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Sini-must-valge lehvib nii lipumastis kui ka meie kõigi südames...
Saue Vallavolikogu esimehe
Indrek Tiidemanni tervituskõne
Eesti Vabariigi 89. sünnipäeva
puhul viis kuulajad tagasi riigi
algusaegadesse, meenutades
läbi võitluste ja ühtsustunde
saavutatud vabadust, kutsudes
üles ka tänasel päeval
väärtustama südametunnistust,
lähedaste küünarnukitunnet ja
Eesti riiki.
23. veebruaril kogunes paarsada vallakodanikku pakaselist talveõhtut trotsides
Laagri kooli, et üheskoos tähistada Eesti
Vabariigi sünnipäeva.
Vahuveiniklaaside kokkulöömise saatel
tervitasid tulijaid vallavanem Mati Tartu ja
volikogu esimees Indrek Tiidemann. Järgnenud kontsert Horre Zeigeri Big Band´i
ja nii eesti kui välismaiste igihaljaste klassikarütmide taktis, naelutas osalejad mõtlik-hardasse meeleollu, mis kulmineerus
volikogu esimehe piduliku aastapäevakõnega.
”Mälestades täna Eesti idee eest elu
andnud esivanemaid, kes asetasid surmamineku eeltingimuseks idee kestvuse,
peame tõdema, et demokraatliku vabariigi

Autasustati järgmisi Saue
valla arengule kaasa aidanud
isikuid Saue valla tänukirja ja
meenega:
Elju Vakkermann –

aktiivse töö eest eakatega

Mai Endla –

aktiivse töö eest eakatega

Olvi Suurkütt –

aktiivse töö eest eakatega

Liia Kiibus –

küla kultuuri ja ajaloo
väärtustamise eest

Heino Raieste –

Saue valla ajaloo uurimise ja
väärtustamise eest

James Paal –

aktiivne vallaelanik ja
korteriühistute edendaja

Ester Tiru –

Ene Mitt –

meditsiinilise teenindamise
edendamise eest

Terje Jaup –

Harku Hooldekodu ülesehitaja

Maire Pentikainen –
külaelu edendamise eest

hoole ja vaeva eest, mis on antud
ka võõrastele lastele

hariduselu edendamise eest

külaelu edendamise eest

meditsiinilise teenindamise
edendamise eest

külaelu edendamise eest

põllumehe ameti väärtustamise eest

Lembit Libe –

külaelu edendamise eest
külaelu edendamise eest

Tiiu Ingerainen –
Mati Kongo –

Juta Pärna –

Valentina Atso –
Eero Kaljuste –

Urmel Reinola –
Piia Peterson –

Kalle Reiter –

külaelu edendamise eest

Ülle Rondo –

aktiivne vallaelanik

Ester Heinaste –

pikaajalise töö eest Saue valla heaks

külaelu edendamise eest
Saue – Jõgisoo Haridusseltsi taasloomise eest

Aino Kinep –

Vello Leiten –

aktiivne vallaelanik

ideaali oleme oma parema suutmise järgi ka alal hoidnud,” kinnitas kõneleja. Ta
pani südamele ka seda, et kuigi kuuludes
üleilmsetesse ühendustesse kasvab meie
julgeolek ja majandusedu, ei tohi samas
unustada, et peame ka ise sõpru aitama ja
olema suutelised õppima. Seda nii kohalikul kui globaalsel tasandil. Volikogu esimees avaldas lootust, et kordaminekud ja
edu saadavad meid kõiki ka edaspidi.
Vallavanem Mati Tartu täiendas eelkõnelejat tänades ja tunnustades kõiki vallaelanikke, erilist esiletõstmist väärivad
kodanikud said premeeritud ka Saue Vallavalitsuse tänukirja ja mälestusmeenega.
Peo järgnev mitteametlikum osa andis
võimaluse osalejatele suupistete kõrvale ajada juttu ja arutleda vallaasjade üle
naabrite ning sõpradega. Usutavasti koorus neist mõttevahetustest nii mõnigi hea
idee, mida rakendada meie valla arengu ja
kodaniku heaolu teenistusse.
Osakem siis hinnata oma riiki ja vabadust ning kandkem sini-must-valget lippu
südames ka argipäeval.
koduvald
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REKLAAMTEKST

Milleks on vaja
omanikujärelevalvet?
Kevad on kohe käes ja
üheks kevadekuulutajaks
on ka ehitusplatsidele
ilmuvad tunkedes mehed.
Ehitada võib lihtsalt ja keeruliselt, odavalt ja kallilt, aeglaselt ja
kiiresti. Ei saa öelda, et üks viis
oleks parem kui teine. Samuti ei
saa ka väita, et üks konkreetne materjal või lahendus on õige ja mõni
teine vale. Ehitusmaterjalide valik
on uskumatult lai alates põhupallidest kuni terase ja betooni ja plastikuteni.
Kõigi nende materjalide jaoks
kehtib üks üldine piirang – juba
alates projekteerimisest tuleb neid
kasutada õigel otstarbel ja õigel
viisil.
Seda, et materjale õigesti kasutatakse, on soovinud ka seadusandja,
kehtestades nõude, et igal ehitusel
peab olema omanikupoolne järelevalve. Seda selleks, et ehituse ekspluateerimise käigus ei tekiks ohtu
seal viibivate inimeste elule ja varale. Teisest küljest on niisugusest
regulatsioonist huvitatud ka pank,
kellele enamus praegusel ajal ehitatud elamuid pikka aega peale valmimist kuulub - et nende raha eest
rajatud vara säiliks samas väärtuses
võimalikult pika aja jooksul.
Kuigi üksiku eramu puhul võib
järelevalvajaks olla ka hoone tulevane omanik, tasuks tõsiselt mõelda professionaalse abi kasutamise
üle. Kuigi ehitamine on meditsiini
kõrval üks ala, kus enamus inimesi ennast piisavalt kvalifitseerituks
peab, võiks kaasaegset ehitamist
võrrelda nii hinnalt kui keerukuselt pigem kaasaegse autoga - keda
olete nõus laskma remontima oma
tuliuut pereautot?
Siin tulebki teile appi järelvalve
insener. Omanikujärelevalve tuleks
kaasata ehitamisse juba projekteerimise ajal. Võib muidugi ka veidi hiljem, aga kindlasti on selleks
juba liiga hilja, kui hakkavad ilmnema ehitamise vead. Samas võib
järelevalve palgata ka üksikute
suuremate tööde (katusekatte vahetus, välisseinte soojustamine) läbi
viimiseks.
Kalle Virkus,
omanikujärelevalve
insener
virkus.com

Päästekeskus alustab
kodudes tuleohusalast
nõustamist
Käesoleval aastal viib Põhja-Eesti
Päästekeskus koostöös päästeametiga
läbi kampaania, mille käigus on inimestel võimalik kutsuda koju päästekeskuse spetsialist, kes annab tuleohutusalast
nõu.
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Olulisemad muudatused Metsaseaduses
Alates 01. jaanuarist
2007 hakkas kehtima uus
Metsaseadus (RTI, 04.07.2006,
30, 232), millega seoses on
keskkonnaminister välja
andnud mõned uued määrused,
millest metsaomaniku jaoks
on olulisim ehk „Metsa
majandamise eeskiri“ (RTL,
09.01.2007, 2, 16).
Uuendused on vajalikud metsa kui
ökosüsteemi kaitseks ja säästva majandamise tagamiseks. Kuna seadusandluse
muutmine toob endaga kaasa teadmatust,
toome leheruumi nappuse tõttu välja olulisemad punktid, milles toimusid muudatused ning millega peaks enne seonduvate
tegevuste planeerimist tutvuma.

sed, tähtajad, lubatud metsa uuendamise võtted, uuendamisvõtete rakendamise
kohustus metsakasvukohatüüpide kaupa,
nõuded, keskkonnateenistuse ettekirjutus,
sunniraha.
●
Tagatisraha metsa uuendamise tagamiseks.
●
Lageraie tegemiseks vajalikud
tingimused, küpsusdiameeter, elustiku mitmekesisuse tagamiseks vajalikud
puud, minimaalsed liitumisajad, liitumise kohustus eri omanike kinnistutel, lage
raielangi suurus kaitse- ja tulundusmetsas.
●
Raiumise õiguse tõendamise kohustus metsas raie tegemisel.
●
Toore koorimata okaspuu puidu
välja vedamise tähtajad.
Kirjeldatud muudatuste kohta saab infot Riigi Teatajast: Metsaseadus (RTI,
04.07.2006, 30, 232) ja Metsa majandamise eeskiri (RTL, 09.01.2007, 2, 16).
Siinkohal toome ka riigiasutuste kontaktandmed, millelt saab Metsaseaduse
ning selle rakendusaktide kohta vahetut
ning asjatundlikku nõu:

●
Metsaseaduse mitte kohaldamine
väiksemates (alla 0,5 ha) metsatukkades
ning teede ja liinide kaitsevööndites.
●
Metsamajandamiskava koostamine ühist piiri omavate kinnistute kaupa.
●
Kaitsemetsaks määramine kraavide, peakraavide ja kanalite piiranguvööndis.
Metsakaitse- ja Metsauuenduskes●
Metsa
uuendamise
kohustu       kus- tegevusvaldkondadeks on metsa in-

venteerimise, metsamajandamiskavade
koostamise, metsa uuendamise ja kaitse
korraldamine ning asjaomaste andmekogude pidamine. Kontakttelefon Tartus:
733 9464, Tallinnas: 677 1301. Interneti
kodulehekülje aadress: www.metsad.ee
Erametsakeskus- tegevusvaldkond on
erametsanduse toetamine. Kontakttelefon: 652 5333. Interneti kodulehekülje
aadress: www.eramets.ee
Keskkonnateenistused on piirkondlikud (maakondlikud): Harjumaa- tel. 672
2972, Hiiumaa- tel. 462 2831, Ida-Virumaa- tel. 332 4401, Jõgevamaa- tel. 776
2410, Järvamaa- tel. 384 8689, Läänemaa- tel. 472 4722, Lääne-Virumaa- tel.
325 8400, Põlvamaa- tel. 799 8198, Pärnumaa- tel. 447 7388, Raplamaa- te. 484
1170, Saaremaa- tel. 452 7777, Tartumaatel. 730 2242, Valgamaa- tel. 766 6130,
Viljandimaa- tel. 435 5610, Võrumaa- tel.
786 8369. Täpsemad kontaktandmed on
keskkonnaministeeriumi koduleheküljel:
www.envir.ee
Tõnu Sepp
Holmen Mets AS

Hea teada: tõusid hambaraviteenuste hüvitiste määrad
Alates 01.01.2007 muutusid
täiskasvanute hambaraviteenuse
hüvitiste määrad

·arsti tõend (esitavad ainult rasedad
ja suurenenud hambaraviteenuse vajadusega isikud.   

Eesti Haigekassas kindlustatud inimestel, kes on vanemad kui 19 aastat, on alates 01.01.2007 õigus hambaraviteenuse
hüvitisele alltoodud määrades:

Suurenenud hambaraviteenuse vajadusega hüvitise taotlejatel tuleb lisada arsti
tõend selle kohta, et vajadus on tekkinud
tervishoiuteenuste osutamise tagajärjel
(näiteks: pea-kaela piirkonna kasvajate
kirurgiline ja kiiritusravi või ulatuslike
põletike haiglaravi, näo koljuluude traumade kirurgiline ravi).

