmejaama. (Raba 20, avatud
K-R 14.00-19.00, L-P 10.00-15.00.)
Ohtlikud jäätmed- koduses majapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed

Vanad autorehvid tuleb üle anda rehviettevõtete juures paiknevatesse kogumispunktidesse. Rehve võtab eraisikutelt
vastu ka Pääsküla jäätmejaam.

Soojuse hinnast Laagri alevikus
Fortum Termest AS on Laagri
alevikus kaugküttesoojuse
müüja alates 2002. aastast, kui
me ostsime vallalt AS Kovek
kaugküttetegevuse.

Kohe peale kaugküttetegevuse omandamist asusime vähendama soojuse
jaotamise ja tootmise kadusid. Tänaseks
on kaugküttevõrk suures osas uuendatud Kuuse, Männimetsa, Tuleviku, Vae
tänavatel, Pajude puiesteel ja paljudes
kohtades Veskitammi tänaval.
2004.a. ehitasime uue kõrge kasuteguriga täisautomaatse katlamaja, sest vana
oli oma aja ära elanud 11 töötajaga ja
madala kasuteguriga aurukatlamaja.
Kuue aastaga on Laagri kaugkütte
edastamiskaod kahenenud 33%-lt kuni
18%-ni. Ka 2008. aastal on plaanis mahukad võrgutööd, seda eelkõige seoses
Veskitammi tänava renoveerimisega.
Kõik need investeeringud on olnud
suunatud kulude vähendamisele, kuid
loomulikult ei suuda need täielikult
kompenseerida kütuse hinnatõusust
põhjustatud soojuse hinna tõusu. Kütuste
maailmaturu rekordiline hinnatõus tõstab
maagaasi hinda ka Eestis, lisaks raken-

dub uuest aastast maagaasi aktsiisimaks.
Seetõttu tõuseb soojuse hind järjekordselt 1.veebruaril 2008.a tasemeni
785,59 kr/MWh. Koos 18%-lise käibemaksuga kujuneb soojuse maksumuseks
lõpptarbijale 927,00 kr/MWh. (Praegu
kehtiv hind koos käibemaksuga on 860
kr/MWh)
Kui maagaasi maksumus on alates
2002. aastast tõusnud üle kolme korra,
siis soojuse hind on koos eelnimetatud
muutusega tõusnud Laagris 2,1 korda.
Tänu tehtud investeeringutele kadude
vähendamisse peaks edaspidi Laagris
soojuse hind kasvama veidi aeglasemat,
kui teistes piirkondades. Lisaks meie
sihipärasele tegevusele kütuse kokkuhoiul on meie poolt müüdava soojuse
hind Energiaturu Inspektsiooni pideva ja
põhjaliku kontrolli all, mis peaks andma
klientidele kindluse, et seda ei muudeta
tõsise põhjuseta.
Kui eespool olid välja toodud meie
tegevused kulude kokkuhoiul, siis väga
palju on ära teinud ka paljud kliendid
asendades vana soojussõlme tänapäevase
automaatsete sõlmega, korrastades oma
maja küttesüsteemi. Hooldatud küttesüsteemi, korras soojussõlme, uute
akendega ja hästi soojustatud majas on

saavutatud isegi 30%-line soojuse kokkuhoiud.
Meie jaoks ongi mõnede vanade võrgulõikude kõrval teiseks suureks mureks
veel järelejäänud vanad soojussõlmed ja
küttesüsteemid mõnede klientide juures,
sest need võivad põhjustada soojusvarustuse häireid ka teistel tarbijatel ning
tekitavad ka meile täiendavaid kulutusi
probleemide otsimisel.
Täname kõiki Laagri kliente, kes
on oma majade küttesüsteemid ja
soojussõlmed korrastanud ning teevad
omaltpoolt kõik oma soojuse kulude
kokkuhoidmiseks.
Fortum Termest AS töötab jätkuvalt
selle nimel et pakkuda Teile mugavat
soojust.
Arbo Reino
Põhja-Eesti piirkonna
juhataja, tel 6678606
Kadri Tammiste
Laagri klientide teenindaja
tel 6678646

vallast kogutud jäätmed saab lugeda
liigiti kogutud ja sorditud jäätmeteks.
Ülejäänud töö tuleb teha vallaelanikel
ning see, kas Saue vald loetakse jäätmeid liigiti koguvaks omavalitsuseks
sõltub sellest, kuidas me oma jäätmeid
sorteerime. Loodetavasti ei tekita uus
kord ebamugavusi ning need, kes juba
praegu keskkonnasäästlikku jäätmete
sorteerimist kasutavad, ei pea oma harjumusi muutma.
Saue Vallavalitsus loodab seadusega
sätestatud olmejäätmete tekkekohas
sortimise ja liigiti kogumise osas vallakodanike mõistvale suhtumisele. Teie
küsimustele oleme koheselt valmis
vastama - valla jäätmeinfo kontakttelefon on 6541152 ja E-posti aadress
jana.mehine@sauevald.ee või mikk.
lohmus@sauevald.ee
Jana Mehine
Keskkonna- ja korrakaitse
spetsialist

Vallavalitsus on omaltpoolt paigaldanud avalikud paberi ja papi
kogumise konteinerid järgmistesse
asukohtadesse:
Kuuse 26 korterelamu juures;
Ääsmäel Kasesalu elurajoonis;
Vanamõisa Seltsimaja juures;
Maidla Seltsimaja juures
Tuula keskuses
Hüüru mõisa juures
Lähiajal paigaldatakse paberi ja papi
kogumise konteiner ka Valingule.

Detailplaneeringu
avalik arutelu
Saue valla üldplaneeringut muutva
Ääsmäe küla Väljavahi, Põllu-Kaevu,
Saksa, Paju III ja Kangru maaüksuste
detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu
toimub 10. jaanuaril 2008 kell 18.00
Ääsmäe külas, Kasesalu 16, Ääsmäe
Põhikooli ruumides.

Detailplaneeringu
avalik väljapanek
Saue Vallavalitsus teatab, et
17.12.2007 kuni 04.01.2008 kella
8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni
ja reedeti kella 14.00-ni) toimub Saue
vallamajas, Veskitammi tee 4 Valingu
küla Sarapuu 4A kinnistu (katastritunnus 72701:003:0270) detailplaneeringu
avalik väljapanek.
Detailplaneeringu eesmärgiks on
kinnistu suurusega 12600 m² jagada kaheks kinnistuks ning anda ehitusõigus
ühe ühekorteriga väikeelamu tarbeks.
Kinnistu sihtotstarve elamumaa. Kinnistul paikneb väikeelamu.
Detailplaneeingu koostajaks OÜ
K.Kliimandi arhitektibüroo, töö nr
06/01/01.
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Maanõukogu 15. novembri otsus Eesti riigi sünnitunnistusena

Eesti Vabariik 90
28. novembril pidulikult alanud
Eesti Vabariigi 90 juubeliaasta
tähistamine vältab terve
aasta, pakkudes erinevat
osalemisvõimalust ja
kaasalöömist kõikidele
riigikodanikele.
Eesti Vabariigil on olnud oma iseseisvuse
aja jooksul üsna mitu juubelit ning 90 aastat
on päris väärikas vanus. “On ju vääramatu
tõsiasi, et 24. veebruaril 2008 jõuab kätte
Eesti Vabariigi 90. aastapäev. Niisama
kindel on, et sama aasta sügisel möödub
90 aastat Vabadussõja algusest, Eesti
valitsusasutuste töölehakkamisest, peagi
jõuab kätte sama tähtpäev põhiseaduslikul
Riigikogul ning aastal 2010 saab Tartu rahu
90-aastaseks,” selgitas EV 90 korraldamist
koordineeriva töögrupi juht, peaministri
nõunik ja ajakirja Akadeemia peatoimetaja
Toomas Kiho.
Piduaasta algas 28. novembril 2007
- päeval, mil möödus 90 aastat sellest, kui
meie demokraatlikult valitud esinduskogu,
Eesti Maanõukogu, kuulutas end Toompeal
kõrgeimaks võimuks Eestis.
Kiho sõnul kaaluti seda olulist sündmust
omal ajal koguni Eesti Vabariigi aastapäeva
kandidaadina. Tõsi - kindlaks jäädi hiljem
ikkagi 24. veebruari juurde. “Ka eeloleval
juubeliaastal on üheks põhikulminatsiooniks iseseisvuspäev veebruaris 2008. Teine
tipphetk on suvel, võidupäeval 2008. Piduaasta lõpeb 28. novembril 2008, kui Tallinnas Harjumäel avatakse Eesti Vabadussõja
võidusammas. Muide, just samal päeval 90
aastat tagasi meie Vabadussõda algas,” lisas
Kiho.
Juubeliaasta on jagatud teemakuudeks
lähtuvalt põhiseaduse mõttest ja teistest üliolulistest aspektidest Eesti ajaloos,
nagu kool, Eesti rahvused, vabadussõda,
eksiil, vastupanu ja iseseisvuse taastamine.
Täpsemalt saab teemakuude kohta lugeda
www.eesti90.ee.
Riina Soobik Valitsuse kommunikatsioonibüroost usub, et kindlasti leiab
igaüks midagi põnevat juubeliaasta kavast.
“Lähtudes sellest, et esimene institutsioon,
mida meie põhiseadus mainib, on rahvas,
siis on ka esimene kuu pühendatud just rahvale,” toonitas Soobik. Selle raames toimub
üle Eesti 121 kihelkonnakontserti sarjas
“Kutse sünnipäevale- pidukontsert minu
kihelkonnas”. Mõned neist kontsertidest
toimuvad ka maakonnakeskustes.
“Loomulikult on oodatud ka kõigi Eesti
elanike initsiatiiv juubeliaasta tähistamisel
ja meie ühise riigi tunde tekitamisel kasvõi
kaasa lüües taolistes aktsioonides nagu
“Teeme ära! 2008” või ka ise välja mõeldes
midagi toredat, millega pidada meeles, et
tegutseme ikkagi üheskoos siin väikesel
maarjamaal,“ ütles Soobik.
Samuti oodatakse teateid selliste ettevõtmiste kohta, et neid siis ka hiljem, Eesti
Vabariigi 100 juubeli eel, saaks eeskujuks
võtta.
koduvald

Loe lisaks
www.eesti90.ee

XX sajandi alguses oli Eesti Vene
impeeriumi ääremaa. Ülejäänud maailmal polnud ei Eestist ega eestlastest
suuremat aimu. Eestlaste sõnaõigust
omaenda kodustes asjades piirasid
vene ametnike ja baltisaksa aadli
käsud ja keelud. Kuigi eestlastel oli
juba 1905. aasta revolutsiooni päevil
kujunenud selge paleus – rahvuslik autonoomia – takistasid selle saavutamist
Venemaal valitsenud poliitilised olud.
Autonoomne Eesti sai võimalikuks
pärast 1917. aasta Veebruarirevolutsiooni. Kasutades saabunud vabadust, koostasid rahvuslikult meelestatud poliitikud autonoomiaseaduse
eelnõu ja esitasid selle kinnitamiseks
Venemaa Ajutisele Valitsusele. Eelnõu
läbisurumiseks kasutati ulatuslikult
lobbitööd ning Peterburi eestlased
korraldasid võimsa manifestatsiooni,
milles osalenud 40.000 inimest marssisid läbi kesklinna Tauria palee juurde,
kus istus koos Venemaa Riigiduuma.
30. märtsil (uue kalendri järgi
12. aprillil) ilmus Ajutise Valitsuse
määrus Eestimaa kubermangu ajutise valitsemiskorra kohta. Määruse
alusel ühendati Eestimaa kubermang
(Põhja-Eesti) ja Liivimaa kubermangu
põhjaosa (Lõuna-Eesti) terviklikuks
rahvuskubermanguks, mille kõrgemaks
võimukandjaks nimetati kubermangukomissar Jaan Poska; tema kõrvale
loodi aga nõuandva funktsiooniga Eestimaa kubermangu Ajutine Maanõukogu (Maapäev).
Maanõukogu moodustati üldvalimiste teel, kusjuures esmakordselt
ajaloos said valimisõiguse kõik Eesti
elanikud (alates 21. eluaastast). Pisut
vähendas valimiste demokraatlikkust
vaid nende mitmeastmelisus: alustuseks valiti valdades valijamehed ja
seejärel valisid maakondade kaupa
kogunenud valijamehed oma esindajad Maanõukogusse; eraldi läkitasid
saadikud Maanõukogusse linnade
omavalitsused.
Maanõukogu esimene koosolek peeti
1. (14.) juulil Toompea lossi Valges
saalis. Esialgu jagunesid saadikud kaheks arvuliselt üsna võrdseks blokiks
– demokraatlikuks ja sotsialistlikuks
– kuid oktoobri alguseks kujunesid välja erakondlikud fraktsioonid.
Maanõukogusse kuulus 13 maaliitlast,
11 radikaalsotsialisti, 9 vähemlast, 8
esseeri, 7 demokraati, 5 enamlast, 4
radikaaldemokraati, 1 baltisakslane,
1 rootslane ning 3 parteitut. Juulis
valiti Maanõukogu juhatuse esimeheks
sotsialistlikku blokki kuulunud Artur
Vallner, oktoobris asendas teda radikaalsotsialist Otto Strandman.
Valitsuse määruse kohaselt oli
Maanõukogu ennekõike nõuandev
asutus kubermangukomissari kõrval; lisaks võis ta töötada välja Eestit
puudutavaid seaduseelnõusid ning
otsustada mõningaid vähetähtsaid kohalikke küsimusi. Alustuseks võttiski
Maanõukogu üle asjaajamise vanalt
kubermanguvalitsuselt ja baltisaksa
rüütelkonna asutustelt, kuid ühtaegu
Vene keskvõimu nõrgenemisega
hakkas Maanõukogu tegevusruum
avarduma ning aegapidi kujunes
Maanõukogust laialdast otsustusõigust
eviv rahvaesindus – sisuliselt esimene
Eesti parlament. Otsuste elluviimiseks

moodustas Maanõukogu täidesaatva
asutuse – Maavalitsuse. Selle eesotsas seisis esialgu Jaan Raamot, alates
oktoobrist Konstantin Päts.
Mõnda aega rahuldusid eestlased
saavutatuga ega seadnud uusi suuri
rahvuspoliitilisi sihte. Tagasihoidlikkus
tulenes nii vajadusest realiseerida autonoomiaga avanenud võimalused kui
ka soovist vältida suhete teravnemist
keskvalitsusega, kes nägi – mida aeg
edasi, seda enam – vähemusrahvuste
nõudmistes ja tegemistes Venemaa
ühtsust lõhkuvat separatismi.
Uued eesmärgid kasvasid välja
Venemaa jätkuvast nõrgenemisest ja Saksa sõjalise sissetungi ohu
teravnemisest. Augusti lõpus loovutas moraalselt laostunud Vene armee
sakslastele Riia, kuu aega hiljem aga
Lääne-Eesti saared. Mõni päev pärast
Riia langemist arutati kujunenud olukorda Maanõukogu koosolekul. Jaan
Tõnisson leidis, et kuna Venemaa on
surmani haige, siis suureneb paratamatult Saksa okupatsiooni tõenäosus,
ning soovitas tugineda demokraatlikele Lääneriikidele, kes on samuti
huvitatud Saksa ekspansiooni pidurdamisest. Tõnissoni arvates võinuks
osutuda mõeldavaks luua Entente’i
toetuselVenemaa ja Saksamaa vahele
neutraalneBalti puhverriik. Kui esialgu
ei leidnud Tõnisson erilist poolehoidu,
siis Lääne-Eesti saarte kaotus tegi
lõplikult selgeks, et Vene armeele
ei saa enam loota ja Eesti tuleviku
kindlustamiseks tuleb otsida uusi
võimalusi. Nüüd tõusid poliitikute seas
päevakorrale mitmed erinevad projektid: Eesti–Läti kaksikriik, Eesti–Soome
unioon, Balto–Skandia ühendus jms.
Siiski oli tegemist vaid fantaasiatega,
mille teostamiseks puudusid reaalsed
võimalused.
Otsustavalt mõjustas Eesti poliitilise
mõtte arengut enamlik oktoobripööre.
Vahetult pärast seda olevat Jaan Poska
öelnud: nüüd ei jää muud teed kui Eesti iseseisvaks kuulutada, ning tema arvamus ei jäänud ainsaks omataoliseks.
Iseseisvuse väljakuulutamise idee tulenes ennekõike hädatarvidusest – ilmtingimata oli vaja eralduda Venemaast,
sest sealse arengu kõikmõeldavad
variandid (enamlik diktatuur, kodusõda, vasturevolutsioon, anarhia jne) näisid tõsiselt ohustavat Eesti tulevikku.
Ainsa poliitilise jõuna olid Venemaast
lahkulöömise vastu enamlased, kes
lähtusid maailmarevolutsiooni ideedest ja proletaarse internatsionalismi
põhimõtetest ning nägid rahvuslike
püüdluste taga vaid kodanluse
kontrrevolutsioonilisi eesmärke.
Kuigi vormiliselt kuulus kõrgeim
võim Eestis pärast oktoobripööret
enamlastele, tegutses isehakanud
sõjarevolutsioonikomitee kõrval
jätkuvalt ka Maanõukogu. Enamlased
nõudsid küll selle laialiminekut, kuid
maanõunikud otsustasid korraldust
eirata ja astuda Eesti tuleviku kindlustamiseks vajalikud sammud.
15. (28.) novembril 1917 kogunes
Maanõukogu oma ajaloolisele istungile. See kujunes rekordiliselt
lühikeseks, sest kõik esitatud eelnõud
olid hoolikalt ette valmistatud ja
fraktsioonides läbi arutatud. Tänu sellele sai otsus üksmeelne: 39 saadikut

hääletasid poolt, 9 jäid erapooletuks
(esseerid ja mõned vähemlased), vastu
polnud keegi (enamlased ei osalenud).
Maanõukogu otsustas: 1) Eesti tulevase riigikorra määrab Eesti Asutav
Kogu; 2) kuni Asutava Kogu kokkutulekuni on ainsaks kõrgema võimu
kandjaks Eestis Maanõukogu; 3) Eestis
kehtivad ainult Maanõukogus kinnitatud seadusandlikud aktid.
See otsus tähendas senise riikliku
sideme katkestamist Venemaaga, sest
ei Vene Asutaval Kogul ega Ajutisel
Valitsusel (ammugi mitte enamlikel
võimuorganitel) olnud nüüdsest õigust
Eesti asjadesse sekkuda. 1920.–30.
aastatel leidsid toonased juhtivad
õigusteadlased (Ants Piip, Jüri
Uluots, Artur-Tõeleid Kliiman jt), et
Maanõukogu otsus tähendas, vähemalt
juriidilises mõttes, iseseisva Eesti riigi
loomist. Sest kuigi otsus ei kõnelenud otsesõnu iseseisvast Eesti riigist,
siis eraldumine senisest emamaast ja
Venemaast sõltumatu seadusandliku
võimu loomine tähendas paratamatult
ja automaatselt uue riigi sündi. Sama
loogika kohaselt oli 15. november
1917 Eesti riikluse sünniloos märksa
olulisem daatum, kui 24. veebruar
1918. Maanõukogu otsusega konstitueerus iseseisev Eesti riik; Iseseisvusmanifestiga aga üksnes deklareeriti
iseseisvust, st teavitati avalikkust juba
varem loodud riigi olemasolust, ning
täpsustati Eesti riikluse iseloomuiseseisev demokraatlik vabariik.
Maanõukogu otsust tähtsustati ka
jaanuaris 1919 valminud eelnõus Eesti
Vabariigi pühade määrus, kus leidsid
äramärkimist kaks omariikluse sünniga seotud tähtpäeva: Iseseisvuse
päev 28. novembril ja Vabariigi päev
24. veebruaril. Kuid nimetatud määrus
jäi üksnes paberile, sest peaminister
Konstantin Päts kirjutas dokumendi
servale resolutsiooni: Niisuguste
pühade määramine jääb Asutava Kogu
hooleks. Vastupidiselt Pätsi resolutsiooni mõttele võttis aga valitsus
12. veebruaril 1919 vastu otsuse:
Vabariigi väljakuulutamise päevaks
lugeda 24. veebruar. Just see otsus sai
aluseks Eesti Vabariigi sünnipäeva
pühitsemisele 24. veebruaril ja määras
15. novembri tasapisi unustuse hõlma
vajuma.
Tänaseks on 24. veebruar omandanud kindla koha nii riiklikes traditsioonides kui rahva ajaloolises
mälus ning seetõttu oleks ülimalt
veider, kui keegi soovitaks tähistada
Eesti Vaba-riigi sünnipäeva mingil
muul ajal, näiteks 15./28. novembril.
Seda enam, et omariikluse loomine ei
olnud üheainsa kuupäevaga seostatav
ühekordne akt, vaid pikemaajaline
protsess, mis sai alguse varakevadel
1917 ja jõudis lõpule alles 1921. aastaks. Kahtlemata oli Maanõukogu 15.
novembri otsus selle protsessi üheks
kõige olulisemaks verstapostiks ja
väärib seetõttu senisest enam teadvustamist. On igati mõistetav ja tervitatav, et Eesti Vabariigi 90. sünnipäeva
aasta avatakse just Maanõukogu otsuse
aastapäeva tähistamisega.
ago pajur
allikas: www.eesti90.ee
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Vallavolinik arvab: Valla uus eelarve on laristamise eelarve
Abivallavanem Priidu Kalbre tõdes
eelmises vallalehes, et investeeringute
osatähtsus 2008. a. eelarves on minimaalne. Tõepoolest, 127-miljonilises
eelarves on uute objektide rajamiseks
ja rekonstrueerimiseks ette nähtud vaid
2 miljonit krooni, mis on kõigest 1,6%
eelarve mahust.
Hea, et abivallavanem on aus ja tunnistab sellist nigelat, et mitte öelda
saamatut eelarveplaneeringut. Samas ei
saa nõus olla asjaoluga, et vallavalitsus
(sinna kuulub ka abivallavanem Kalbre)
eelarveprojekti koostaja ja esitajana
on justkui kurbloolise faktiga rahul ja
laiutab lihtsalt käsi.
Ometi on just vallavalitsuse asi eelarve
kujundamise kaudu määrata valla arenguprotsesse. Võimalusel algatada ning
toetada eluliselt vajalikke investeeringuid
ning rasketeks aegadeks ettevalmistusi
teha. Aga ei, meie vallavalitsus sööb
toidulaualt selle mis on ning võtab juurde
veel laste ja lastelaste arveltki. Kuidas teisiti nimetada ligi viiemiljonilist
laenuvõtmist nö igaks juhuks, peaasi, et
kõik mis saada oleks käes on. See aga
tähendab, et järgmised 10-15 aastat ei saa
vald ka kõige suurema vajaduse korral
laenata enam sentigi, sest seadus laenukoormust suurendada ei luba. (Tõsi, 4,9
miljoni kroonine uus laen on arvestatud
2007. a. II lisaeelarvesse, mitte 2008.
a. eelarvesse. Ent see ei muuda majandamise põhimõtet, pealegi kui eelnõusid
menetletakse peaaegu üheaegselt.)