·vähemalt 19- aastane isik - kuni 300
krooni aastas ;
·rase - kuni 450 krooni aastas;
·alla 1-aastase lapse ema - kuni 450
krooni aastas;
·suurenenud hambaraviteenuse vajadusega isik - kuni 450 krooni aastas.
Kui kindlustatul tekib kalendriaasta
jooksul õigus erinevatele hüvitistele, on
tal õigus taotleda hüvitist kalendriaasta
eest ühe temale soodsama määra ulatuses.

Kui 3-aastane periood algas enne 2007.
aastat ja isik on 2000 krooni juba ära kasutanud, siis on õigus saada hüvitist veel
2000 krooni teenuste eest, mis on osutatud peale 01.01.2007.

Hambaravi ja hambaproteesi eest tasutud summa hüvitatakse teenuse osutamiHambaproteesi hüvitise määr suurenes se päeval kehtivas määras. Hambaravitee
alates 01.01.2007 seniselt 2000 kroonilt   nuse hüvitise saamise õigus aegub kolme
4000 kroonini.
aasta jooksul alates õiguse tekkimisest
(näiteks: kui Teil on hambaravi teenuse
Hambaproteesihüvitisele on õigus isi- eest tasumist tõendaval dokumendil kuukutel, kellele on riikliku pensionikind- päev 01.03.2005, siis hüvitist 2005.aasta
lustuse seaduse alusel määratud vanadus- eest saate taotleda kuni 01.03.2008).
pension ja üle 63-aastastel kindlustatud
isikutel üks kord kolme aasta jooksul.
Hambaraviteenuse hüvitise taotlemiKolmeaastast perioodi hakatakse arves- seks tuleb haigekassale esitada:
tama esimese hambaproteeside tegemise
arve lõpetamise kuupäevast ehk päevast,
·avaldus;
millal proteesid valmis said.
·teenuse eest tasumist tõendav originaaldokument;

Kodukülastused toimuvad inimeste sooviavalduse alusel ning lähtuvad
nende individuaalsetest vajadustest.
Päästekeskuse spetsialist fikseerib kohapeal olukorra ning koos eluaseme valdajaga arutatakse võimalike lahendusi kodu
turvalisemaks muutmisel. Külastuste
eesmärgiks ei ole inimeste karistamine,
vaid tulekahjude ennetamine.
’

Kodukülastusteks saab ennast ise registreerida valla hooldustöötaja Sirli
Sõstar-Peenra telefonil: 5260147. Ühendust võiksid võtta ka külavanemad, kes
kohalikku probleemistikku paremini tunnevad, et koos jõuda abivajajateni.
Kampaania kevadperioodil külastatakse koos sotsiaaltöötajaga sotsiaalselt
vähekindlustatud perekondi, alates käes
oleva aasta juunist aga kõiki soovijaid.

Avalduse koos vajalike lisadega võib
saata postiga või tuua ise haigekassa piirkondlikku osakonda. Avalduse blankett
on saadaval haigekassa klienditeenindusbüroodes, Eesti Posti postkontorites ja
haigekassa koduleheküljel http://www.
haigekassa.ee/blanketid/.
Haigekassa kannab hambaraviteenuse
hüvitise kindlustatud isiku pangaarvele
hiljemalt kalendriaasta 25. juuliks või
järgmise kalendriaasta 25. jaanuariks.
Hambaproteesihüvitise kannab Haigekassa kindlustatu pangaarvele 90 päeva
jooksul pärast nõutavate dokumentide
laekumist haigekassa piirkondlikku osakonda, kui isik ei ole saanud soodustust
teenust osutanud hambaravifirma kaudu.
Lisainformatsiooni on võimalik saada
haigekassa koduleheküljelt www.haigekassa.ee või helistades infotelefonil
16363.

Kampaania eesmärk on koduohutuse
suurendamine ning inimeste tähelepanu
juhtimine võimalikele tuleohutusalastele
puudujääkidele. Päästeamet loodab personaalse nõustamise käigus õpetada inimesi turvaliselt mõtlema ja käituma.
Mullu hukkus Eestis toimunud tulekahjudes 164 inimest, neist 132 eluruumist alguse saanud tulekahjudes.
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Vallavolikogu teemad 22. veebruaril
AS Cleanaway tutvustus
AS Cleanaway esindaja Bruno Tammaru, kes on ka Saue valla kontaktisik
jäätmeküsimustes, tutvustas volikogule
firma klienditeeninduse põhimõtteid ja
kinnitas, et alates 1. märtsist alustab AS
Cleanaway jäätmete vedu Saue valla registris olevatelt objektidelt, olenemata
sellest, kas leping kliendi ja vedaja vahel on sõlmitud või mitte.
Kodanike küsimuste ja muredega tegelevad Cleanaway klienditeenindajad,
kontaktid on olemas ka lepingu peal.
Kuna hetkel toimub korraldatud jäätmeveole üleminek ka Viimsi vallas, siis on
telefoniteenindajatele ootejärjekorrad
pikad, soovitati sel juhul saata e-kiri või
tavapost.
Volikogu võttis info teadmiseks.

Paldiski maantee projekti
tutvustus

Tänud Hüüru Veski peremehele
ilusate talviste lasteürituste ja
maitsvate pannkookide eest!

vanavanaema Elle Vanamõisast

Koerte märgistamine tagab
lemmiku turvalisuse
Tahaksin siinkohal lähitulevikus
Saue valla loomaomanikke
kutsuda üles oma lemmikut
märgistama, st varustada teda
eristamist võimaldava püsiva
ning kordumatu kunstliku
tunnusega.
See nõue tuleneb Loomatauditõrje
seadusest § 10 lg 2. Loomaomanik on kohustatud tagama oma koduloomade identifitseeritavuse. Identifitseerimiseks vajalikud vahendid väljastatakse loomapidaja
kulul. Kogu see nõudelisus tuleneb Loomatauditõrje seadusest ja vastavalt Euroopa Liidu otsusele(2003/803/EC) peab
koer olema identifiseeritav elektroonse
identifikaatori abil (mikrokiip).
Esialgu tuleb lähtuda siiski koerte märgistamisest, aga keelatud ei ole ka muude
koduloomade märgistamine.
Milleks loomale mikrokiip?
Mikrokiip on riisitera suurune elektroonilist informatsiooni sisaldav kapsel,
mis kannab endas 15 numbrilist kombinatsiooni. Süstitakse vasakule kaela keskmisse kolmandikku naha alla, süstlalaadse instrumendi abil. Vastav 15 numbriline
kombinatsioon on loetav vastava seadme
abil, mida liigutatakse looma kaela läheduses. Ja selliselt mikrokiibitud loom
kantakse üle Eestilisse Lemmikloomaregistrisse. Kiipimine iseenesest võtab
aega 10 minutit ja annab omanikule ja
loomale eluaegse lisakindlustuse ja kiip

mitte kuidagi ei kahjusta looma.
Kuidas kaitseb kiip looma?
Mikrokiipimine on vahend looma omaniku väga kiireks ning objektiivseks tuvastamiseks- looma kadumise, varguse
ning leidmise korral. Vajalikud andmed
on registrist saadaval ööpäevaringselt.
Kui loom on kadunud?
Mikrokiibi number sisestatakse Lemmikloomaregistrisse, ekraanile ilmuvad
omaniku telefoninumbrid ja elukoha aadress ja omanikuga võetakse kohe ühendust.
Kes teeb vajalikud protseduurid
looma kiipimiseks?
Loomale paigaldab mikrokiibi siiski ainult veterinaararst ja samuti väljastatakse registreerimistunnistus veterinaararsti
poolt.
Miks kiipimine kallis?
Looma märgistamine võib omanikule
maksma minna ca 600 kr, kusjuures kogu
protseduur sisaldab kliiniku visiiditasu,
mikrokiibi maksumust, paigaldamise tasu
ning registritasu. Kiipimisega seotud kulud on omaniku jaoks ühekordseks.
Kaugemale ulatuv eesmärk seoses
loomade märgistamisega on hulkuvate
loomade arvu vähendamine. Samuti lob
efektiivne märgistamine ja registreerimine olukorra, kus loom jõuab koju enne
varjupaika sattumist.
Ja veel - loomade märgistamine paneb

Maanteeameti esindaja Andres Brakmann tutvustas Paldiski mnt alternatiivseid kulgemisteid Hüüru küla kohal.
1.variant – olemasoleva maantee laiendamine.
2.variant – maantee tõstmine Hüüru
külas 6-9 m kõrgusele.
3.variant - 1.klassi maantee ehitamine
praeguse tee kõrvale Hüüru veski kohale.
4.–6.variant - maantee viimine Hüüru
külast lääne poolt mööda.
7.variant - maantee viimine Hüüru
külast ida poolt mööda.
Välja on valitud variant 2, 6 ja 7, nende kohta koostatakse praegu eelprojekte
ja võrreldakse neid omavahel. Tulemu
sed on valmis eeldatavasti aprillismais.
Volikogu võttis info teadmiseks.

Rahvakohtuniku kandidaatide
valimiste tulemuste
kinnitamine

Vallasekretär Edith Mäe tutvustas rahvakohtunike kandidaate: Indrek Lindsalu, Arnold Õispuu, Mari-Aime Arro ja
Pille Valdmäe.
Valiti valimiskomisjon koosseisus –
Eero Kaljuste, komisjoni esimees; Ville
Pak ja Tiiu Ingerainen.
Viidi läbi salajane hääletamine.
Indrek Lindsalu sai 12 poolthäält
Arnold Õispuu sai 13 poolthäält
Mari-Aime Arro sai 4 poolthäält
ehk inimesi mõtlema ka selle peale, et
ei muretsetaks endale loomi, kelle eest
ei suudeta hoolt kanda.
Sel aastal plaanib Saue Vallavalitsus
alustada koerte registri pidamisega ja
nimetatud nõude sisseviimisega Saue
valla lemmikloomade pidamise eeskirja.
Kuna kõike optimaalsem on lahendus,
kus veterinaararst teostab samaaegselt
kiibistamisega ka lemmiku registrisse
kandmise, siis on vallavalitsus otsimas
koostööpartnerit.
Kui meie vallas elab/tegutseb juhtumisi veterinaararst, kes oleks huvitatud
selles kaasa lööma, ootame kontaktivõttu telefonil 654 1152. Ka kõik muud
seda teemat puudutavad ettepanekud
on teretulnud.
jana mehine
keskkonna ja korrakaitse
spetsialist

Pille Valdmäe sai 14 poolthäält.
14 poolthääle, ühegi vastuhääle ja
erapooletu hääleta võttis Saue vallavolikogu otsuse nr 011 – “Rahvakohtuniku kandidaatide valimiste tulemuste
kinnitamine”.

Revisjonikomisjoni 2007 aasta
tööplaani tutvustus
Rein Riga tutvustas revisjonikomisjoni tööplaani 2007. aastal Erilist tähelepanu hakatakse pöörama vallavalitsuse hallatavatele asutustele eraldatud
rahade kasutamisele ja vallavalitsuse
tööle.
Volikogu võttis info teadmiseks.