Majandusvõhiku unelmad
Kogu 2008. a. eelarve on üleplaneeritud. Arvestada 25% finantsvahendite
kasvu ajal, mil kogu riigis räägitakse
majanduslangusest ning analüütikud
ennustavad maksimaalseks majanduskasvuks 4-5%, on lühinägelik.
Olukorras kus eelarve investeeringute
osas on planeeritud tagasiminek ning majanduskulud jäävad praktiliselt eelmise
aasta tasemele, kavandatakse vallaametnike palgatõusuks 20%. Huvitav miks
Priidu Kalbre, eelarve koostamise eest
vastutajana, seda oma artiklis ei maini,
kui investeerimisrahade nappusest
hädaldab?
Loogilise majandamismudeli järgi
makstakse töö tegijale suuremat töötasu
siis kui tema tööpanus ja töö efektiivsus
suurenevad. Kui mõnede tublide vallaametnike kohta seda saabki öelda, siis
kindlasti mitte üldiselt, kogu valla juhtimise ning vallavalitsuse kui institutsiooni
kohta. Seepärast ei ole õigustatud valla
juhtimises personalikulude nii suur kasv.
Kindlasti ei ole see õigustatud olukorras
kus ettepoole vaatavatele projektidele
raha ei jätku.

lahendused kätte näidatakse.
Nii ei soovinud vallavalitsus arvestada
ettepanekut Laagris Kuuse tänava kõnnitee väljaehitamiseks. Ometi on tegemist
suure liikluskoormusega tänavaga, mille
ühes otsas puudub mitmesaja meetri ulatuses üldse kõnnitee. Jalakäijad peavad
seal autode eest varju otsima poris ja
lumehangedes sumbates ning aialippidelt
tuge otsides. Tegemist on väga ohtliku
tänavalõiguga, ometi ei soovinud vallavalitsus selle teelõigu väljaehitamist
arvestada eelarveprojektis.
Omaette probleem tõstatub suurendatud maamaksuga ja sellest tuleneva
tulubaasi valearvestusega. Missugustes
tegevustes kavatses vallavalitsus kasutada eelarves kajastamata jäetud poolt
miljonit krooni? Annab see võimaluse
mingiteks salatehinguteks? Need on
küsimused, mis mind ja ilmselt ka suurt
osa vallarahvast huvitavad. Ent see on lai
teemadering mis väärib omaette lugu.
Kahju, et Saue valla uus eelarve on
laristamise ja tuleviku arvelt elamise
eelarve. Ent veel on võimalik seda
muuta. Kutsun võimupoliitikuid mõistlikkusele ning kõiki vallakodanikke
kaasa mõtlema.

Kurtidele kõrvadele
On kummaline, et vallavalitsuse
liikmed, kes tõdevad, et eelarves on investeeringuteks vähe raha, ei soovi seda
suurendada ka siis kui neile paremad

Olav Kruus
Saue Vallavolikogu liige

Vallavanem kommenteerib: 2008 a vallaeelarvest
Täname Vallavolikogu liiget Olav
Kruusi, et ta on kirjutanud artikli 2008.a
vallaeelarve menetlemise kohta.
On tõsi, et on tekkinud olukord, kus
valla eelarvelistest vahenditest ei jätku
enam tõsisteks investeeringuteks. Seotud on see otseselt sellega, et eelneva
3-4 aasta jooksul on investeeritud laste
tulevikku ehk ehitatud Laagi uus kool ja
120-kohaline lasteaed Laagrisse. Kahtlemata nõuab tagasimaksmist nende ehituste tarbeks tehtud kulutused ning uus
kool ja lasteaed vajavad ka valla eelarve
vahendeid ülalpidamiseks.
Saue Vallavolikogu poolt on 26.juunil
2003 määrusega kinnitatud vallaeelarve
koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja
muutmise kord, mis nõuab, et vallaeelarve peab igal juhul olema tasakaalus
ehk teisisõnu öeldes, ei saa teha kulutusi
rohkem, kui selleks on võimalik eelarves
ette näha tulude laekumist. Vallavalitsus oleks samuti huvitatud, et eelarves
oleks võimalik ette näha võimalikult
palju vahendeid investeeringuteks, kuid
kahjuks ei saa teha rahalise katteta lubadusi. Siinjuures ei saa kuidagi öelda, et
valla eelarveliste vahendite kasutamine
Laagri kooli ja uue lasteaia ehitamine ei
ole olnud ettevaatavad projektid ja ei ole
suunatud meie tulevikule ehk lastele.
Artiklis toodud seisukohtades on ka
kas tahtlikult või mittetahtlikult tekitatud
olukord, kus fakte on esitatud poolikult
või valedele arvestustele põhinevalt.
Siinjuures püüame toodud fakte selgitada
nii nagu need tegelikult on.
Artiklis väidetakse, et vallavalitsus on
nagu ära “peitnud” pool miljonit krooni
maamaksu. Tegelikult oli vallavolikogus
ühel ja samal päeval päevakorras nii
2008.a. eelarve kui ka maamaksu määra
muutmise eelnõu. Maamaksumäära
eelnõu arutelu oli volikogus väga tõsine
ja ettepanekuid oli mitmeid ning lõpuks
jäi volikogu otsuseks uus maamaksumäär
1,1 %, kuigi esialgselt Vallavalitsus oli
vallaeelarves arvestanud ettepanekuga

1,0 %. Arutelu tulemusena selgus kõigile, et uue maksumäära kinnitamine
tekitab eelarvesse võimaliku täiendava
tulu tekkimise ca 430000.- krooni. Selle
kinnituseks on ka kahe erineva ettepaneku tegemine erinevate volikogu
liikmete poolt, ehk esiteks Olav Kruusi
ettepanek suunata täiendavad vahendid
investeeringuteks Kuuse tänava kõnnitee
ehituseks ja teiseks Reformierakonna
saadiku Rutt Piile ettepanek suunata need
vahendid koolimineva lapse toetuse
suurendamiseks 500.- kroonilt 5000.kroonini. Siiani ei ole volikogu veel lõplikku otsust teinud, kuigi eelarve- ja majanduskomisjon on asunud seisukohale,
et toetada Piile poolt tehtud ettepanekut.
Mis puudutab valla poolt võetavast
4,9 miljonilisest laenust, siis seda ei ole
arvestatud 2007.a. II lisaeelarvesse, vaid
laenu võtmine on planeeritud juba 2007.
a. põhieelarvesse, mille lugemist alustati 16.10.2006.a ja võeti volikogu poolt
vastu 25.01.2007.a. Tõsiasi on küll fakt,
et ülaltoodud artikli autor osales sellel
volikogu koosolekul, kuid eelarve lõpphääletusel ei osalenud. Seega väide, et
laenu võtmine otsustati alles nüüd, ei pea
kuidagi paika ja annab kodanikele vale
informatsiooni.
Artikli autor on jõudnud järeldusele,
et eelarve on üleplaneeritud väites, et
25% finantsvahendite kasv on liiga suur.
Sealjuures jääb arusaamatuks milliste numbrite baasil on saadud eelarve
kasv 25 %. Tegelikult on 2008.a. vallaeelarve projektis ette nähtud tulude kasv
12,6 % sealhulgas põhituluallika ehk
füüsilise isiku tulumaksu kasv 14,8 %.
Sealjuures tuleb arvestada asjaoluga, et
tulumaksu kasv ei ole põhjustatud mitte
ainult majanduskasvust, vaid sõltub ka
maksumaksjate arvust ehk elanike arvu
muutumisest. Teadaolevalt on viimase
paari aasta jooksul toimunud valla elanike arvu ja sealjuures ka maksumaksjate
arvu suur kasv, mille alusel laekub prognooside kohaselt täiendavalt üksikisiku

tulumaksu summas 7-8 miljonit krooni ja
majanduskasvust tingitud tulumaksu tõus
on 5-6 miljonit krooni ehk majanduskasvuks ongi arvestatud 5-6 % nagu artikli
autor soovitusi jagab.
Tõepoolest on eelarve projektis ette
nähtud nii hallatavate asutuste (koolid,
lasteaiad, raamatukogud, hoolekodu),
kui ka vallavalitsuse töötajate palgafondi
kasvuga ca 20 % (vastava nõusoleku on
andnud volikogu eelarve- ja majanduskomisjon). Sealjuures ei ole vallavalitsuse palgafondi kasv ette nähtud ainult
töötajate palga suurendamiseks, vaid
arves-tatud on ka uute töötajate, kes asusid tööle vahetult enne 2007.a. lõppu või
asuvad uutele kohtadele 2008.a, palgafondiga. Eks ligi 10 % inflatsioon mõjub
ka vallavalitsuse töötajatele ja ka neil on
pered ja lapsed, kuid palgatõusu otsustajaks on lõplikult ikkagi volikogu.
Lõpetuseks mõne sõnaga ka Kuuse
tänava kõnniteest. Kogu Kuuse tänavale
tehti 2003-2004.a. kapitaalremont. Tööde
käigus laiendati tänavat, rajati parkimistaskud, uuendati kõnniteed kus see
oli võimalik. Juba siis kaaluti ka kõnnitee
rajamist Veskitammi teest kuni Kuuse
põiktänavani, kuid minimaalse laiusega
kõnnitee (1,5 m) rajamisel ei oleks
nimetatud lõigul kahesuunaline autode
liiklus enam võimalik. Võimalik oleks
kõnnitee rajamine siis, kui samaaegselt
ehitatakse valmis ka nn Rahnu tn pikendus kuni Kuuse põiktänavani ja mõlemad
teed jääksid ühesuunalise liiklusega
tänavateks. Artikli autori poolt tehtud
ettepanek aga mõlemat teha ei võimalda.
Veelkord tänu esitatud märkuste ja ettepanekute eest, kuid arvan, et ajakirjandus
ei ole koht kus peaksime lahkarvamusi
klaarima sealjuures esinedes poolikute
tõdedega.
Lugupidamisega
Mati Tartu
Vallavanem

22. novembril
vallavolikogus
Toimus Saue valla 2007. aasta II
lisaeelarve 1. ja 2. lugemine ja vastuvõtmine
Toimus Saue valla 2008. aasta eelarve 2. lugemine
Toimus Saue Vallavolikogu 10. okt.
2005 määrusega nr 008 kinnitatud
“Saue valla arengukava aastani 2015
(2024)” muutmine” 1. ja 2- lugemine
ning vastvõtmine
Päevakorras oli ka info jagamine
Tallinna ringtee ja Paldiski mnt trassivaliku kohta, aga kuna ASi K-Projekt
poolt esitati lõplik eelprojekt ja teostatavusuuring kooskõlastamiseks alles
6. detsembril 2007, siis novembrikuu
volikogu nimetatud projekti kohta
seisukohta ei saanud võtta.
Lõppdokument läheb arutamisele
jaanuarikuu maa-ja planeeringute
komisjoni (eeldatavasti 9. jaan) ja
hetkeseisuga on vallavalitsuse ja Maanteeameti kokkulepe, et vallapoolne
seisukoht antakse 28. jaanuariks 2008.