Maa munitsipaalomandisse
taotlemine – Kadarpiku 1
15 poolthääle, ühegi vastuhääle ja
erapooletu hääleta võttis Saue vallavolikogu otsuse nr 012 – “Maa munitsipaalomandisse taotlemine”

Katastriüksuse sihtotstarbe
muutmine
15 poolthääle, ühegi vastuhääle ja
erapooletu hääleta võttis Saue vallavolikogu otsuse nr 013 – “Kinnistu
Kruusiaugu katastriüksuse sihtotstarbe
muutmine”
15 poolthääle, ühegi vastuhääle ja
erapooletu hääleta võttis Saue vallavolikogu otsuse nr 014 – “Kinnistu Lepiku-Uuetoa 4 katastriüksuse sihtotstarbe
muutmine”
15 poolthääle, ühegi vastuhääle ja erapooletu hääleta võttis Saue vallavolikogu otsuse nr 015 – “Kinnistu Metsavahe
katastriüksuse sihtotstarbe muutmine”
14 poolthääle, ühegi vastuhääle ja
erapooletu hääleta võttis Saue vallavolikogu otsuse nr 016 – “Kinnistu
Kruusiaugu katastriüksuse sihtotstarbe
muutmine”.(Üks volinik ei hääletanud)

Vallavanema puhkus
14 poolthääle, ühegi vastuhääle ja
erapooletu hääleta võttis Saue vallavolikogu otsuse nr 017 – “Vallavanema
puhkus”. (Üks volinik ei hääletanud)
koduvald

TIMMU JA MARTIN:

Timmu perenaine ja Martini ema
pooldab kiibistamist. "Pole ju
keegi selle eest kaitstud, et koer
kaduma võib minna," kinnitab
ta oma soosivat suhtumist
märgistamisesse
hoolimata tekkivatest kuludest

konkurss
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Konkursi Aasta Ettevõtja, Toetaja ja Sädeinimene nominendid Saue vallast
Harju Maavalitsus, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus ning Kodukant Harjumaa korraldavad juba mitmendat aastat konkursse, et tunnustada aasta tegijaid. Konkursside võitjad kuulutatakse välja 29. märtsil tunnustusüritusel Aruküla mõisas Raasiku vallas.
Aasta Ettevõtja auhinna
vääriliseks saab ettevõtja
(ka FIE), kes 2006. aastal on
kõige enam kaasa aidanud
oma piirkonna arendamisele.
Ettevõtja teeb tunnustuse
vääriliseks töökohtade
loomine (eelkõige madala
tööhõivega piirkondades),
investeeringud kohalikesse
arenguprojektidesse,
keskkonnasõbralikkus,
aga ka muud positiivsed
näited. Auhinnale saavad
kandideerida kõik Harjumaal
tegutsevad ettevõtted. Oluline
on ettevõtte ja selle juhtkonna
hea maine kohalike elanike
hulgas. Arvestada tuleb võtta
ettevõtja tegevust 2006.
aastal.

Saue Vallavalitsuse poolt esitatud
kandidaat

Hüüru trahter

Trahter Hüüru Veski asub Vääna jõe
ääres Paldiski maanteesilla kõrval. Aastaid seisis vana vesiveski lagunenult ja
mahajäetuna jõe kaldal ja oli arvata, et
varemetegi jäänused kaovad kord. Arno
Pavel ostis veski 1998.aastal. Tänu ettevõtlikkusele on endistest varemetest
saanud praeguseks hetkeks populaarne, meeldivaid puhkehetki pakkuv eesti
köögiga trahter- muuseum, mis ei hoolitse mitte ainult keha, vaid ka hinge eest.
Kuigi veski ei kuulunud muinsuskaitse
alla, konsulteeriti teostatavate tööde osas
tihti ajaloolastega. Kõik ehitise osad, mis
vähegi võimalik, säilitati ehedal kujul,
säilinud veski sisseseaded moodustavad
nüüdseks muuseumi osa, kuhu on lisatud
veel mujalt saadud eksponaate. 2004.
aastal tunnustas Eesti muinsuskaitseselts
omanikke (perekond Pavel) teenetemedali ja aukirjaga, 2005.aastal annetas Eesti
Muinsuskaitse Selts Pavelite perele perekonna vapi ja 2006.aastal autasustas Eesti
Vabariigi president Arno Pavelit 5.järgu
Valgetähe teenetemärgiga. On saanud

Saue Vallavalitsuse poolt
esitatud kandidaat
Aasta Toetajaks saab
annetaja (eraisik, firma),
kes on 2006. aasta
jooksul aktiivselt toetanud
mittetulundusühendusi (ka
vabatahtlikke) rahaliselt või
asju annetades ning seeläbi
kohalikele omaalgatustele ja
kolmanda sektori tegevustele
kaasa aidanud.

Kadarbiku talu

Kadarbiku talu asub Harjumaal Saue
vallas. Tegu on köögivilja kasvatava
ettevõttega, mis samal ajal propageerib
tervislikke eluviise ja eestimaiste toodete
tarbimist. Talu eesotsas on Ants Pak (fotol), kes oma tegevusega on väärtustanud
põllumehe ametit. Firma annab tööd ligi
50 inimesele.
Lisaks sellele on talu tuntud ka küla
elu toetajana. Tuula külas tegutsev MTÜ
Tuula Tutulus on enamikel oma üritustel
tuge saanud Kadarbiku talult. Lähedal
asuva Ääsmäe Põhikooli õpilased on oma
tervisliku toitumise harjumuste eest tänu

Saue Vallavalitsuse poolt
esitatud kandidaat

Ääsmäe
raamatukogu juhataja
Liia Kiibus
Harjumaa Sädeinimese
aunimetus omistatakse
külaliikumise ühenduse
Kodukant Harjumaa poolt
isikule, kes oma kohapealse
tegevusega on 2006. aastal
enim kaasa aidanud maa- ja
külaelu positiivsele arengule.

traditsiooniks, et igal nädalal on veskis
vähemalt üks elava muusika õhtu, korraldatakse erinevad teemaüritusi vastavalt
tähtpäevadele, lastele pühapäevahommikuti nukuetendusi, on kostitatud Vääna
lastekodulapsi jne.
Tehakse koostööd Eesti Filmiarhiiviga
ning regulaarselt demonstreeritakse veskis kroonikafilme.  

Hoone taastamine, endisaegsete tööriistade kollektsioneerimine, vana veskiküla
elu ja olme tutvustamine ning väärtustamine, töökohtade loomine (alaliselt
töötab Hüüru Veskis 15 inimest, suvel
oluliselt rohkem) ja aktiivselt kohalikus
kultuurielus kaasarääkimine on määratult
rohkem, kui nõuaks ärielu ühelt ettevõtjalt.

võlgu Kadarbiku talule, mille värsked
köögiviljad on kosutust pakkunud pika
koolipäeva jooksul.
Lisaks on toetatud oma toodanguga
enamikku Saue valla MTÜ-de poolt korraldatud üritusi. Kuna firma tegeleb tervislike eluviiside propageerimisega, siis
toetust on saanud ka spordikoolid ja klubid sh Järveotsa spordikool, Jalgpalliklubi jne. Erilise tähelepanu all on Kadarbiku
talul MTÜ Puuetega Laste Keskus Lootus.
Küsimuse peale, kas firmal on ka oma
sisemine toetuste süsteem välja töötatud,
siis vastati: “Püüame toetada kõiki, kes
seda vajavad”

Liia Kiibus on oma rahvavalgustusliku
tegevusega tuntud nii oma külas Ääsmäel kui ka Saue vallas ja kaugemalgi.
Läbi oma põhitöö Ääsmäe raamatukogus,
alates 1982. aastast, on ta külaelu ja kultuuri hingeks. Sageli on tema huvitavad
ideed aidanud elavdada kogukonna ja eriti noorte tegevust. 2002. aastal esitati ta
aasta koolitaja kandidaadiks, ta on Eesti
Õpiringide Seltsi SEMUD üks asutajaliige ja on valitud ka 2003.aastal Harjumaal
parimaks maaraamatukoguhoidjaks.
Ääsmäel ei saa sugugi võrrelda raamatukoguhoidjaid “hallide hiirekestega”.
Liia Kiibuse ajal on raamatukogu muutunud tõeliseks külakeskuseks selle kõige
paremas mõttes. Raamatukogu toob kokku nii vanad kui ka noored.

Liia Kiibus on korraldanud külarahvale
mitmeid kursusi nt internetiõpe. Korraldab lastele üritusi nt karaoke jne.
Liia Kiibus on seotud koduloolise materjali kogumise ja korrastamisega. Tema
eestvedamisel toimub ka Ääsmäe küla
ajaloo uurimine, mis peaks kaante vahele jõudma 2007. aasta lõpuks. Ta on aktiivselt tegev Ääsmäe külakogus ja tema
eestvõttel kogutud koduloolist materjali
kasutatakse küla ja ka Saue valla arengukava koostamisel, samuti saab materjal valmis ka Ääsmäe Põhikooli koduloo
tundide jaoks. Küla ajaloo jäädvustamise
üritusse on kaasa haaratud ligi 30 inimest.
See tähendab, et Ääsmäe on muutunud
oma keskkonda, traditsioone ja ajalugu
väärtustavaks külaks.

PALJU ÕNNE VÄIKESTELE VALLAKODANIKELE JA NENDE VANEMATELE
CAROLINE VIKAT
23.01.2007
MARTA KÜTT		
23.01.2007
EMMA VANESSA KELUS 30.01.2007
GRETE OHU		
04.02.2007
LEIGI LILLEPEA		
15.02.2007
GREGOR VAIN		
16.02.2007
LISANNA HIIE		
02.02.200

Laagri
Laagri
Laagri
Laagri
Laagri
Laagri
Laagri

TIINA IRULA		
LIISBET MUST		
HENDRIK VINNI		
STEN SOLOVJOV
MEHIS ROOPALU
ANNA-BRETT RÄIS

03.02.2007 Vanamõisa
07.02.2007
Aila
12.01.2007
Püha
11.02.2007
Alliku
18.01.2007
Kiia
02.02.2007
Tuula

MEIE HULGAST LAHKUNUD
KALEV REINTAM

15.09.1938-01.02.2007

HANNES LILBOK

30.03.1941-11.02.2007

HARALD TALVARU

23.08.1912 18.02.2007

HELJO PEETS 		

03.04.1925-19.02.2007

UDO TÕNS		

08.03.1934-23.02.2007

ASTA MANDEL		

05.06.1924-27.02.2007
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Kellel puudub
majapidamises
elekter?
Siseministeerium saatis jaanuaris kõikidele Eesti maavalitsustele palve koguda maakondades andmeid elektrifitseerimata majapidamiste kohta, kirjutas
Meie Maa.
“Eestis on elektrifitseerimata piirkondi, väikesaari ja üksikuid majapidamisi,
mille ühendamine elektrivõrguga oleks
regionaalarengu seisukohast hädavajalik, kuid liitumistasu käib liitujatele üle
jõu,” märkis siseministeeriumi rahvastiku ja regionaalala asekantsler Einike
Uri.
Siinkohal palub Saue Vallavalitsus abivajajatel inimestel, kellel puudub majapidamises elekter, endast teada andma
vallavalitsuse telefonil 654 1130.