Novembrikuu
politseiteated
Kokku registreeriti 29 liiklusõnnetust, milles kahes said viga ka inimesed.
15. novembril kella 01.50 ajal
toimus liiklusõnnetus Harjumaal Saue
vallas, Valingu – Jõgisoo tee 2. kilomeetril, kus sõiduauto Ford Scorpio,
mida juhtis alkoholijoobes ja juhtimisõiguseta 17-aastane noormees,
sõitis teelt välja ja rullus üle katuse.
Kaassõitja 16-aastane noormees
toimetati vigastusega PERH Mustamäe
korpusesse.
29. novembril kell 07.08 juhtus
liiklusõnnetus Harjumaal Tallinn-Paldiski maantee 13. kilomeetril, kus
sõiduauto Mazda 323, mida juhtis
38-aastane Jelena, kaotas juhitavuse,
kaldus vastassuunavööndisse ja põrkas
kokku vastu tulnud Ford Transitiga,
mida juhtis 50-aastane Viktor. Sündmuskohalt toimetati SA PERH Mustamäe korpusesse Mazda juht ja Fordis
juhi kõrvalistmel viibinud 48-aastane
Ene.
Kokku tabati 502 liiklusrikkujat, kellest 18 istusid autorooli joobes olekus
ja 341 ületasid kiirust.
Vargused
02.11 varastati Alliku külas Tootsi
teel pinnase tihendaja ja generaator.
Kahju on 120 000 krooni.
06.11 varastati Laagri alevikus Veskitammi teel sõiduautost alkomeeter,
makk ja mänguauto. Kahju on selgitamisel.
06.11 varastati laagri alevikus Sae
teel sõiduautost neli velge rehvidega ja
makk. Kahju on 43 000 krooni.
11.11 varastati Alliku külas
Samblajuure tänaval eramust kaks
mobiiltelefoni ja 2 rahakotti sularaha ja
dokumentidega. Kahju on selgitamisel.
21.11 varastati Laagri alevikus
Veskitammi tänaval spordiasutusest 2
mobiiltelefoni ja sularaha. Kahju on 10
800 krooni.
23.11 varastati Laagri alevikus
Veskitammi tänaval spordiasutusest
mobiiltelefon ja käekell. Kahju on 4000
krooni.
Põhja Politseiprefektuur
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Kuidas me Laagri Lasteaias isadepäeva tähistasime

ehk meeldetuletus sellest, et töö on tähtis, aga lapsed veel tähtsamad
Tänapäeva ühiskonnas
toimuvad kiired muutused. Isalt
ei oodata enam, et ta oleks
peres ainus leivateenija või
otsustaja, ka traditsiooniline
tööjaotus perekonnas enam ei
kehti.

Milline on moodsa isa roll perekonnas?
Kuidas mõjutab isa last? Kas heaks isaks
sünnitakse või õpitakse? Milline roll on
isal laste elus? Kõigile neile küsimustele
püüdsid Laagri Lasteaia lapsed isadepäeva nädala raames vastuseid leida.
Isadepäeva nädala eesmärk meie
lasteaias oli teadvustada isa rolliga
seonduvaid hoiakuid peres ja väärtustada
isa aktiivsust lapse arengu toetamisel.
Tänapäeva isadel on keerulised ametid
või ametinimetused. Õpetajate sõnul on
lastel raske rääkida oma isa tööst, sest
nad ei oska seda kuidagi lapsepäraselt
seletada. Kuid isast rääkides muutuvad
lapse silmad säravaks ja suu naerule.
Samas on ka juhtunud, et laulutunnis
isadepäeva laule õppides, lähevad lastel
tihti silmad märjaks, sest “issi igatsus”
tuleb peale.
Muusikaõpetaja on märganud, et isad
on avatumad ja vabamad kui emad oma
lastega koos tegutsema. Isadele ei valmista probleemi uhkes ülikonnas ja
lipsus koos oma põnniga põrandal käpuli
olla ja mängida. Samuti on isad väga
loovad ja ekspromt lavastama kohapeal
etendust lastele.
Laps vajab isa kohalolekut
On selge, et mida enam isa tööle
pühendub, seda enam on ta ka perest ja
oma lastest eemal ning selle tulemusena
jäävad paljud mehe kui isa funktsioonid
perekonnas täitmata. Isa roll on lapse
elus tublisti suurem siis, kui isal on aega

oma lapse jaoks.
Aeg, mida isa
veedab oma lastega, on kõigest
kõige tähtsam.
Meie õpetajate
sõnum isadele
oli: “Armsad
isad, töö on
väga oluline,
kuid teie kohalolek kodus on
veelgi olulisem.
Sest seal olete
te asendamatud.
Teie kohalolekut
tahab tunda iga
laps, olgu ta
väike või suur.
Tunne, mille
lapses tekitate, on lihtsalt
eriline - väiksele
kindlus-ja turvatunne, suurele sõbratunne. Laps igatseb hinges teie armastust.
Armastust, mida ta tunneb, olles teiega
koos. Armsad isad, lubage endale seda
suurt ja head tunnet.”
Koos tegutsemise rõõm
Andsime meiegi võimaluse isadele ja
lastele olla tunnikese teineteise jaoks ja
kutsusime nad lasteaeda lõbusalt aega
veetma. Mida kõike siis selle aja sees
teha jõuti:
Isa-laps said koos meisterdada küpsisetorti, kaunistada kaarte, joonistada pilte
ja neid ka raami sisse panna.
Koolieelikute rühmal oli issidele varuks väike üllatus. Muusikatunnis selgeks õpitud regilaulu tuli laulda koos
isadega. Laste ainsaks mureks oli, kas
isa ikka teab, kuidas regilaulu lauda
ehk millal isa järellaulu alustab. Isade
järellaul osutuks aga nii nauditavaks, et
lapsed kippusid oma osa unustama ja jäid

Pisikesed vallakodanikud said helkurid
Novembrikuise
Maanteeameti algatatud
helkurikampaania jälgedes
külastas haridusnõunik
Liivi Prink, suur kotitäis
helkureid kaenlas, Saue valla
lasteaedu.

“Kõiki meid oodatakse koju, nii
töölt, koolist kui lasteaiast,” sõnastas
Prink põhjuse, miks ta ühel sompus novembripäeval lasteaedadele
pisikese kingitustega tiiru peale tegi.
“Kurb liiklusstatistika ei näita vähenemise tendentsi. Et helkur elementaarseim elupäästja on, on õnneks
viimastel aastal palju räägitud, aga
parem ikka lisaks rääkimisele kohe ka
see väike elupäästja väiksele ilmakodanikule jopevarruka külge panna,”
arvas Prink.
Laagri Lasteaia juhataja Tiiu Ingeraineni sõnul pööratakse lasteasutuses
liikluskasvatusele väga suurt tähelepanu. Õpetajad käivad suisa koolitustel, lasteaias on valminud ka oma
liiklusmapp, tehakse näitlikke õppetunde jalgrattakiivri vajalikkusest.
Kuigi meedia kasutab ohtralt sõnumi

kohale saatmiseks ka shokireklaame,
kus päris õnnetus ja vigastused vaataja ette manatakse, siis nii pisikeste
puhul ei pea juhataja sellist metoodikat õigeks. “Pigem ikka selgitamise
ja veelkord selgitamise teel tahame
lastele liikluse põhitõed selgeks teha,”
nendib Ingerainen. Tema arvates
läheb pisikeste kaudu arusaam üle ka
vanematele ja üha rohkem on näha
ka lapsevanemaid helkurit kandmas.
“Kuidas sa põhjendad lapsele, et
minul ju pole seda vaja,” arvas Ingerainen.
Selgitustööd on Laagri Lasteaias
ilmselgelt vilja kandnud. Kooris kinnitasid mudilased, et helkurid on olemas nii endal, õel-vennal, kui emal.
Isade kohta läksid arvamused lahku,
nii mõnigi lapsuke nentis, et kui issi
sõidab autoga, siis polegi äkki helkurit vaja. “Ikka on,” kinnitas haridusnõunik Liivi Prink soovitades lastel
koju jõudes helkurit mittekandvatele
isadele vanad tõed meelde tuletada.
koduvald

Lapsesuu isast:
minu issi ehitab maja;
minu isa oskab hästi puid lõhkuda;
minu isa on põllumees ja ta töötab
lehmade ja pullidega;
• isaga koos käime kinos ja hamburgeris;
• isaga koos tahaks: ujumas käia,
süüa teha; liugu lasta, meisterdada;
kaarte mängida;
• isaga koos meeldib: mürada, mootorrattaga sõita, lumesõda mängida;
Egiptuses olla, tõstukiga sõita;
Londonis käia; auto ja karuselliga
sõita.
•
•
•

•
•
hoopis isasid imetlema. Teistegi rühmade
lapsed esinesid väikese kontserdiga ja
isad demonstreerisid koos lapsega oma
tantsu- ja lauluoskusi.
Kolmanda rühma loovad isad üllatasid
oma põnne ja dramatiseerisid „Hunt ja
seitse kitsetalle” etenduse. Võistelda said
isad veel lõngakerimises, mütsi voltimises, ketipunumises ja jooksus. Proovile
pandi ka isade jõuvarud kätekõverduste
ja kükkide tegemisel.
Meeldivamaks elamuseks osutus
isade lauamängu hasart teises rühmas.
Õpetajad selles rühmas panevad suurt
rõhku just mängule ja selle pisiku andsid
lapsed üle ka isadele, sest mängutuhin ei
tahtnud ega tahtnud otsa lõppeda.
Meie lasteaia pesamunad, kes veel
väga arakesed, said koos issi abiga toredasti hakkama ühises laulu-mänguringis.
Issidele kingiti enda meisterdatud
– üllatuskarpe, kaunistatud tasse, lipse,
portreesid ja oma esimese raamatu.

•
•
•

Ja veel:
isad peavad veel kodus lapsi ka
vannitama;
kui isa enam ei jaksa, siis ema teeb
edasi;
isa teeb arvutiga tööd;
isa töötab arvutiga kogu aeg;
isa töötab arvutiga ja vahest ehitab
maja ka

Kahe rühma lapsed lõpetasid isadepäeva peo toreda mannapudrusöömisega
rühmaruumis.
Laagri Lasteaed tänab kõiki isasid ja
vanaisasid, kes kinkisid oma lapsele ühe
meeldejääva päeva ja vapralt kõigi meie
ettevõtmistega kaasa tulid.
Eli Nevski
Laagri Lasteaia
õppe- ja kasvatustööala
juhataja

SAAB UUE:
Pisike Dem IV rühmast
arvas, et tema helkur
ongi juba vana ja ei
helgi enam hästi. Ja et
kui on üksainus, tuleb
kogu aeg ühelt jopelt
teisele ümber tõsta.
Haridusnõunik Liivi
Prink seob tüdrukukese
jopevarrukale uhiuue

KANNATLIKUD:
Kõige pisemad ootavad
püüdlikult rivis oma
järge, et õpetaja Imbi
saaks helkuri kindlalt
kombeka varrukale
kinnitada
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Saue valla eakate aastalõpu pidu
väisas rekordarv külalisi
Veskitammi Kultuurikeskus
oli 23. novembrikuu päeval
täis prouade kuldset ilu
ja härraste “vana kooli”
soliidsust. Sotsiaalosakonna
poolt korraldatud eakate ja
erivajadustega inimeste peole
oli tulnud meelt lahutama
sadakond inimest üle valla.