KONKURSS:  
Aasta küla
Eestimaal on jõudsalt
kasvanud tegusate külade
ja seltside arv, kes räägivad
kaasa kohalikus arengus,
toovad oma piirkonda
lisaressursse, pakuvad
maainimesele eneseteostuse
võimalusi.
Liikumise Kodukant üleskutse
omaalgatusele ja arendustegevusele on
leidnud ilusa vastukaja üle terve Eesti.
Toimekate külade tunnustamiseks ja
esile tõstmiseks kuulutab Liikumine
Kodukant taas välja AASTA KÜLA
konkursi, mille võitja pärjatakse augustikuus 2007.aastal külaliikumise
VII Maapäeval, Jõgevamaal.
Iga maakonna Kodukandi organisatsioon saab 1. maiks 2007 konkursile
esitada ühe küla, külade piirkonna või
aleviku, kus on toimunud külakogukonna nähtav positiivne areng vähemalt kolme aasta jooksul (koostöö,
ühisüritused, arengukava olemasolu,
edukad projektid, tuntus maakondlikul
või üleriigilisel tasandil).
Kandidaadi esitamisega kaasneb
konkursil osalemise tasu 500 kr, mille
tasumise korraldab maakondlik Kodukandi organisatsioon. Aasta küla
tiitli omanik saab lisaks avalikule tunnustusele, aukirjale ja meenele ka rahalise preemia.
Kõigi konkursil osalenud külade
tutvustus ilmub Kodukandi infokirjas.
Aasta küla tiitliga pärjatu kantakse Liikumise Kodukant auraamatusse.
NB! Maakonna organisatsioonid
selgitavad välja oma maakonna kandidaadi 25. aprilliks 2007 ja edastavad
andmed (täidetud ankeedid) 1.maiks
Liikumisele Kodukant.
MTÜ Ühendus Kodukant
Harjumaa
Helen Haab, Mari-Liis Dolenko
Mustamäe tee 4 Tallinn 10621
(Sa Harju ettevõtlus-ja arenduskeskus III korrus)
Tel: 6566641, GSM 56490185
helen@hedc.ee

uudised
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Ajuinsuldist põhjustatud afaasiahaiged saavad tuge ja head nõu
Ajuinsult on tänapäeval üks
sagedasemaid surmapõhjusi.
Siiski suudetakse tänu
tõhustunud meditsiinilisele
abile järjest enam elusid
päästa. See tähendab aga,
et järjest rohkem on neid
inimesi, kes peavad elus toime
tulema ajuinsuldist tulenevate
kahjustustega.

Üks nendest – laastavamaid ja hingeliselt kõige karmimalt mõjuvaid kõnekahjustusi – on afaasia.
Afaasia tekib peaaju kõnekeskuste kahjustuse tagajärjel. Afaasik küll teab, mida
ta tahaks rääkida, kuid ei saa rääkida ega
kirjutada ja/või ei saa teiste kõnest aru ega
suuda lugeda.
Afaasik ei suuda oma mõtteid sõnadesse seada, mis ei tähenda, et ta ei mõtleks
või et tal ei oleks, mida öelda. Mõistagi
on insuldijärgselt enamik aju funktsioone
pärsitud, raskendatud on tegevuste planeerimine, motiveerimine, sihipärasus,
koordinatsioon, psüühiliste protsesside
kulgemine on aeglane, vahel puudulik.
Nähud taanduvad sedavõrd, kuivõrd normaliseerub verevarustus ajus.
Eestis tabab afaasia keskmiselt 1000
inimest aastas. Kokku on meie seas umbes 3-4 tuhat afaasikut. Enamasti on see
üle keskea inimeste probleem, samas on
murettekitav, et järjest enam noori, oma
karjääri tipul olevaid edukaid inimesi
haigestub insulti, tagajärjeks võib olla ka

Saue
valla
kaart
afaasia. Oht varitseb nii mehi kui naisi.
Tallinna Keskhaigla Taastusraviosakon- tuli
na koosseisus tegutseb kõneravikeskus,
kuhu võivad nõu ja abi järele pöördu- trükist

da kõik inimesed, kellel kõnelemise või
suhtlemisega probleeme.
Kauaoodatud Saue valla
Vajalik on perearsti saatekiri.
kaart on nüüd valmis ja
Ravi 18 Tallinn
Ida –Tallinna Keskhaigla
Kõneravikeskus
Silmakliiniku maja 2.korrus
Tel. 6207047
Afaasialiit on organisatsioon, kuhu võivad kuuluda kõik peaaju- ja/või kõnekahjustusega inimesed, nende pereliikmed,
sõbrad. Afaasialiit pakub oma liikmetele
aktiivset seltsielu, tegeleb ravi ja rehabilitatsioonisüsteemi arendamisega.
Eesti Afaasialiit
Kase 25A Tallinn
Tel. 6480118
e-mail: afaasia@hot.ee
kodulehekülg: www.afaasia.ee
Samal aadressil tegutseb ka Peaaju ja
Kõnekahjustusega Inimeste Taastuskodu
“Pesarimaja”.
Afaasiat käsitlevat kirjandust ja infot
Afaasialiidu tegevusest saab ka Saue valla
sotsiaaltöö osakonnast.
mare jallai
sotsiaalnõunik

IN MEMORIAM JULIUS PÕLDMÄE
06.01.1910–06.03.2007  

Saue valla aukodanik
Julius Põldmäe sündis
kolmekuningapäeval
06.jaanuaril 1910. aastal
Harjumaal Jüri kihelkonnas
Limu küla Mäe talus.
Praeguse haldusjaotuse järgi kuulub
talu Rae valla koosseisu. Mäe talu peremehel Jaan Põldmäel ja tema naisel
Maril oli kaheksa last - neli poega ja neli
tütart. Talus ei tehtud mingit vahet perepoegade ja sulaste vahel ning kõik rabasid tööd hommikust õhtuni. Kodutalust
sissekasvanud töökus saatis Juliust kogu
pika elu.
Koolitee algas 15.septembril 1919.
aastal Rae algkoolis ja jätkus Tallinna poeglaste kommertsgümnaasiumis.
1930. aasta jaanipäeval astus Julius vabatahtlikuna Eesti kaitseväkke, samal
aastal jätkas õpinguid sõjakoolis, mille
lõpetas kapralina.
Alates 1931. aastast tegi Julius tööd
kodutalus. 1935. aasta maikuus pakuti
talle tööd Eesti Maapangas. Edasipüüdlik noormees lõpetas Tartu Ülikooli  juristidiplomiga 1941. aasta juunis. Järgnes
mobilisatsioon Saksa sõjaväkke 1943.
aastal, vangitapp Siberisse 1944. aastal,
sealt vabanemine 1946. aasta detsembris
ning edasine pikk ja viljakas töö Harjumaa põllumajandusettevõtetes.
Julius oli Loo abimajandi zootehnik,
hiljem direktor; Kalinini-nimelise kolhoosi agronoom-zootehnik, hiljem esimees; kuni 1972. aasta märtsini, kuni
tervis andis märku, et töötempot tuleb
alandada.

Särav mõistus, põhjalik haritus, rikkalikud elukogemused ja tõsine huvi ajaloo
vastu lausa kutsusid Juliust Harjumaa
ajalugu uurima. Esimesena valmis Kehra
sovhoosi ajalugu, mille kirjutamine võttis
aega kaks aastat, järgnesid riburada pidi
Ranna sovhoosi, Rahva Võidu kolhoosi, Tallinna Näidislinnuvabrik-sovhoosi
ja edasi juba kõigi Harjumaa majandite
ajalood – kokku üle 15 000 masinakirja
lehekülje.
Oleme uhked, et üks esimestest Juliuse
poolt kirjutatud Harjumaa valdade ajalugudest on Saue valla ajalugu, mis ilmus
1993.a. raamatuna “Märkmeid Keila kihelkonnast ja Saue vallast”.
Juliuse rikkalik artiklite kogumik on
avaldatud raamatus “Maa ei anna magades”. 1995. aastal ilmus mälestusteraamat “Üks paljudest “ ja   2000 aastal
värvikas “Nii mitu aega eluajas “. Juliuse
mahukas ajaloo-ja ilukirjanduslik pärand
ei mahu mitte ainult seitsmeteistkümnele
riiulimeetrile, vaid jääb kaaluka panusena Eesti kultuurilukku.
Julius Põldmäed on autasustatud Eesti
Vabariigi Valgetähe V klassi ordeniga, ta
on Harjumaa aukodanik ja teenetemärgi
omanik, Saue valla aukodanik ja teenetemärgi omanik, lugematute aukirjade ja
tiitlite laureaat.
Oleme kaotanud helge ja targa inimese.
Meie osaks jääb tema mälestust austada
ja jäädvustada.
Saue Vallavolikogu
Saue Vallavalitsus

vallakodanikele saadaval
vallavalitsuses, valla
raamatukogudes ja
seltsimajades.
”Kaart koosneb valla üldkaardist ja siseküljel on seitsme keskuse - Ääsmäe,
Alliku, Hüüru, Valingu, Maidla, Vanamõisa, Vatsla - suurendatud väljavõtted,
mis annavad hea ülevaate ja kus ühtlasi
on ära toodud ka uued elurajoonid,”
selgitab projekti vedanud majandus - ja
kommunaalspetsialist Indrek Brandmeister. Tema sõnul tunnevad kaardist
ammu puuudust ka päästekeskus, politsei ja kiirabi, kes seda oma igapäevases
töös hädasti vajavad.
Vallakodanikele on kaart tasuta ja küsida võib seda vallamajast, Hüüru, Ääsmäe ja Laagri raamatukogudest ning
Jõgisoo, Maidla, Vanamõisa Seltsimajadest.
Kaardi valmimist toetasid Saue valla
tublid ettevõtjad:
AS BalSnack, OÜ RoadService, OÜ
Kalsep, AS Tarn, AS Sagro, Kadarbiku talu, OÜ Eritex, OÜ Rolltrans ja AS
Teede REV -2
koduvald

Politseiteated
veebruarikuus
Saue valla statistika
01.02.2007- 28.02.2007
Liiklusõnnetuse teateid laekus 14
Liikluseeskirja nõuete rikkumisi avastasid politseinikud 115.
Registreeriti 15 kuriteoteadet, mille hulgas:

Kehaline väärkohtlemine:
31.01.2007 kella 14:45 ajal lõi noormees Saue vallas Valingu küla raudteejaamas  16-aastast tütarlast.  Politsei pidas kinni teos kahtlustatava, 16-aastase
noormehe.

Vargused:
27.02.2007 öösel varastati Saue vallas Hüüru külas Salu tänaval sõiduautolt
neli velge koos rehvidega. Kahju on 80
000 krooni.
19.02.2007 varastati Saue vallas Laagri
alevikus Koru tänaval kinnisel territooriumil seisnud traktorilt akud ja raadio.
Kahju on 4 800 krooni.
15.02.2007 varastati Saue vallas Laagri alevikus ettevõtte ruumidest sularaha.
Kahju on 14 300 krooni.

Muu:
05.02.2007 kella 14 ajal lõhuti Harjumaal Saue vallas Laagri alevikus Pärnu
mnt-l sõiduauto tuled, iluvõre ja poritiib.
Kahju on 70 000 krooni.
põhja politseiprefektuur

ääsmäe
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Comenius projekti partnerid kohtusid Ääsmäe koolis
Alates sügisest 2006 osaleb
Ääsmäe kool Euroopa
Liidu koolidevahelises
koostööprojektis Comenius.

nis, seejärel tutvustasid õpilased ladusas
inglise keeles oma koolimaja ning töid ja
tegemisi. Külalistel ei olnud muud teha,
kui imestuda ja üllatuda, kui suurepärased
võimalused on meie Ääsmäe lastel hariduse omandamiseks. Ja see polnud mitte suusoojaks öeldud, sest Iirimaal käies
nägime, et nende koolimaja moodustavad vaid klassiruumid ja kitsad koridorid
nende vahel. Kooli saal mahutab korraga
istuma vaid umbes poole õpilaskonnast.
Vahetundidel on lapsed alati ruumipuuduse tõttu õues.

Meie kooli partneriteks on koolid Lääne Iirimaalt Galwayst ja Walesist Conwy
maakonnast. Möödunud novembris käisid 5 Ääsmäe kooli õpetajat tutvumas Iiri
maa ja koolidega. Nüüd - vastlapäeva paiku- olid vastuvisiidil 7 Galway ja 4 Walesi õpetajat.
Külaskäigu tipphetketeks kujunes Ääsmäe koolis veedetud aeg. Meie lapsed ja
õpetajad olid ette valmistanud täispika
kontserdi laulude tantsude ja flöödilugudega. Seejärel said erinevate maade õpetajad
kokku ühise pika söögilaua taga. Seekord
käis kõik Eesti kommete kohaselt: sealiha, hapukapsad, lauakõned. Ükski pidu ei
lähe mööda laulude ja tantsudeta. Ühtviisi
hästi õnnestusid nii eestlaste sabatantsud
kui ka Walesi set- ja iirlaste steptantsud.