Ja meelelahutust pakuti mitme nurga
alt. Kohal olid Maalehe esindajad, kes
pakkusid jõulukingi ostmisvõimalust
uue aasta kalendrite ja kasulike raamatute näol. Eakate naiste seltsi Pihlamari
kaks näpuosavusega õnnistatut prouat
Marta Rosenberg ja Asta Romandi olid
laudale silma-ja osturõõmuks välja pannud oma tehtud taised – oli kunstipäraselt maalitud kruuse-taldrikuid, villaseid
sokke ja ise maalitud siidirätikuid. Ja oli
ka ostjaid. Marta-proua avaldas lausa
hämmastust, kui hästi asjad kaubaks
läksid.
Muusikalist meelelahutust pakkus ansambel President eesotsas Rein
Laaneorg´iga, Nagu juba traditsiooniks saanud, ei pelga Saue valla eakad
prouad ei seda, et keskpäevapäike aknast
sisse paistab ega seda, et meespoole
esindajad just väga aktiivset tantsutahet
ei ilmuta, Veskitammi Kultuurikeskuse
uus parkettpõrand sai tantsupoognaid
keerutavaid naisi täis.
Külalistel paluti ära täita ka väikesed
küsitluslehed, kus vastajal oma kolm
jõulukingi soovi tuli ära nimetada. Jõuluvanale neid kirjakesi siiski sel aastal
edasi ei saadetud, sotsiaalnõunik Mare

Jallai loosis hoopis fortuunaks olnud
vallavanema Mati Tartu abil õnnelikud
kingivõitjad kohapeal.
Fortuuna favoriidid said koju kaas
lõngakerasid, raamatuid, kinkekaarte
massaaźi ja õhtusöögi tarvis, soojad
pleedid külmadeks talveõhtuteks.
Peaauhinna välja andmisel levis üle saali
tasane vaimustuspomin - eks elektriline
jalamassaaźivann oleks teretulnud kingitus igasse eaka inimese majapidamisse.
Abiks siis, kui talvine rõskus kontidesse
poeb ja kui pikad päevatoimetused õhtuks jalgadesse pinged toovad.
Eakate naiste seltsi Pihlamari spontaanse algatusena tuli ka pidulik ansambli saatel sünnipäeva laulude laulmine
ühele külalisele, kes tähistas just oma
83. sünnipäeva.
Ürituse üks eesmärke on sotsiaalnõuniku Mare Jallai sõnul see, et
inimesed vähemalt paar korda aastas
saaksid kohvilauas kokku eakaaslastega
teistest küladest. “Enamus on ju omal
ajal koos tööl olnud ja mitmeid puudasid soola koos ära söönud, siin on neil
võimalus taaskord koos kokku saada
ja suhelda,” ütles Jallai ja tõdes, et on
heameel et hoolimata raskustest ja eaga
kaasas käivatest tervisehädadest, on
valla eakad rõõmsameelsed ja täis tahet
oma vanaduspõlve aktiivselt veeta.
Ka järgmine eakate pidu on juba
planeerimisel, hiljemalt aprillis lubas
Jallai taaskord memmedele-taatidele peo
korraldada.
koduvald

Eakate jõulusoovid spikker neile, kel emale-isale
või pensionärist sõbrale
veel jõulukink ostmata
- raamatuid, teatripileteid
-käsitöö esemeid
-midagi magusat ja puuvilju
-tuleohutusalarm
-perekonnaga kohtumine
-auto
-õnne, rõõmu ja rahu
lõnga ja heegelnõela
-ilusat jõulumeest
-jõululund
-head suhtumist
-tervist
-meessõpra
-pääse spaasse või ujulasse
-kutse õhtusöögile
-sõdurpoisid välismaalt koju
kindaid, sokke, salle
-kosmeetikat
-küünlaid
-parfüümi ja lõhnaseepi
-ilusaid elamusi

Sotsiaalosakond tänab vallavolinik
Kalle Reiterit ja AS-i Sagro, kes
loosirattas olnud kingituste hankimisel
õla alla pani ja vallavolinik Arnold
Õispuud ja AS-i RollTrans, kes lahkelt
oma bussiga eakad küladest Laagrisse
ja tagasi toimetas.
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Palju õnne eakatele

Laagri
Olga Vulf		
Linda Pakkats		
Aleksander Kopti
Evi Saar		
Valve Eesmaa		
Harri Toomel		
Tiiu Kivima		
Ellen Kurissoo		
Kristjan Pirnpuu
Ilme-Aade Känd
Erika Lindpere		

20.12
09.12
24.12
12.12
07.12
15.12
24.12
01.12
25.12
11.12
27.12

92
91
84
81
80
80
80
75
75
70
70

Püha küla
Mari Kull		

14.12

93

Maidla küla
Selma Teinberg		
Otto Träss		

22.12
08.12

89
75

Alliku küla		
Elfriide Suvi		
Julie Reigam		
Maie Ojaste		

26.12
31.12
16.12

86
85
70

Hüüru küla		
Aurelia Nemm		
Aino Bõmberg		
Endel Ervin		
Heinu Reinsoo		

15.12
24.12
22.12
31.12

85
81
70
70

Vanamõisa küla
Linda-Miralda Laanep 01.12

81

Valingu küla		
Aleksandra Oja		
Anni Kokk		

19.12
20.12

81
75

Jõgisoo küla
Valve Heinloo		

02.12

80

Aila Küla		
Peep Raigo		

03.12

70

Ääsmäe küla		
Eevi Mugamäe		

12.12

70

Kiia küla		
Alina Vester		

17.12

70

ja kõige pisematele
vallakodanikele
VALIK JÕULUKINKE: Prouad Marta ja Asta
oma näputööd esitlemas

PEAAUHIND: Sotsiaalnõunik Mare Jallai
fortuuna lemmikule jalamassaaźivanni üle
andmas

VALSIRÜTMIS: Tantsukingad ei olnud teps
mitte asjata jalga pandud

SÜNNIPÄEVATERVITUS: Proua Valve Kivile
laulsid hällipäevaks õnnitluslaulu naised
Pihlamari´st

Ääsmäe küla
Daisy Tammejuur

04.11.2007

Laagri
Uku Jablonski		
Sandor Negols
Henri Veski		
Maria Tammiste

05.11.2007
16.11.2007
21.11.2007
07.11.2007

Tuula küla
Arno Leinberg

14.10.2007

Aila küla
Marie Lomann

06.11.2007

Alliku küla
Triin Lapa		
Patrik Kristal		
Steven Kangur
Anna Žuravljov

04.11.2007
12.11.2007
09.11.2007
16.11.2007

In memoriam
Aliide Saarmaa
Robert Heinala
Jüri Vahur		
Joonas Luts		

08.11.2007
14.11.2007
17.11.2007
21.11.2007
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Ääsmäe külavanem: Me saame just
niivõrd hea, väga hea, suurepärase, või
siis vähem toreda Ääsmäe, kuivõrra me
ISE selleks aega ja tahtmist leiame!
Ääsmäe külavanem Ahto Oja
räägib külavanema rollist uuel
aastatuhandel oma kodukülas.
Milline on Ääsmäe külavanema roll?
Ega Ääsmäel polegi keegi eraldi külavanemat valinud – 2006.a. maikuus valiti
külakoosolekul MTÜ Ääsmäe Külakogu
uus 8 liikmeline kogu ja kuna mina sain
sinna valitutest kõige rohkem hääli, siis
mind valiti MTÜ juhatajaks, ehk siis ka
külavanemaks. Minu jaoks ongi olulisem Külakogu kui institutsioon, mis
põhikirja järgselt seisab hea küla huvide
eest suhtlemisel teiste organisatsioonidega. Põhikirja kohaselt ”On Külakogu
eesmärgid Ääsmäe külaelu edendamine,
sh kaasaaitamine sotsiaalsete probleemide lahendamisele, infrastruktuuri
korrashoiule ja arendamisele ning kultuurielu elavdamisele” (§1.3).
Miks võtsid külavanema rolli kanda?
Olen jõudnud selgusele, mida olen ka
nii siinkohal, kui eelnevalt öelnud, et
elada paremas, tervemas, valgemas ja
rohelisemas elukeskkonnas, tuleb ennekõike ISE teha kõik endast sõltuv, et
probleemid lahendada. Ma ei tähtsustaks
ka üle üksikisiku rolli, olukorrad saavad
ikka lahenduse koostöös ja iga inimese

ISE tehes, ega üksi ei jõua kuigi palju.
Terve Eesti on täis toredaid lugusid
elutervetest ja elurikastest küla-dest,
pole midagi loomulikumat, kui et elades
Ääsmäe külas, annan oma panuse, et
siin oleks mõnus kulgeda mul endal,
mu pereliikmetel, teistel inimestel, meie
koduloomadel ja loodusel minu ümber!
Milline on üldse külavanema roll 21
sajandi Eestis?
Minu jaoks on see loomulik, et iga
kogukond korraldab oma elu ja olu ise
sedavõrd, kui see on mõistlik ja võimalik. Ühe osana oma elu-olu korraldamisest on ka enda hulgast kas külavanema
või külakogu valimisel, kes koostööd
organiseerib ja koos inimestega ühiste
huvide eest seisab.
Olen Šveitsi tüüpi otsedemokraatia*
pooldaja, mis tähendab seda, et kogukonna jaoks oluliste ja suurte mõjudega
küsimuste otsustamisel on igal kogukonna liikmel õigus algatada kohaliku
seadusakti eelnõu, koguda sellele toetusallkirju ja kokkulepitud hulgal toetusallkirjade saamisel läheb see kogukonnas
rahvahääletusele. Pane Tähele! Mitte
valitsus ei küsi Enda Küsimusele poolt
või vastu olemist, vaid kodanik esitab
eelnõu, mis peab olema piisavalt asjakohane, põletav, oluline, põhjendatud ja
olulist mõju omav. Piisavalt arusaadavalt
ja väga hästi põhjendatud, et üldse toetusallkirjad kokku saada, et referendumit
algatada. Sest kui teema pole huvitav,