Koosviibimise lõpuks laulis igaüks oma
riigi rahvushümni.

Edasi hullasid nii meie nooremad õpilased kui ka külalised lumes, sest pidasime vastlapäeva. Ka nende kodumaal tähistatakse sel päeval vastlapäeva, kui mitte liulaskmise ja hernesupiga vaid hoopis
pannkookide küpsetamise ja pannkoogi
võidujooksudega.

Järgmisel päeval olid külalised taas
koolis. Esmalt oldi savivoolimise tun-

Kui külalised isekeskis arutasid, mis
neile veel Eestis veedetud päevadest mul-

MEELDEJÄÄV: Comenius
őpetajad räätsamatkal
Kakerdaja rabas

Ääsmäe küla saab ujula!

ehk lühikokkuvõte Ääsmäe IV ümarlauast
Hoiatus – pealkirjas öeldu
pole nali, provokatsioon ega
valimislubadus, see võib
Ääsmäel saada tõeks!
Ja lisaks ujulale võib Ääsmäele tulla
saun, aurusaun, solaarium, soolakamber,
rehabilitatsiooni- ja massaažiteenused
ning kohvik. Kuidas see võimalik on?
Millal? Kuhu? Kes maksab? Seda kõike
kuulsid Ääsmäe küla elanikud oma neljandal arengu ümarlaual 1. märtsil Salu
kooli juhatajalt Helger Rannult, kes tutvustas puuetega lastele uue kooli ja minispaa ehitamise kavasid Ääsmäele. Hetkel
tegutseb Salu kool Ääsmäe lasteaia 2 korpuses rendilepingu alusel ja elanike arvu
kasvades võib suureneda vajadus lasteaia
pinda kasvatada, samuti on vajadus Salu
kooli poolt pakutavale ületamas olemasolevaid võimalusi juba praegu. Allakirjutanu pidi ümarlaual ka vastust andma
Ääsmäe lasteaia juhatajale, kes teavitas,
et Ääsmäe lasteaias pole mitte 20 last
väljastpoolt Saue valda, nagu kolmandal
ümarlaual Saue valla esindajad teatasid,
vaid kõigest 10. Vabandan siinkohal Ääsmäe lasteaia ees selle eksituse pärast!
Mõned esialgsed infokillud uue Salu
kooli kohta, mis eelkirjeldatud hüved
endaga Ääsmäele kaasa toob. Esialgne
asukoht on Karja tee ääres riigile kuuluv
kinnistu suurusega ca 3,5 ha maa sihtotstarbega maa tulundusmaa, mis tuleb planeeringute käigus muuta sotsiaalmaaks.
Majanduslikud analüüsid on valmimisel
ja keskkonnauuringud ning mõjude hindamine algavad kohe seejärel. Planeeritud
valmimisaeg on 2010-2011, rahastamine
on kavandatud erasektorist, riigieelarvest,

EL tõukefondidest ja mujalt. Kui ujula
suurus on 6x20 m, siis on projekti arvestuslik kogumaksumus 80 miljonit eesti
krooni, suurema ujula puhul (10x25m)
suureneb investeering 15 miljoni EEK
võrra. Külaelanike ettepanek oli, et kui
juba teha ujula, siis ikka suurem. Salu
kool teenindab kogu Harjumaad, hetkel
annab ta tööd 15 Ääsmäe elanikule, tulevases koolis on töökohti 60. Erivajadustega lapsi oleks tulevases koolis 50, seal
tegutseks ka õpilaskodu. Uue kooli küttesüsteemide kavandamisel kaalutakse
võimalust kasutada süsinikuneutraalseid,
loodussõbralikke taastuvate ja kohalike
biokütuste ning päikeseenergia allikaid,
mis leidis külaelanike toetust, vajadusel
pakuti ka omapoolset abi taoliste süsteemide väljatöötamisel. Toetab see ju oluliselt Ääsmäe küla visiooni täitumist saada
roheliseks, turvaliseks ja hästivalgustatud
ökokülaks!
Saue valla suhtumine projekti elluviimisesse on positiivne ja oma ümarlaual
tõdesid ka Ääsmäe elanikud, et uue kooli
valmimisel ja sealsete teenuste soodsate
kasutamise võimalustega kohalike elanike elukvaliteet tõuseb tunduvalt. Tagada tuleks Ääsmäe elanikele eelistatud
ja soodsam teenuste hind ja juurdepääs,
kuna kõlvatu konkurentsi vältimiseks ei
tohiks teenuste turuhind väga palju erineda piirkonna teiste teenusepakkuja hindadest. Kaalumist väärib sellekohase ühiste
arusaamade kokkuleppe sõlmimine.
Ümarlaual osalejad tutvusid jätkusuutliku elulaadi põhimõtetega, mis on toodud alljärgnevatena ja kaalusid võimalust
neid oma arengukavas järgida.

KLOUN UMMI
SHOW EI KÜSI VANUST KÕIK ON OODATUD

29.03 KELL 19.00

VANAMÕISA SELTSIMAJAS
PILET 50.-EEK

1.Kultuurilise mitmekesisuse väärtustamine;
2.Inimeste põhivajaduste rahuldamine;
3.Loodusliku mitmekesisuse väärtustamine;
4.Keskkonnatasakaalu minimaalne
häirimine inimese poolt –globaalsete
ökosüsteemide ja majandustegevuse ühitamine, kahjustamata kummagi suutlikkust jätkuda (näiteks varade kasutamine
nende taastumise piires, taastumatute
varade kasutamise järk-järguline vähendamine), looduse saastamise tase ei tohi
ületada looduse isepuhastumisvõimet;
5.Põlvkondadevahelise
tasakaalu väärtustamine (kui mingi tegevuse
mõjud pikaajalises plaanis pole selged,
siis pigem hoiduda tundmatute mõjudega tegevustest seni, kuni mõjud on selgitatud);
6.Põlvkonnasisene tasakaalu poole
püüdlemine (erinevuste vähendamine
Põhja ja Lõuna vahel, erinevuste vähendamine rikaste ja vaeste vahel jne; inimeste kaasamine otsustamisse – millises
linnas//külas tahaksid sina elada?);
7.Ettevaatlikkuse põhimõte –teaduslikult ebakindlas olukorras keskkonnaprobleemidega seotud riske tuleb ennetada või vältida isegi siis, kui ei ole selge,
kas tegevusega kaasneb keskkonnamõju
ning milline on selle mõju arvatav ulatus
ja iseloom;
8.Pikaajaliste ja integreeritud strateegilise planeerimise meetodite pidev
ja järjekindel kasutamine, tagades kodanike osalemise arendustegevuse kõikide etappides, mis on edasi-ja tagasisidestatult suunatud tulemuste saavutamisele.

jet avaldas, siis vastus oli üksmeelne: räätsamatk Kakerdaja rappa. 4 tundi lumekingadega paksus valges lumes, täielikus
vaikuses, ei mingit jälge tsivilisatsioonist,
sellist loodusest jõu ammutamist ei saa
enam paljudest kohtadest kogeda.
Comenius partnerite külaskäigust Ääsmäe kooli jäid järele jätkuvalt head suhted partnerkoolide õpetajatega, ühistööna
valminud savikruusid, DVD tegemistest
ning kui hariduskoostöö keskus meie jätkuprojektile soovituse kaasa annab, siis
kohtume juba sügisel Walesis.
Veelkord suur tänu Eesti Comenius büroole materiaalse abi eest, Ääsmäe kooli
juhtkonnale ning õpetajatele toetava suhtumise ja aktiivse osalemise eest ja õpilastele, et nad nii toredad on.
Ääsmäe kooli Comeniuse
projektijuht Piret Tillo

Ümarlaual tutvuti põgusalt Saue valla
lühivastusega meie 28 kirjalikule küsimusele, samuti algatatud ja lõpetamisel
olevate detailplaneeringutega Ääsmäe
külas, kus osalejad said teada arendaja
kavast ehitada 4 elumaja Salu poest edasi
3000 ruutmeetristele kruntidele, sh Kasesalu tänava äärde on kavandatud ka 2 m
laiune kergliikluse tee.
Osalejad tutvusid ka eelmistel ümarlaudadel tähtsuse järjekorda pandud
probleemidega. Kõige olulisemaks on
külaelanikud pidanud valgustatud kergliiklusteede võrgustiku puudumist, mida
saaks kasutada ka siledat katet nõudvate
spordialade harrastamiseks. Teise olulise
probleemina on välja toodud noorte tegevusetus, järgnesid joogivee halb kvaliteet
ja kohatine madal surve. Järgmise probleemide ringina tulid kooskäimiskohtade
(võrkpalliplats koos jaanitule tegemise
kohaga, rahvamaja/kultuurikeskus, kõrts
või kohvik) puudumine. Sealt edasi läbimõtlematu kinnisvara arenduse surve
– nii elamuehituse kui tööstuse ja saastuse suurenemine ning avalik kord öisel
ajal nädalavahetuseti.
Pärast kohvipausi tehti rühmatööd
teemal „kuhu rajada jaanitule ja võrkpalliplats ning tulevane rahvamaja“, ajapuudusel jäi vastamata küsimus „millist
tööstust Ääsmäe elanikud eelistavad“
v.a. see, et see tööstus peaks olema keskkonnasõbralik. Kirja panid end need,
kes soovivad osaleda projektijuhtimise
infopäeval aprillis (projektijuhtimise infopäevale saab registreerida allakirjutanu e-aadressil kuni järgmise ümarlauani,
kus toimumise aeg ja koht osalejate vahel
kokku lepitakse).

Ahto Oja
Ääsmäe külavanem
5082990
ahto.oja.002@mail.ee

Järgmine Ääsmäe ümarlaud on kavas teha 22. märtsil kell
19.00 Ääsmäe koolis,
kuhu ootame esinema Marek Strandbergi ökoloogilise planeerimise ja ehitamise
teemadel. Rühmatöödes kirjutame arengukava kokku, st. elluviimise kavas pakume välja tegevuste tähtajad, maksumused, rahastamisallikad, elluviijad, mõõdikud. Kirja pannakse ka tegevused, mis lahendavad Ääsmäe probleeme lühiajalises
ja keskpikas ajaskaalas ning parandavad inimeste ja looduse heaolu!

Kohtumiseni 22. märtsil Ääsmäel!
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talispordipäev

													

Koduvald

Jalgpallivärav on suurim        
asi, mida ma tean...
..nentis vallavolinik ja Hüüru
külavanem Arnold Õispuu (pildil),
mõistmata, miks Saue Vallavalitsuse
naised omavalitsuste talimängudel
palli järjekindlalt väravast mööda
tagusid.
Harjumaa omavalitsuste juba 17. korda
toimuvad talimängud algasid Saue valla
jaoks (kes oli üksiti ka võõrustaja rollis)
suhteliselt nadilt. Esimene väliala - nö
lumejalgpall viitas kehvale füüsilisele
vormile ja ei päästnud isegi koduväljaku
eelis. Vallavolinik Õispuu lubas isiklikult enne järgmist talve ja uusi talimänge
ametnikud käsile võtta ja korralikud treeningud organiseerida.

Aga kõigepealt 2007. aasta
talimängudest
Kärekülmi pakasekraade näitas tol 9.
veebruari hommikul termomeeter. Laagri
Kooli staadion, kuhu peale Veskitammi
kultuurikeskuse juures peetud avakõnet
kahesaja pealine ametnike seltskond kolonnina suundus, võttis tulijad vastu ereda
päikesesäraga lumelt vastu peegeldamas.
Grammofonis üürgas ansambel Meie
Mees, lauldes parajasti suvest ja summerist. Meelestatus oli positiivne ja energiat
täis. Samas - see energilisus võis ka näiline olla, sest ärakülmumise hirm paneb

ka kõige tuimema inimese tantsusammu
tammuma ja kentsakaid õhkuhüppeid tegema.
Esimene võistlusala, nagu nimetatud,
oli sarnane jalgpallile. 6-liikmelisest
võistkonnast pidi igaüks end hoolimata
vatijopedest ja tunkepükstest imekiiresti
kelgult püsti upitama, läbima jooksujalu
ja jalgpalli enda ees veeretades paarisaja
meetrise distantsi ning siis kera väravasse
lööma. Tundub lihtne! Aga ei olnud seda
sootuks, hoolimata heade kolleegide kaasaelamisele ja sellele, et jalgpallivärav on
ju tõesti pea 10 meetrit lai. Ühesõnaga kõige paremini meil ei läinud.

Sisealad meenutasid
lapsepõlvemänge
Peale toekat hernesupi-lõunat, ootas
võistkondi sisevõistlus, mida kokkuvõtvalt
võib nimetada mänguks erinevate kerajate moodustistega. Ehket - mitmed erimõõtu pallid tuli toimetada ühest saali otsast

SÕJANÕU: Saue valla võistkond
strateegilist plaani pidamas

teise,
loomulikult ilma
maha pillamata ja
loomulikult
kõige kiiremini.. Pildikesed
kunagisest
pioneerilaagriaegadest ja sarnastest mängudest kummitasid veel unenägudeski.

Mõttemängudes tugevad
Male - suurte mõtlejate mäng. Kuna see
võistlus oli vaid volikogu ja vallajuhtide
päralt, siis loomulikult olid Saue vallal
suured võiduvõimalused. Kokkuvõttes
saavutada 3. auhinnaline koht. Õppinud
mehed toovad ikka kastanid auga tulest.

Igatahes viktoriinis esikoht ja
kokkuvõttes igati tubli 9 koht
Talispordipäeva juurde käis loomulikult
ka meie Laagri ujula hüvede ärakasutamine ja naabervallad ei jõudnud ära kiita,
kui ilus on Laagri koolimaja ja kui mõnus
on spordikompleks.
Järgmisel töönädalal kohtudes lubasid
nohu-köhased ametnikud pühalikult tulevaste võistluste tarbeks oma füüsilist
vormi kohendama hakata, et 2007. aastal progressi auhind, ehk siis kõige rohkem paremusjärjestuses tõusja tiitel, koju
tuua.
koduvald

Viimane ala - viktoriin, pani aga jõuvahekorrad paika. Korraliku skooriga edestas Saue vald oma konkurente teadmistekontrollis, kusjuures küsimused ei olnud
just kergete killast. Kas hea lugeja näiteks
mõistab arvata, millises järjekorras on
kümnevõistluse alad?

ILUS VORM: Vallavanem Mati Tartu
võistluskostüümi presenteerimas

ERE PÄIKE: Silmipimestava päikese
kaitseks olid asendamatud poolt nägu
varjavad suusaprillid

jõgisoo/vanamõisa/hüüru

lk 8 Koduvald

Vastloodud MTÜ Hüüru Külakeskuse
eesmärgiks on mõisakompleksi
renoveerimine ja külaelu areng
”See on ju meie enda kodu!
Peame mõtlema, et meie lastel
ka siin midagi teha oleks, et
see raisku ei läheks,” lähevad
Hüüru külavanemal Arnold
Õispuul silmad põlema,
kui ta põhjendab, miks on
vaja üleüldse külal mingit
koordineerivat organit.
Küla edasist arengut ja tulevikusuundi
silmas pidades on 3 aastat idee tasandil
meeltes mõlkunud MTÜ loomine lõpuks
realiseerunud.
Peamiseks eesmärgiks on taastada
Hüüru mõisahoone ja - park, et külarahval oleks koht, kus koos käia. Et projekt
on küllalt rahamahukas on vaja leida
lisafinantseerimise allikad. Erinevatest
fondidest rahataotlemise eelduseks on
aga vähemalt 6 kuud tegutsenud MTÜ
olemasolu.
8 aastat külavanema ametit pidanud
Õispuu usub, et rahval on sellist külakeskust väga vaja. ”Noored kogunevad
suviti nagunii mõisa juures, seal on
korvpalli ja võrgu platsid. Meil on tegusad eakad, kes väärivad samuti korralike
ruume. Kui meil pole keskust, siis pole
võimalik ka mingit külaelu arendada,”
on mees kindel.
Õispuu möönab, et mingil hetkel oli
ka plaan müüa kompleks maha ja ehitada päris uus hoone, aga logistiliselt on
mõis just sobivalt küla keskel ja kenas
jõeäärses kohas. Samuti on sel hoonel
ajalooline väärtus - seal on aastaküm-

Memme-taadi hommik Vanamõisas ebaküdoonia tee ja külajuttudega

neid toimetatud kultuuri ja ühistöö vallas. Lisaväärtuse annab mõisa asukohale
veel ka üle tee tegutseva Hüüru Veski
Trahteri olemasolu, mis juba praegu on
tänu omaniku heale tahtele võtnud küla
kultuuriarendaja rolli osaliselt enda kanda. Hüüru Veskisse tullakse kaugemaltki, kui vaid oma vallast.
Algne plaan renoveerida mõis jupikaupa, on asendunud nüüd terviknägemusega. Tellitakse kogu maja rekonstrueerimise projekt ja võetakse asi ette ühekorraga.Hinnanguliselt oleks vaja kapitalimahutusi ca 6 miljonit krooni. Õispuu
kinnitab, et hoolimata sellest, et hoone
ei ole muinsuskaitse objekt, arvestatakse
kindlasti renoveerimise juures algupära.
Loodud MTÜ ootab oma tegevusele ja
plaanidele ka külaelanike vastukaja. Selle jaoks on ettevalmistatud küsimustik,
mis jaotatakse igale elanikule, saamaks
teada, mida üldsus tähtsaks peab ja mida
tulevikult ootab. Õispuu loodab, et kuigi
praegu on Hüüru küla uusasumi elanikud suhteliselt passiivsed, muutub lähitulevikus inimeste suhtumine. ”Hüürus
on 360 elanikku, külakoosolekuil käib
neist ca 30. Ja needki alalised käijad,
uuselanikud kipuvad võtma seda kui
magamaskäimise-, mitte kodukohta,”
nendib külavanem ja kutsub üles ka teisi
oma sõna ja teoga kaasa aitama.
Rahataotlemisprojektide kirjutamine
ja elluviimine võtab aega, renoveeritud
mõisahoonet ei näe ilmselt veel sel ega
järgmiselgi aastal, aga Õispuu lubab, et
ühiseid ettevõtmisi saab toimuma juba
ka varem - üks kindel asi on küla ühine
jaanituli.
”Kuid kuna jaanituleni on veel aega ja
hetkel on naistepäev ukse ees (Koduvald
usutles hr Õispuud 7. märtsil) ja kõige
olulisem, et kevad algab kohe-kohe, siis
tahan soovida kõikidele väga toredat ja
südamlikku naistepäeva ning tegusaid
kordasaatmisi algava kevade puhul,”
peab Õispuu valla naisi meeles.
Seniks aga paneb külavanem inimestele südamele, et tasub mõelda oma koduküla arengule ja selles osaline olla.
Häid ideid ja mõtteid ootab ta e-postil
hyyrukylavanem@hot.ee või oma taskutelefonil 5047618.

PRAEGU VEEL NUKKER:
Mõisahoone remondi ootel

koduvald

Vanaproua Elle haarab laualt
pruunikast purgist lusikatäie
meetaolist ainet ja surub selle
auravasse teetassi. ”Mis sest
pakiteest juua, vot ebaküdoonia
tee on hea. Ja kasulik!” kinnitab
Elle.
Sellele järgeb kiire ülevaade tervislikest toiduainetest ja jagatakse näpunäiteid kuidas õunamahlast ise kodust siirupit valmistada, mis olevat mitmeid kordi
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kasulikum, kui poes mahla pähe müüdav
vedelik.
Just selline reibas ja hoolitsev rütm on
Vanamõisa seltsimaja memme-taadi hommikuil. Iga kahe nädala tagant kogunevad pensionäri härrad-prouad seltsimajja,
räägivad elust-olust, tervisest ja muust
päevakajalisest. Näiteks äsjastest valimistest, kus seltskond pea täies koosseisus
osales. Korralikud kodanikud, nagu nad
ise asja kommenteerivad.

Vabariigi aastapäeva tähistamine Jõgisool
24. veebruaril 2007.a. toimus
Saue-Jõgisoo Haridusseltsis
Eesti iseseisvuspäeva pidulik
tähistamine. Talvisest külmast
ja gripilainest hoolimata oli
peole tulnud suur hulk rahvast
erinevatest küladest.

Külaliste hulgas oli Saue vallavanem
härra Mati Tartu ja volikogu liige härra
Eero Kaljuste. Õhtu avalöögiks oli kontsert, mida sisustasid vahvate numbritega
Saku Gümnaasiumi II klassi rahvatantsijad, Rahula küla 6-aastane laululaps Johanna Kabel, luuletusi luges Sigrid Pukk
ja viiulit mängis pärimusmuusik Kristi
Alas.
Pärast kontserti sai sõna Saue vallavanem, kes tervitas külarahvast omalt
poolt soojade sõnadega. Saue-Jõgisoo
Haridusseltsi esinaine Ülle Rondo tänas ja jagas tunnustusi seltsi aktiivsetele
inimestele järgmiselt: perekond Suuder, Tõnu Suuder, perekond Kõrvas
ja Jüri Nurmekand, perekond Joon,

MÄRTSIKUU ÕNNITLUSED VALLA EAKATELE
Laagri
Lehte Mitt
Melanie Marks
Hugo-Kaljula Rebane
Vambula-Eduard Org
Koidula Tobbi
Aino Izjumina
Eha Mätlik
Leonore Ottokar
Laine Remmelgas
Lia Tihamäe			
Evi Roodas
Saima Sokk
Anne Miil			
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perekond Pajula, perekond Heinloo,
perekond Treufeldt; perekond Pilder,
Aino Lehtmets ja Sigrd Pukk.
Auhinnad kätte saanud, jätkus pidu
täies hoos edasi. Fuajees oli rahvale
kaetud pidulik kohvilaulaud, mida kaunistas Egle Kõrvas`e isemeisterdatud
isamaa temaatiline tort. Kui rahvas oli
saanud natuke keha kinnitada, jätkus
tants ja trall ansambel „Kännu Kuke
Bänd” saatel. Muusikute rõõmsad tantsulood ei jätnud külmaks kedagi ning
pidulised keerutasid tantsupõrandal jalga
hilisõhtuni. Ansambli vaheajal tegi pärimusmuusik Kristi Alas veel peorahvaga
ühiselt lõbusaid laulu- ja ringmänge.
Majas toimus ka käsitöö näitusmüük.
Osta sai kõikvõimalikke esemeid- nii
praktilisi kui ka iluasju. Ja mis peamine, kõik toredad asjad olid külaelanikud
õpetaja Anu Pilderi ja Eve Rammo vilunud käe all ise meisterdanud.