Külal valmis oma veebileht
Ääsmäe veebilehe eesmärk on
olla info kogumise, vahetamise
ja edastamise vahendiks küla
inimeste vahel olulistel ja
igapäevastel teemadel.
Ääsmäe küla koduleht loodi Saue Vallavalitsuse abiga ja Maaelu Edendamise
Sihtasutuselt saadud projektitoetusega.
Lehte haldavad külaelanikud ise, mis
tähendab, et iga külaelanik on pärast
vastava soovi avaldamist ja juurdepääsu
paroolide saamist võimeline lehe sisu
täitma.
Loomulikult eeldab see huvi ja oskusi.
Esimene sõltub inimese enda vabast
tahtest, teisel juhul elik koolitusega aitab
külakogu kaasa ja viib vajalikud koolitused läbi, neile, kes selleks oma soovist teada annavad kas Ahto Ojale (ahto.
oja@gmail.com) või Heiki Kasele (heiki.
kask@mail.ee). Heiki annab kodulehe
tehnilist tuge ja viib koolitused läbi.
Kodulehe sisu eest vastutavad
inimesed, kes seda aktiivselt kasutavad
ja sinna kirjutavad. Kavas on seal avada
lumekoristus ja veekvaliteedi päevikud,
mis tähendab seda, et registreerunud
kasutajad saavad ühte dokumenti pidevalt juurde kirjutada, kas teed on lumest
lahti aetud ja kas kraanivesi kõlbab juua
või on nädalaid roostene nagu novembris mõnes kodus. Kui kõik on korras,
siis saame päeviku alusel jagada kiitust
tegijatele ja kui pole korras, siis on meil

probleemid fikseeritud ning saame tegijatelt või tegemata jätjatelt vastust nõuda.
Elektroonilised vahendid võimaldavad paremat kommunikatsiooni
Kinnisvara arenduse surve Tallinna
ümbruse valdades on tuntav ja nähtav.
Kui arendus on hästi läbi kaalumata,
kavandamata ja kompromissid kokku
leppimata, siis areneb ainult kinnisvaraarendajate kasum elanike elukvaliteedi
arvelt. Kui kinnisvara arenduse käigus ei
kavandata avalikku ruumi ega mõtelda
keskkonnahoiu ja infrastruktuurivõimaluste ja –võimsustele, siis nii olevate kui
tulevaste elanike elukvaliteet langeb.
Teave, oskused ja kogemused inimeste osalemiseks planeerimisprotsessis oma elukvaliteedi parandamiseks on
Ääsmäe külas puudulikud. Efektiivseim
ja odavaim info edastamise viis on
infopäevad ning elektroonilised andmebaasid ja külade kodulehed. Valminud
Ääsmäe küla koduleht aitab kindlasti
kaasa kodukeskkonnas toimuva paremaks teadvustamiseks ja suunamiseks.
Ahto oja
MTÜ ääsmäe kuülakogu

Kodulehe aadress on

http://www.sauekylad.ee/Aasmae/Esileht.

ei puuduta enamust, on kitsa kildkonna
huve esindav, siis ei saada lihtsalt toetushääli kokku ja rahvahääletust ei tule.
Kui otsedemokraatiat mitte tundvad
inimesed väidavad, et siis läheb jamaks,
kui igaüks võib eelnõusid algatada, siis
näitab millegipärast Šveitsi kogemus,
et mitmesaja aasta jooksul pole jamaks
läinud ja kui ma ei eksi, siis viimase 150
aasta jooksul on toimunud kõigest kogu
riiki hõlmavat 300 rahvahääletust, mis
teeb keskmiselt 2 rahvahääletust aastas.
Kui tuua näide lähemalt Saue vallast
ja ühe suurema viimase aja rahva pahameele toonud segaduse AS Steri tehasega, siis otsedemokraatia toimimisel oleks
olnud inimestel võimalus juba rahvahääletusega vetostada kogu arendusprotsess
eos, juhul kui arendaja poleks suutnud
veenda kogukonda ettevõtmise ohutuses!
Kui idanaaber viimaste valimiste
tulemuste valguses eemaldub demokraatlikust ühiskonnakorraldusest
tagasi tsaari- ehk siis autoritaarsesse
või diktatuurilaadsesse ühiskonda, siis
Eesti võiks olla Šveitsi järel teine riik
Euroopas ja esimene Euroopa Liidus,
kes otsedemokraatia kasutusele võtab.
See ongi aeganõudev protsess, aga tagab
oluliste otsuste vastuvõtmise terve mõistusega. See nõuab asjade läbimõtlemist ja
kaalumist, aga tasuks tulevad mõistlikud
otsused ja kaks korda sama reha peale
naljalt ei astuta, sest kuidagi piinlik on,
kui küsimusele, kes tegi (jama otsuse) on
ainuvõimalik vastus kirjandusklassikast

tuntud Vanapagana vastus ”Ise tegin!”
On Ääsmäe kulavanemal eraldi vastuvõtuajad inimestele?
Ei ole, ei ole oma ruumegi. Oleme
nüüd oma ruume taotlenud ja võib olla
tulevikus on mõistlik mingi kindel aeg
leppida, et keegi külakogu liikmetest on
olemas ja kohtub inimestega. Hetkel eeldame, et inimesed teavad vähemalt minu
kontaktandmeid ümarlaudadelt, kuulutustelt ja või Ääsmäed puudutavatest artiklitest. Ikka helistatakse, kui lumi pole
aetud või vesi on roostene. Tavaliselt
pöördutakse asjadega, mida saame edasi
anda, kuna külakogu võimuses ei ole lühikeses ajaperspektiivis lahendada veede,
teede, niitmise ja valgustuse probleeme.
koduvald
*otsedemokraatia, direct democracy
– on demokraatia (rahva võimu) vorm, kus
hääleõigust omavatel kodanikel on võimalus sekkuda otsustusprotsessi igas punktis.
Maailmas loetakse otsedemokraatlikult
toimivaks Šveitsi riiki, kus reaalselt on igal
kodanikul võimalus osaleda teda puudutavate otsuste vastuvõtmisel. Otsedemokraatlikuks mehhanismiks on rahvahääletus, mis
tänapäevase informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia juures on teostatav
digitaalselt ja seega palju lihtsamalt ning
odavamalt kui paberil. (http://et.wikipedia.
org/wiki/Demokraatia) või Säästva arengu
sõnaseletusi veebist http://www.seit.ee/sass

Ääsmäe lasteaia toimetusi
Ääsmäe lasteaias on sellel
õppeaastal läbivaks teemaks
pärimus. Juba viinakuu ja
jõulukuu rahvakalender
pakuvad esivanemate
kultuuripärandiga
tutvumuseks rohkelt
võimalusi.
Viinakuu alguses avasime vanade asjade näituse. Mida kõike seal ei olnud
- alates väga vanadest mänguasjadest
ja lõpetades võimasinate, villakraaside
ja rahvariietega. Kokku oli näitusele
toodud ligi 100 eksponaati! Väga suur
tänu kõikidele lastele ja eriti emmedele-issidele, kellede abita see tore
üritus poleks saanudki toimuda.
Isadepäeva tähistasime kogu lasteaia
ühise peoga “Tervelt ja tugevalt talvele

vastu.” Isade meele tegid rõõmsaks
laste laulud, üheskoos siirduti sportlikke katseid läbima: pugema, rebima,
hüppama, viskama. Just koos vanemaga lasteaias möllamine meeldis lastele
ka kõige enam!
Mardipäeva paiku käis meil külas
“käsitöövanaema”, proua Silvi Saarniit.
Tema näitas väikestele “martidele”,
kuidas vanasti heegeldati ja kooti ning
mida tehti kerilaudade, kraaside ja
vokiga. Üheskoos mängiti ja tutvuti
vanade mardikommetega.
Jõulukuud alustasime nagu eelmiselgi aastal päkapikupeo ja laadaga, kus
kaunistati ka piparkooke ja töötas
päkapikukohvik.
Toimekat jõulukuud kõigile!
Ääsmäe lasteaed

PÕNEVAD
KÜLALISED:
Lastega
puhub juttu
“käsitöövanaema”
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Ääsmäe küla elab!

Möödunud aasta jooksul oleme
Ääsmäe külas organiseerinud
jaanituled, osalenud valla
külade päeval, tähistanud
küla 765. aastapäeva,
organiseerinud matku, jõulupeo
ja osalenud heakorratalgutel.
Suvel osalesime MTÜ Kodukant
Eesti Maapäeval Jõgevamaal, Harjumaa
külade päeval ning Saue valla külade
päeval. Sügisel käisime esimese lumega
Ääsmäe rabas matkamas, novembri keskel pidasime maha järjekordse ümarlaua
ning esimese pereklubi õhtu. Pereklubis
vaatasime Jõgisoo näitegrupi etendust
„Miljonitõbi“, kuulasime aja arvamise,
kalendri koostamise ja mardipäeva
kombeid, vaatasime ning hindasime laste
joonistusringi fotosid ning lõime tantsu

Oma probleemide lahendamiseks
oleme organiseerinud kokku juba kaheksa Ääsmäe arengu ümarlauda.
Kahel esimesel Ääsmäe arengu
ümarlaual kaardistasime küla probleeme,
tegime küla SWOT analüüsi ja panime
probleemid tähtsuse järjekorda ning
esitasime oma visiooni: Ääsmäe küla on
puhas, turvaline, inim- ja keskkonnasõbralik ökoküla, kus tahetakse elada ja
kuhu soovitakse alati tagasi tulla!
Kolmandal kuulasime Saue vallavalitsuse esindajate vastuseid Ääsmäe arengut
puudutava 28 küsimuse kohta.
Neljandal ümarlaual 1. märtsil kuulasime Salu kooli laienemise plaane
Ääsmäe külas, mille tulemusena saavad
ääsmäelased tulevikus kasutada kohvikut, ujulat, sauna ning teisi ravi- ja
terviseteenuseid. Tutvusime jätkusuutliku
elulaadi põhimõtetega, tähtsuse järjekorda pandud Ääsmäe probleemidega,

Kasesalu 7 detailplaneeringuga ning
pakkusime välja, kus võiks Ääsmäel olla
jaanitule ja palliplatsid.
Viiendal ümarlaual töötasime välja
tegevusi esmatähtsate probleemide lahendamiseks.
Kuuendal kuulasime ökoloogilise
planeerimise ja ehitamise asjatundjat
Marek Strandbergi ning Saku valla
kergliiklusteede arendamise kogemusi
Kalle Pungaselt, kes töötab Saku abivallavanemana.
Seitsmendal ümarlaud-külakoosolekklubiõhtul arutasime Ääsmäe arengukava, kuulasime looduse helisid pilte Fred
Jüssiga ning lõpetasime hooaja väikese
peoga. Arengukava arutades leidsid
kohalolnud, et arengukava tuleb veel
täiendada.
Juunikuu 14. päeval kiideti Ääsmäe
arengukava osalejate poolt heaks. Selle
alusel oleme taotlenud ka valla eelarvest
ja teistelt rahastajatelt vahendeid kavandatud tegevuste elluviimiseks. Valminud
arengukava saab lugeda meie kodulehelt
(http://www.sauekylad.ee/Aasmae/Esileht.
Prioriteedid on Kasesalu tn kergliiklustee ehitamine, Hageri tee ja valla
tee nr 403 musta katte alla viimine,
kultuurikeskuse ehitamine, joogivee
kvaliteedi ja surve tagamine ning ühistegevuse edendamine, kooskäimiskohtade,
laste mänguväljakute ja spordiradade
rajamine, üldine heakord.
Arengukava on vaja selleks, et teada
mida teha, mis järjekorras, mis on esmatähtsad probleemid, mis on põhjused
ning millises järjekorras piiratud ressurssidega olukorras neid ise lahendama
hakata, mis on meie võimuses ja järjekindlalt nõuda sama teistelt, mis teiste
osapoolte kohus.
Nüüd on meil endil teada, mis on meie

esmatähtsad probleemid, mille jaoks taotleme vallalt aktiivset elluviimist nendes
tegevustes, mille eest vald vastutab, nagu
infrastruktuur, teed ja veed.
Teisalt teeme ise, mida suudame, et
oma probleeme lahendada, süsteemselt, elulähedaselt, tervemõistuslikult
ja tulevikkuvaatavalt. Esimese asjana
muretsesime tänavu prügikastid ja neid
on lubatud valla poolt veel aasta lõpus
ka juurde anda. Loodame, et järgmisel
aastal saab valla poolt ka nende tühjendamine paremini korraldatud, samuti nagu
ka avaliku ruumi korrashoid niitmise,
võsalõikamise ja lilleklumpide paigaldamise näol.
Viimaste aastate jooksul enne meie
alustamist ei ole väga palju asju külas
koos tehtud, koostegemise harjumus on
jäänud unarusse. Oluline on jagada infot,
kutsuda kõiki osalema, anda võimalus
teha ise midagi konkreetset ära. Ja kui
inimesi ei huvita enda olukorra parandamine, ega siis vägisi ei saa kedagi
õnnelikuks teha, aga siis pole mõtet ka
nuriseda, et seda või teist pole ja mis
kõik halvasti on.
Me saame homme täpselt sellise
Ääsmäe küla nagu me iga päev tema
paremaks tegemiseks ISE vaeva viitsime
näha – ja kui ei viitsi, ega siis keegi
väljastpoolt ei tule meie muresid lahendama! Tahad puhast Ääsmäed – tule
kevadel heakorratalgutele! Tahad rohkem
ühistegevust – tule pereklubi õhtutele või
muudele ühisüritustele! Tahad suusarada
– paku välja, kust see minna võiks ja ole
abiks raja sisse ajamisel!
Nii saamegi, mida tahame!
Ahto Oja
MTÜ Ääsmäe Külakogu

5082990
aasmaekk@gmail.com
www.sauekylad.ee >Ääsmäe

Vastused küsimustele, millest arsti visiidil rääkida ei jõua
Veskitammi kultuurikeskuses
on sel sügisel startinud uus
ema-lapse nõustamisklubi, kus
noored emmed saavad oma
beebiga seotud küsimustele
ja muredele vastuseid ning
nõuandeid.

Katrini arvates on klubi
mõte just see, et kui beebi
majas, tekib jätkuvalt igasugu küsimusi ja kord kuus
arsti juures käies ei jõua
paljudel teemadel peatuda.
Kahetunnised kokkusaamised annavad emmedele
võimaluse südamerahuga
Kultuurikeskuse pisikeses nurgasaaoma mured ära rääkida.
lis on roosades sipupükstes pamp end
Soovitusi jagavad nii
o-tähe sarnaseks väänanud ja lutsib
nõustaja, kui kaasvõitleisukalt varbaid. Väike inimesehakatis
jatest teised emmed.
tema paremal käel õõtsutab end kõhul
Mari-Liis Tammsaar, kes
ja sapsib energiliselt jalgadega. Toa
seni toimunud loengutes
nurgast kostub kilkeid ja häälitsusi,
kõikides osalenud, kinnagu lastetoas tavaliselt. Kümmekond
nitab, et on väga tänuväärt,
pisi-kest ilmakodanikku ei lase end
et kohalikel emmedel
suuremate jutust just kuigivõrd häirida.
on kodulähedal võimaAga jutud on tõsised. Eesti Sünni
lus osaleda. “Selleks, et
ja Imetamise Tugiühingu nõustaja
Laagrist minna Tallinna
jagab noortele emadele nippe, kuidas
lapsega sellist asja kuulaväikelapsega toime tulla ja seejuures ise
ma, on päris suur ettevõtõnnelikuks ja rahulolevaks jääda.
mine,” arvab noor ema.
IGAÜHEL HUVITAV: emmed ammutavad
Klubi sai alguse ühe noore ema initKatrin kinnitab, kui ka
klubist uusi teadmisi, lapsed müttavad
siatiivil, kes hiljuti Saue valda kolinuna
külades peaks olema huvi
üheskoos mänguvaibal
ja enda sõnul Sünni ja Ime-tamise
sellise klubi järele, siis
tugiühinguga sõbralikes suhetes olevana,
vähemalt viie huvilise ja
leidis, et Laagris peaks selline kooskäirinnaga toitmisest, haigustest, lapse aren- ruumi olemasolu korral annab seda kindmise võimalus noortele emadele olema.
damisest kuni ema stressimaandamiseni
lasti korraldada.
Katrin võttis kultuurikeskusega ühendust
välja.
ja oktoobris sai alustatud kord nädalas
Katrini kinnitusel on tekkinud ka juba
koduvald
toimuvate loengute sarjaga.
kindel tuumik osalejaid ja juba julgetakse
Teemad, mida kokkusaamisel nõustaka ise küsimusi küsida ning olulisi teemajaga koos läbi arutatakse on erinevad:
sid tõstatada.

Rajati laste
mänguplats
Taotlesime ja saime raha
Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutuse Kohaliku
Omaalgatuse Programmist ja
Saue Vallavalitsuselt selleks,
et rajada laste mänguväljak
ja korrastada olemasolev
spordiplats.
Mänguväljaku jaoks taotlesime
toetust sellepärast, et see oli üks meie
küla esmavajadustest ja koht, kus meie
ja rahastaja missioonid kattusid. Laste
mänguväljak rajati olemasolevale spordiplatsile.
Spordiplatsi koristasime koos külaelanikega kevadel ära, rajasime
võrkpalliplatsi, puhastasime rohust
olemasolevad platsid ja värvisime
jalgpallivärava- ja korvpallipostid ning
panime külge võrgud.
Spordiväljak leidis ka aktiivset
kasutust, teinekord suvel läksid noored
seal hilisõhtul ka kära tegemisega liiale
– ideaalis peaks toimima külaelanike,
noorte, lastevanemate ja laste omavaheline kokkulepe, et õhtul pärast kella
23.00 enam lärmi ei tehta, sest spordiplatsi ääres elavate inimeste soovidega öösel magada tuleb ka arvestada.
Samas on selliste projektitaotluste
kirjutamine ja juhtimine ajamahukas
ning seni on toimunud see talgukorras,
aga selle all võib kannatada projektijuhtimise kvaliteet.
Ahto oja
MTÜ ääsmäe kuülakogu

Sünni ja Imetamise Eesti Tugiühingu
loengud igal teisipäeval
kell 14 Veskitammi Kultuurikeskuses
8.jaanuaril
LAPSE KANDMINE JA
LÄHEDUSSUHE
15.jaanuaril
ASJAD, MILLELE SA EI OSANUD
MÕELDA – LAPSE OHUTUS!
22.jaanuaril
LISAAINED TOIDUS – KAS TE
TEATE, MIDA SÖÖTE?
29.jaanuaril
VÕIMLEME KUNI 1-AASTASTE
TITADEGA
5.veebruaril
MÜÜDID RASEDUSEST JA
IMETAMISEST – MIDA USKUDA,
MIDA MITTE?
12.veebruaril
ALLERGIA JA TOIDUTALUMATUS
19.veebruaril
UJUMINE ALGAB
SUKELDUMISEST!
26.veebruaril
IMETAMISE MURED JA RÕÕMUD
3-4-KUUSTE TITADEGA
Tulge titaga, registreeruda pole vaja.
Loengu hind 25.Täpsemat infot saab telefonil
56 68 23 68 (Katrin)
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Meie mees Pekingisse olümpiale?
Ta on Laagri poiss. Ta on
Audentese Spordikooli 12.
klassi õpilane. Tal on mehine
käepigistus ja blondid juuksed
peapeale patsi seotud. Ja tal
on unistus.

Johannes Ahun tähistab kohe-kohe
oma kahekümnendat sünnipäeva. Hoolimata oma noorusest on mehel väga sirge
siht silme ees. Siht, mis paneb tema elu
kindlatesse raamidesse ja kellataktis
käima. Sinna mahub peaasjalikult kool
ja trenn, trenn ja kool. Ööklubidesse ja
netiavarustesse kaduda, nagu tänastel
noortel tavaks, pole Johannesel lihtsalt
mahti. Eriti selle aasta viimastel kuudel.
Sest loetud päevad on jäänud jaanuarikuus Uus-Meremaal toimuvate surfarite
maailmameistrivõitlusteni, kus RS-X
purjelaua klassis esimese 25 hulka tulemine annaks Eestile võimaluse osaleda
Pekingi olümpiamängudel. See on Jussi
unistus, jõudmine sellel alal maailma
tipptasemele.
Pealt kümne aastase poisikesena
alustas Juss isa ja tema sõprade kannul merel lainetega mässamist. Alguses
papsi varustuse ja lauaga, aga kui teise
aastatuhande alguses hakati Eestis
noortele sufaritele Nõval jõukatsumisi
korraldama, siis selgus et poisist võiks
ehk rohkem asja saada, kui vaid suvise
harrastajana.
Nüüd on Jussil oma purjelaud numbriga EST99, ta on Eesti purjelaua koondise liige ja noormehe arengut suunavad
kaks treenerit. 2007. aastast on tal ette
näidata esikoht Eesti Meistrivõitlustelt
RS:X Olümpiaklassist ning edukad osalemised välismaistel võistlustel.
Eesti kliima teadupärast meresporti
just ei hellita, aga kuni pluss kümne
kraadini võib Johannese sõnul vabalt
merel trenni teha. Temagi kuulub nende
surfarite sekka, keda korralik tormituul mere peale veab ja keda soojades

JÕGISOO RAHVAMAJAS
27. detsembril 19.30
AASTALÕPU PIDU
30. AASTATE STIILIS
…KILDE LÄBI AASTATE
Lisaks esitleme
TANTSUD JÕGISOO TÄHTEDEGA
Saatjaks ansambel Pankrot
Valitakse parim kostüüm ja kübar
Üllatusesinejad, ilutulestik
Õhtut juhib Tõnu Pomerants

autodes möödujad pead vangutades hullumeelsteks peavad. Eesti kliima tingib
siiski selle, et pea pool aastast tuleb
veest eemal olla ja üldfüüsilist toonust
arendada. Ideaalis ja just enne võistlusi
peaks sportlane võistluspaigas juba paar
nädalat varem harjutamas olema, siis
paraku nõuab see teadupärast raharaha-raha. Noormehel on küll mõned
sponsorid, aga näiteks 2008 aasta eelarveks on numbrid miinimumprogrammi
järgi ligi seitse ja poolsada tuhat. Katet
tervele eelarvele veel ei ole ning kooli ja
trenni kõrvalt pole Jussil just liiga palju
aega, et häid inimesi toetajaks otsimas
käia.
Sestap treenib noormees praegu Audetese Spordikoolis kaks korda päevas
koolitundide vahepeal ja laob enda sõnul
füüsilist põhja. 12 klassi materjali omandamine on Jussil jagatud kahe aasta
peale, et trennideks aega jaguks ning
vanematekoju Laagrisse jõuab noormees
vaid nädalavahetustel. Nädalasisene elu

möödub kooli juures asuvas internaadis,
trenn-koolitunnid rütmis.
Lisaks veespordile on Johannesel veel
üks kirg – muusika. Just sellel sügisel
salvestati kaksikplaat, mis ka poelettidele juba on jõudnud. Indigolapsed
on selle pundi nimi, kus blondi patsiga
poiss trummide taga rahmeldab. Mis
tüüpi musaga tegemist on, ei suuda
Johannes isegi defineerida, midagi etno
segust ja igaljuhul eesti keelset.
Aga esiplaanil on siiski surf. Ja kui
2008. aasta olümpiadebüüt peaks ebaõnnestuma, siis rihib Johannes 2012. aasta
suurvõistlust. Sest surf on lahe ja elu on
surfi väärt, nagu ütleb noormees purjelaualiidu kodulehel.
koduvald