Kiia küla		
Salme Kaares
		
Jõgisoo küla
Salme Reinson
		
Maidla küla
Helene-Marie Sildver
Laine Taaler			
Valingu küla		
Mall Kivistiku		
Ääsmäe küla		
Luule Laidna
Johannes Trepp
		
Alliku küla
Arvi Kullo

Kristi Alas
Egle kõrvas
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Ebaküdoonia tee, mitut sorti võileivad ja shokolaadikompvekid on linaga
kaetud laual, sünnipäevade tähistamise
puhul (nagu pildil) võetakse hällipäevaliste terviseks ka klaasike veini.
”Enne seltsimaja valmimist me ei
tundnudki üksteist,” kinnitab Elle.
Tema sõnul teretati küll küla vahel
kohtudes, aga ega rohkem läbikäimist
polnudki. Just omavahelise suhtlemise võimaluse üle kenasti remonditud
seltsimajas tunnevad eakad rõõmu.
”Enamus on meist üksi jäänud ja kaua
sa kassiga kodus ikka juttu ajad, tahaks
siiski inimeste sekka,” viskavad vanaprouad nalja.
Võimlemise ja lauluviisi veeretamisega Vanamõisa memmed ei tegele, panevad rohkem rõhku sellele, et omavahelised suhted oleks korras ja külaelus
juhtunust täpne ülevaade olemas. Ühe
erandiga küll - nimelt juba kaheksandat kümnendit  käiv Gilda osaleb nooremate naistega flemenco tantsu trennis ja teeb vahel teisele põlvkonnale
silmadki ette.
Elurõõm ja positiivsus kiirgab vastu
neist ilma ja inimesi näinud silmapaaridest.
koduvald

Vanamõisa küla külakoosolek
03.04.2007 kell 19.00
Vanamõisa seltsimajas
•

Päevakorras:
Vanamõisa küla arengusuunad
(mis tehtud, mis teoksil)
• Küla probleemid ja nende
lahendamine
• Ülevaade MTÜ Vanamõisa
küla ja Vanamõisa seltsimaja tegevusest ja seltsimaja
tegevuste tutvustamine
• Jooksvad küsimused

Kohal on ja asju selgitavad:
Saue valla ametnikud,
Vanamõisa küla külavanem Vahur Utno,
MTÜ Vanamõisa küla
juhatuse liikmed,
Vanamõisa seltsimaja
juhataja Piret Pihtjõe.
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Loovmeeskonnad näitasid taset
Vanamõisas lumelinna ehituskonkursil
Vanamõisa lõkkeplatsil
18. veebruaril toimunud
lumelinna ehitamine tõi
kokku rõõmsameelse
seltskonna, kes nautis
päiksepaistelist talvepäeva ja
isetegemise rõõmu.
Talverõõmud on meil siin tihti üürikesed, sestap korraldas Vanamõisa küla avalöögina Vastlapäevale lumelinna ehitamise võistluse. End üles andnud 12 võistkonna käe all valmisid taiesed, üks kenam kui
teine. Oli puhast skulptuurilist ilu, millel
silm lausa puhkas, aga mängurõõmu pakkus vähem. Oli mitmete eri funktsioonidega ehitisi, mida lapsed peale valmimist
hulgakaupa vallutama jooksid.
Lõpptulemusest hoolimata oli ehitajate nägudel näha siirast rõõmu ja koostegemise lusti. Palju siis tänasel päeval on
mahti vanemail oma lapsukestega koos
lumes möllata. Lumelinna ehitamisel
olid aga eri põlvkonnad ühise löögirusika
moodustanud ja eesmärk võit koju viia terendas igaühel silme ees.
Zhürii ülesandeks jäi hinnata ehitisi võimalikult objektiivselt. Välja oli töötatud
neli kriteeriumi - visuaalne välimus, töömaht, kasutajasõbralikkus ja oma kätetöö
tutvustamise juurde käiv legend. Viimaste
puhul hiilgasid nii mõnedki võistkonnad
leidlikkuse ja päevapoliitilise irooniaga.
Punkte jagati viie-palli süsteemis iga kriteeriumi kohta.
Osalejate tase oli üsna võrdne, isegi nii
tasavägine, et zhüriil tuli peale esimest
ülevaatamist mõnedele taiestele veel üks
pilk peale visata, et lõplikku otsust langetada.
Auhinnatud said muidugi kõik võistkonnad. Toetajate poolt väljapandud
pakid sisaldasid peamiselt söögi-joogikraami ja esikolmikul oli võimalik valida omale sobiv auhind. Pakkumisel oli
Vanamõisa Seltsimajas saunaõhtu koos
suupistetega, õhtusöök Hüüru veskis ja
võimalus Laagri ujulas veemõnusid nautida.

PARIM Võidutöö lumelinna ehitamise võistlusel.
Määravaks sai viimistletud välimus, vahva legend (ehitis pidi
kõrvaloleva kase otsast vaadatuna kujutama lamavat naist) ja
funktsionaalsus - oli liulaskimiskoht, koopad ja korralikud trepid.
Autoriks võistkond Püha Müristus
Kes aga oma käteosavust nigelamaks
pidas, leidis meelelahutust selletagi. Kelgumägi oli pisikeste vallakodanike meelispaik, lõkkeplatsil tatsus ringi hobune,
kes soovijatele reesõitu tegi. Ei puudunud
ka puhvet, kuigi hernesuppi ja sooja teed
sai ka päris tasuta.
Auto-saun oli soe ja tünn-vanni vesi auras karges talvepäevas samuti. Päevavalges seal küll kedagi mõnulemas näha ei
olnud, pildid aga räägivad sellest, et õhtuhämaruse saabudes oli nimetatud anum
üsna populaarne. Kangemad mehed pääsesid köhata, aga mõne mehe olla talvine
suplus siiski palavikuni viinud...
koduvald

Paar päeva vahele tubaseid
tegevusi ja taas täitus
Vanamõisa lõkkeplats
rahvahulgaga.
Vastlapäev toimus Vanamõisas nagu oli
välja reklaamitud - iga ilmaga. Sest ilm oli
küll ilus päikesepaisteline, aga uskumatult
külm ja tuuline. Vaatamata sellele oli kohal ütlemata tore päevajuht Tõnis Milling
ja alati valmis Kaitseliit. Ja uskumatult
palju inimesi. Üritus oli viimase peal...
Oli lõke, oli supp ja tee ning muidugi
vastlakukkel.
Olid lapsed ja luuletused, pikad liud...
Olid vanemad ja vanavanemad, olime kohal kõik!
Aitäh ja pikka lina, naised!
piret pihtjõe

Täpsem info nädal enne koosolekut
valla veebilehel
JA KÜLA INFOSTENDIDEL.
Kõigil on võimalik eelnevalt täiendada
päevakorda ja esitada
lisaküsimusi koosolekuks.
Kontaktisikuteks on:
seltsimaja juhataja Piret Pihtjõe
piret@kodukyla.ee tel. 51915177
või külavanem Vahur Utno tel. 5526930.
Samuti ootame koosolekul osalema ka
Vanamõisaga piirnevate külade elanikke,
kes tihedalt seotud meie probleemidega,
eelkõige Alliku küla keskuse elanikke.
E-meilile piret@kodukyla on oodatud
kõikide elanike e-meili aadressid ja kontakid, mille abil saaks tulevikus parandada
infovahetuse kvaliteeti ja
hõlbustada suhtlemist

VALIKUTE KÜSIMUS Tühja sest saiast,
vahukoor on üle kõige

VALIKUTE KÜSIMUS VOL 2 kes eelistab
talve nautida lumehanges, kes soojas
vannivees

Paremusjärjestus sai lumelinna ehitamisel selline:
I koht - võistkond PÜHA
MÜRISTUS (segavõstkond
Vanamõisa, Saue linna, Laagri
ja Tallinna inimestest)

II koht - võistkond SISU (Kalsep
OÜ töökas kollektiiv)

IIII koht - võistkond KOMMUUN
(Ääsmäe)

LAAGRI
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Kiire küünlakuu Laagri Lasteaias
Veebruar on kõige lühem kuu
aastas. Kuid ometi paistab ta
kõigi ülejäänud kuude seas
väga oluliste tähtpäevadega
silma. Sõbrapäev, vastlapäev
ja Eesti Vabariigi aastapäev,
mida kindlasti iga lasteaed
omamoodi tähistab.

Sellel aastal sattusid tähtpäevad üpris
lähestikku. Meie lasteaiale tähendas see
kiireid päevi, et kõik üritused kenasti
peetud saaks.
Küünlakuud alustasime väikese lõkketulega lasteaia õuealal, et sümboliseerida
valguse ja soojuse ajale vastuminekut.
Sõbrapäeval meisterdasid lapsed südamepiltidega kaarte ning sõpradele üllatusi. Tantsiti ja lauldi koos sõpradega ning
söödi head-paremat. Kallistuste ja sõbrapäevasoovidega külvati üle kõik, kes sel
päeval lasteaias olid või külla tulid.
Elamusterohke oli ka mängusigade näitus, mille korraldasime saabuva seaasta
puhul. Laste kodudest jõudis näitusele
väga palju erinevaid ja omanäolisi notsusid. Karvaste, pehmete, portselanist, savist, kummist jms materjalist mängusigade hulgas oli ka üks ahjus küpsetatud notsu, mis lasteaeda tuues väga isuäratavalt
lõhnas. Lisaks näitusel eksponeeritule,

ASJALIKUD: V rühma lapsed ametis pidupäeva ettevalmistamisel
valmistasid lapsed rühmaõpetajate juhendamisel ise toredaid notsusid. Põhjaliku
seameisterdamise võttis ette IV rühm,
õpetaja Merle juhendamisel, nemad tegid
notsusid õhupallidest. Praktilise otstarbe
leidsid õpetaja Viia juhendamisel II rühma laste võitopsidest meisterdatud not-

Veskitammi Lauluratas ootab
osalejaid ja pealtvaatajaid
Juba kolmandat kevadet
korraldab Veskitammi
Kultuurikeskus
vokaalansamblite festivali
Veskitammi Lauluratas, mille
eesmärk on anda võimalus
andekatele lauluarmastajatele
ennast proovile panna.