Saue Vallavolikogu kultuurikomisjon
otsustas oma 6. detsembri istungil toetada
oma valla noorsportlast 25 000 krooniga

Urmas. Valingult. Krossiusku
Urmas Põldma, kes 2007
aasta Eesti kestvuskrossi
meistrivõitlustelt peatiitli koju
tõi, on oma hobile kaasa elama
nakatanud kogu perekonna,
isa aitab võistlustrassil kumme
vahetada, ema pühib prillidelt
pori ja hoiab joogid valmis,
õe osaks on fotokaameraga
parimaid kaadreid püüda.
Urmas tegi oma esimesed katsetused
mootorispordis juba 9. aastaselt, mil
ta Valingu vahel kiiremaid ringe tegi
ja külarahvale närvidelegi käis (noor
ja rumal olin, nendib mees nüüd).
Tsiklisõidu vaimustus pole tänaseks 22.
aastast mees veel maha jätnud, ainult
nüüd treenib Urmas Saku Motoklubis ja
näitab Eesti mõistes korralikke tulemusi.
Tänavune E2 525 cm3 klassi 6 etapiline kestvuskrossi lõpparvestus tõi talle
oktoobris meistritiitli, sama tulemus on
tal ette näidata 2004. aastast.
Viimane selle hooaja võistlus oli
novembris Gotland Grand National,
kus 2400 osavõtja seas sõitis mees end
seitsmeteistkümnendaks. “Kestvuskrossil on kõik see mees seisva mootoriga
korraga stardijoonel ja kui minekuks
läheb on nagu täissõda lahti,” kirjeldab
Urmas olukorda, kus tuhanded mootorid
üheaegselt käivitatakse ja kohalt spur-

Jõuluüritused
Saue vallas

ditakse. Eestis on osavõtjaid muidugi
kordades vähem.
Õnnetusi juhtub sel karmil alal tihti.
“Nooremana olin juba Mustamäe
haiglas tuntud nägu,” viskab mees nalja.
Ka sel kevadel Eesti meistrivõistluste
esimesel etapil Sakus õnnestus Urmasel
kopsupõrutus saada ja mitu päeva verd
köhida. Aga see ei heiduta teda grammigi “No meeldib lihtsalt, ei oskagi
seletada, miks,” kohmetub Urmas.
Teine ja veelgi ekstreemsem krossitamise vorm, mida Urmas viimased
kaks aastat harrastanud, on mäkketõus.

See on hullumeelne ja vaatemänguline
ala, kus tihti 90 kraadisest mäeseljast üles tuleb turnida ning kus asja
keerulisemaks muutmiseks on teekond
kaetud kännujuurikatega ja spetsiaalselt
tekitatud poriaukudega. “See on suur
show ja osa seltskonda tulebki pulli
tegema, teised tulevad ikka võistlema
ja võitma,” selgitab Urmas, kes iseend
ikka nende teiste hulka liigitab. Ja
õigusega. Sest kaks aastat järjest on
mees oma mõttekaaslastega osalenud
Prantsusmaal mäkketõusu Maailma
Karika võistlustel ja toonud kaasa
esimesel korral kolmanda ja viimati
teise tulemuse. “Järgmisel aastal toome
kulla ära,” lubab mees muigega. Eestis
sellel alal tiitlivõitlusi küll ei peeta,
aga näiteks Ida-Virumaal toimub suviti
juba traditsiooniline üritus Kiviõli
Mäkketõus, mis on ka pealtvaatajate
magnet. Adrenaliinisõltlasi trassi ääres
olla olnud viimati ligi 10000.
Kuigi Urmas sõidab krossi hobi korras
ja töötamise kõrvalt, siis suhtumine on
nagu tõsisel spordimehel. “Trenni tuleb
ikka teha kõvasti. Aga musklid siin ei
loe, vastupidavust ja sitkust on vaja
treenida,” teab mees. Hea reaktsiooni
ja julguse ütleb ta olevat lisaks tasemel
krossisõidu eelduseks. Ja toetava tiimi,
kes Urmasel perekonna ja paari hea
toetaja näol olemas.
koduvald

Eelregistreerimine
Pilet kuni 25.detsembrini 60.kohapeal 100.- krooni
Telefon 50 12033; 56 669525
E-post jogisoo@hot.ee

Maidla Seltsimaja
23.12.2007 kell
16.00 jõulupidu
Peo paneb käima
ansambel ABASOL,
jõuluvana etendus,
mängud, koos laulmine,

VANAMÕISA
JÕULUD
19.detsember kell 18.00
LASTE PIDU
Pidu juhib ja lastega mängib
PÄKAPIKK, jõuluetendus Kehra
nukuteatrilt ja jõuluvana,
jõulupakk 80.*Reistreerimine kuni 10.dets.*
20.detsember kell 16.00
EAKATE PIDU
Pidu juhib Olga Sepp koos ansambliga
ja jõululaule laulavad
Sirje Liivi laululapsed
28.detsember kell 19.00
SUURTE PIDU
Pidu juhib Kristjan Arunurm, tantsuks
mängib „Veel kord”,
Rahvatantsijad ja üllatused,
osavõtutasu 200.- (söök, JOOK)
*Registreerimine kuni 21.dets.*

Aastalgus lasteüritus
Hüüru veskis

6. jaanuaril kell 12.00
Lastele nukuteater
TASUTA!
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Korteriühistu Kuuse tänaval
otsib
kohusetundlikku koristajat-majahoidjat
Teatada telefonil 55519581

28. novembril leitud
Kaili Tamm
56 268 258
66 84 700

Ville Värk
51 32 422

1partner@1partner.ee www.1partner.ee

lumivalge kiisupoiss
Hüüru hooldekodu lähedalt
Info telefonil 5106544

Kasemäe tall
vajab hommikuti
paariks tunniks abilist
Paikneme Vanamõisas Saue
raudteejaama lähedal.
Palk kokkuleppel
Tel 5159151, e-mail: kasemae@hot.ee

Pisitasa päevahoid
avab uksed uuel aastal!

Jaanuaris 2008 avab uksed
uus laste päevahoiukeskus
Nõmmel, Ravila 17.
Rühmadesse saab registreerida
juba nüüd!
e-posti aadressil: info@pisitasa.ee või
telefonil tel. 6544551, mobiil 53014170
koduleht www.pisitasa.ee

HARTMARIN OÜ
Pakub kopp-laaduri teenust

Arhitektuurne
projekteerimine
Vee- ja kanalisatsioonivarustuse projekteerimine
Elektri- ja sidevarustuse
projekteerimine
Helista ja küsi lisa
Tel 56 471 844
tonu@noltonest.ee

Teostame järgmisi töid:
Pinnase-, laadimis- ja planeerimistööd
Vundamendid ja tagasitäide
Haljastustööd
Välistrassid ja torustike ehitus
Mahutite paigaldus
(soovi korral mahuti meie poolt)
Lumekoristus
Võtame vastu tellimusi ka eraisikutelt
Masinaga töötab kogenud ja kohusetundlik
juht.
TEL: 555 08 740
Email:info@hartmarin.ee
www.hartmarin.ee

KÜTTEKAUPLUS
Männiku tee 106b
Turbabrikett - Sangla ja Tootsi
Puitbrikett
Küttepinnud ja klotsid võrgus
Küttegraanul 20 kg kottides
Pakitud kaminapuud
Tellimine 6577778, 5137737
E-R 8-17.00
L 8-14.00
P suletud

MTÜ
Vanamõisa
küla ja
Vanamõisa
seltsimaja
tänavad kõiki oma
koostööpartnereid,
sõpru ja Saue valla
külade inimesi
meeldiva koostöö
eest ning
soovivad
imelist
jõuluaega ja
edukat uut
aastat!

KEEMILINE PUHASTUS
Laagri Maksimarketis
E-L 10.00 - 20.00
Puhastame:
Tekstiilesemed
Nahk- ja karusnahkesemed
Seemisnahksed jalatsid
Pesupesemine
Kodutekstiil ( tekid, padjad jne.. )
Vaibad ( puuvillased )
Õmblustööd

Õmblusettevõte AS Protten F.S.C.
asukohaga Keilas võtab tööle
overloki-tegija ja universaalõmbleja
Väljaõppe võimalus.
Kontakt 6747567

Info tel. 56 23 70 70

Valveseadmete
projekteerimine,
paigaldus ja hooldus
Valvesignalisatsioonid
Videovalvesüsteemid
Tulekahjuhäiresüsteemid (ATS)
Fonosüsteemid
Valveseadmete juhtmevabad
lahendused
Elektritööd
OÜ Manetti Tel. 56 916 054
manetti@rockcity.ee

Laagri ujula ruumides

yumeiho ja tai
MASSAAZ
Aeg kokkuleppel
tel. 58 018 175 Õie
Saadaval ka

KINKEKAARDID
ujula pääslas

POTTSEPA TÖÖD:
kamin-ahjud,
glasuur pottahjud, kaminad,
pliidid, soemüürid.
Telef: 5648 4951
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Uute
rehvidega
on tee
lõbusam!

Mellson:

- müüb rehve
- vahetab rehve
- võtab rehve hoiule
Mellson pakub rehvivahetust ja müüki
sõiduautodele, jeepidele, kaubikutele,
veoautodele, tõstukitele ja traktoritele.
Mellsoni rehvispetsid
teevad oma tööd kiiresti ja hästi!

MellsonRehvid
SINU REHVISPETS 679 6770 56 566 532
Vae tn 3, Laagri, Saue vald

AS Neiseri Grupp on 1992 asutatud pehmet mööblit tootev 120 töötajaga firma, kes
investeerib märkimisväärse osa kasumist inimestesse, tootearendusse ja tootmisprotsessi
efektiivsuse tõstmisesse ning tänu sellele on kindlustatud ettevõtte
hoogne ja tulemuslik areng. Ettevõttes kasutatav kvaliteedijuhtimissüsteem
on tunnistatud vastavaks rahvusvahelisele standardile ISO 9001.
Peamised müügiturud on Idas ja Skandinaavias.
Seoses tehase laiendamisega ja tootmismahtude kasvamisega
soovime leida kiiresti
ÕMBLEJAID ja POLSTERDAJAID
Nõutav eelnev töökogemus antud ametikohal.
Lisainfo telefonil 6518 907 või marianneli@neiser.ee
MASINATE SEADISTAJA – OPERAATOR (puutöö pinkidel)
ja KARKASSI MONTEERIJA
Lisainfo telefonil 6518 906 või jyrgen@neiser.ee
Nõudmised kandidaadile:
Eesti keele valdamine suhtlustasandil, hoolikas, kohusetundlik ja reibas.
Pakume:
Õmblejad – tükitöö, bruto kuni 14 000 krooni
·Polsterdajad – tükitöö, bruto kuni 30 000 krooni
Karkassi monteerija - tükitöö, bruto kuni 20 000 krooni
Mugavat ja kaunist töökeskkonda hiljuti valminud kaasaegses tehases
Tööd ühes vahetuses
Asukoht: Laagri, Harjumaa
Tööaeg: täistööaeg
Sooviavaldus koos CV-ga saata hiljemalt 21.detsembriks e-mailile marianneli@neiser.ee
või postiaadressil AS Neiseri Grupp, Seljaku 6, Laagri 76401 Harjumaa

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