Festival ei ole pelgalt Saue valla musikaalsetele inimeste osavõtul toimuv
sündmus, vaid on omandanud juba rahvusvahelised mõõtmed. Lisaks oma valla esinejatele, astusid eelmisel aastal üles
kollektiivid tervest Eestist ja ka Lätimaalt
– kokku 26 ansamblit.
Festivalil hinnatakse sel aastal vokaalansambleid neljas kategoorias – naisansamblid, meesansamblid, sega- ja eakate
ansamblid.
Korraldaja-projektijuhi Riina Uuk´i
sõnul oodatakse osalema mitte professionaalseid kollektiive ja igalt esinejalt palutakse kolme erineva karakteriga laulu,
millest üks peab kindalasti olema a capella ehk ilma saateta. Noortele erinevalt
eelmisest korrast oma kategooriat ei ole,

Uus valla konstaabel uues kohas
Veebruaris alustas tööd Saue valla uus
konstaabel Andre Raud.
Kodanikke vastuvõtt
Esmaspäeval 9.00 - 11.00
Saue linnas Tule põik 2,
tel 612 4577
Teisipäeval 14.00 - 16.00
Laagris Veskitammi 6
(Sagro maja), tel 679 6876
Kiireloomuliste küsimuste puhul
mobiiltelefon: 51 37 154

küll aga saavad nooremad lauluhuvilised
osaleda segaansambli kategoorias.
Zhürii koosseisu jätab Riina Uuk saladuseks, küll aga lubab ta, et kindlasti saavad seal olema Eesti muusikamaailmast
paar tuntud nime. Eelmisel aastal näiteks
hindasid esinejaid Katrin Karisma, Karl
Madis ja Meribel Müürsep.
Zhürii hindab häälte kokkusobivust,
tehtud eeltööd ja muusikavalikut - seega mitte rangelt profi pilguga. Samas on
Riina Uuk´i kinnitusel olnud lauljate tase
väga kõrge. “Kaks aastat järjest on meie
valla naisansambel Pihlamari oma kategoorias võidu saanud. Kultuurikeskus on
saanud isegi telefonikõnesid, kus kurdetakse, et kui Pihlamari ka seekord osaleb,
siis pole nagu mõtet tullagi,” nendib projektijuht.
Seetõttu on festivali reglemendis nüüd
ka märge, et kollektiiv, kes on Veskitammi Lauluratta raames juba kaks korda
võitjaks tulnud, saab lavale astuda vaid
külalisesinejana.
Veskitammi Lauluratas 2007 toimub 14.
aprillil algusega kell 15.00 Veskitammi
Kultuurikeskuses.
koduvald

Nimekonkurss rongipeatustele
Saue Vallavalitsus kuulutab välja nimekonkurssi kahele raudtee peatusele
- Laagri Maksimarketi juures asuvale ja
Vääna jõe ääres, Saue ja Laagri vahelisele peatusele.
Ootame Teie ettepanekuid, võimalusel
koos põhjenduse või “legendiga” (võib
ka ilma) hiljemalt 20. märtsiks 2007
meiliaadressil annely.sumre@sauevald.
või postiaadressil Saue Vallavalitsus
Veskitammi 4, Laagri või telefonil 654
1156.
Lisage juurde ka soovitaja nimi ja
kontakttelefon.

sud, mille sisse võib hiljem maitsetaimi
kasvama panna.
Vastlapäeval trallitas meie lasteaed Vanamõisa lumelinnas. Koos lastega lasi
omapäraste lumekujude vahel vastlaliugu
ka lõbus notsu, kes tervitas kõiki saabuva
sea-aasta puhul. Hästi- hästi tore päev oli!
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– selline oli laste ühine arvamus.
Esimese seitsme eluaasta jooksul mõtleb, tunneb ja kogeb laps maailma oma
meelte abil. Erinevalt täiskasvanust imeb
laps muljed endasse. Et lapsel oleks kergem toimuvat mõista mängisime koos
lastega läbi nn presidendi vastuvõtu Eesti
Vabariigi aastapäeva auks. 23. veebr hommikul kell 9.00 algas laste pidulik kontsert-aktus hümni laulmisega. Uhkusega
võib öelda, et meie vanemate rühmade
lapsed laulsid kõik kenasti kaasa. Vastuvõtule olid palutud kõik lasteaia lapsed
ja kogu lasteaia kollektiiv. Aukülaliseks
sellel päeval oli lasteaia juhataja ise, kes
peale kontserti sõna võttis ja lapsi ning
töötajaid vabariigi 89.aastapäeva puhul
tervitas. Edasi järgnes pidulik hommik
lasteaia võimlemissaalis juhataja kätlemisega kõigi laste poolt. V rühma agarad
poisid-tüdrukud olid õpetaja Tiiu juhendamisel valmistanud juba hommikul varakult tikuvõileibu, mida noorhärrad ise
väikestele külalistele banketil pakkusid.
Traditsiooniliselt vastuvõtule järgnes avavalss, millele kiiresti lisandus uusi paare,
sest muusikaõpetaja Ruta poolt   selgeks
õpetatud tants vajas ju kohe proovimist.
Laste nägudelt võis aga märgata rahulolu
ja seega lugeda üritus kordaläinuks.
Täname kõiki, kes aitasid kaasa põnevate tegemiste elluviimisel!
Laagri Lasteaia õpetaja
Eli Nevski

Laagri Kool viis lapsed Toompeale lipu heiskamist vaatama

KARGE HOMMIK 20 miinuskraadi noori ei heidutanud
Kell käis seitsmendat
hommikutundi, kui Laagri
Kooli lapsed end kooli juures
23. veebruaril uniste pilkudega
bussi peale sättisid. Sõit viis
Tallinna ja Toompeale lipu
heiskamist vaatama.
Laagri kooli huvijuhi Toomas Taiguri
sõnul otsustati sel aastal tähistada Eesti
Vabariigi aastapäeva teistmoodi. ”See oli
ka laste jaoks uudne asi. Enamus polnud
lipu heiskamist oma silmaga näinudki,” kinnitab Taigur. Tema sõnul eelnes
Toompea külaskäigule ka õpetajate eeltöö, mille käigus selgitati, miks üldse
peaks väärtustama riiki ja tema sünni
päeva.
Hoolimata kärekülmast pakasest, mis
20 külmakraadiga seltskonda kimbutamas oli, kuulati kohapeal ühe lapsevanema ja Riigikogu töötaja tutvustust lipu

ajaloo ja traditsioonide kohta ning saadeti pilguga sinu-must-valge masti tippu.
Traditsioonilist ainetundidega kooli päeva tol reedel ei toimunudki. Teadmiste kontrolli oli hoopis viktoriini vormis,
kus iga klassi 6 esindajat pidid teadma
vastuseid muuhulgas küsimusele, mis
aastal Eesti lipp esimest korda heisati ja
pildimängus tuvastama erinevaid riigihooneid.
Toomas Taigur kinnitab, et riiklusest
ja kodanikutundest räägivad klassijuhatajad juba päris mudilastelegi. ”Eks ned
väärtushinnangud on tänasel päeval veel
natuke nihkes,” leiab Taigur. ”Meie koolgi on veel nii noor ja lapsed tulnud siia
kokku erinevatest keskkondadest ja on
erineva taustaga. See võtab veel aastaid,
kuni ehk jõuame selleni, et kogu koolipere hoiakud ja väärtused muutuvad ühtseks,” nendib Taigur.
Ometi on huvijuhil heameel, et sel aas-

ääsmäe/laagri
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Ääsmäe kooli häälekandja annab pildi koolielust
Ääsmäe kool annab juba
mitmeid aastad välja oma
ajalehte “Ääsmäe Hääl”, mille
autoriteks on meediahuvilised
õpilased emakeele õpetaja Liina
Vagula juhendamisel.
Kaua täpselt ajalehte välja juba antud
on, et ei suuda toimetus isegi meenutada.
Emakeele õpetaja teab, et juba tema eelkäija tegi lehte ja nii anti see funktsioon
üle poolteist aastat tagasi ametisse asunud
Liina Vagulale. “No ma mõtlesin, et mis
siis ikka, sellist asja ei olegi veel teinud,”
kinnitab Liina oma meedialase kogemuse
puudumist. Ometi ei ole see pisiasi takistanud lehte edukat välja andmist..

Toimetus moodustub huvilistest
Ajalehe toimetusse kuuluvad sellel õppeaastal 6 tüdrukut - Laura Pajula, Triin
Roosimäe, Maarja-Liis Tahk, Maarja Laineviir, Kerttu Vetema, Mariliis Metsvaht.
Igal sügisel valitakse uus toimetus, sest
osad senistest tegijatest lõpetavad kooli,
mõnel tekivad uued huvid. Poisid miskipärast ei ole väga lehe tegemise vastu
huvi tundnud.
Tüdrukud kinnitavad, et kirjutamine
on nende jaoks ikka pigem rõõm kui kohustus. Kerttule meeldib meediatöö lausa
niivõrd, et tema seoks heameelega oma
tuleviku ka just selle valdkonnaga. Vanemategagi juba sel teemal aru peetud ja
selge siht silme ees.

KOOLIJUHI
KOMMENTAAR:
Ajalehe tegemine on
kindlasti kiiduväärt
ettevõtmine, lihtsalt
fantastiline. Ja kõik tänu
emakeeleõpetaja Liina
Vagula eestvedamisele.

NOORED MEEDIAHUVILISED: vasakult Laura Pajula, Triin
Roosimäe, Maarja-Liis Tahk, Maarja Laineviir, Kerttu Vetema,
Mariliis Metsvaht
tekstiõpetuse raames läbi erinevad ajakirjanduse zanrid ja õpitakse kirjutama
uudist, olemuslugusid jm. Tüdrukud kinnitavad, et otsivad ise interneti võimalusi
kasutades ka lisateavet.

Materjali annab elu ise
Leht ilmub keskmiselt kord kuus. Õpetaja sõnul kunstlikult teemasid tekitama
ei hakata, aga õnneks pakub koolielu piisavalt ainest. Kindlat mahtu lehele seatud
ei ole, on olnud õhemaid, aga ka suisa
ajakirja mõõtu väljaandeid. Peamised
teemad leitakse sündmustest ja koolielus
üleskerkivatest probleemidestki.

le lugejatele on mudilaste rubriik. Noored
toimetajad kirjutavad ise oma tekstid ja
valivad juurde ka fotomaterjali. Õpetaja
käe all kujundatakse see kõik ajalehe formaati. Tegelikult on Liina Vagulal peas
mõte, et peaks kujunduse osas kuulutama
välja konkurssi, et saada uusi ideid, kuidas lehte edasi arendada ja paremaks teha.
Senine tagasiside on tema sõnul pigem
negatiivne. Tüdrukud kinnitavad siiski, et
koolikaaslased loevad päris huviga ja otsivad eneste kohta pilte.
Lehe saavad kõik kooli 136 õpilast ja
õpetajad, järeltulijate kaudu saavad lehe
näppu ka lapsevanemad.
koduvald

Meedia algõpet pakub tegelikult ka
kooliprogramm. Õpetaja Liina Vagula
kinnitab, et juba 5 klassi lastega võetakse

Eesmärgiks on seatud, et igas lehes oleks
kindlad rubriigid. On toimetuse tervitus,
intervjuud, ürituste kajastus, küsitlused,
sünnipäevad ja palju muud. Päris piside-

tal suutsid pea kõik lapsed Eesti riigi
hümni peast laulda ja meelde tuletamatagi olid kasvandikud pidulikult riides
sel olulisel päeval. .

Laagri vanahärra Harri Hansen
kutsub huvilisi bridziklubisse

Tavapärase koolilõuna asemel oli lastele kaetud suupistete laud, mis lisaks
kõhutäiele pakkus võimalust rääkida ka
etiketist ja käitumisreeglitest. ”Millal
istud, millal tõused, millal plaksutad,”
kirjeldab Taigur.
koduvald

NAGU PÄRIS:
Põnevaks osutus ka sarnaselt
presidenti vastuvõtule
kätlemistseremoonia

Õigupoolest on bridziklubi
näol tegemist alles mõttega,
mida Harri Hansen kirgliku
mängijana oma peas pikka
aega veeretanud on. Vallalehe
kaudu loodab mees leida teisigi
huvilisi, kellega seda tõsist
kaardimängu harrastada.

“Olen kuulnud, et mujal vanurite tervisekeskustes on selliseid bridziklubisid
tehtud, Tallinnaski on, aga mul jalad viletsad, ei jõua sinna,” räägib Hansen. Tema
arvates võiks Saue vallas koha peal olla
koht, kus huvilised kaardimängus mõõtu
saavad võtta.
Mees ise on bridzi vastu huvi tundnud
juba noorpõlvest. “Ega ma mingi professionaal ei ole, aga kui vaja, võin õpetada
ka. Varasem kogemus oleks hea, aga kui
tahtmist on, olen valmis ka koolitama,”
kinnitab Hansen. Mehe sõnul on olemas
ka raamatuid-õpikuid, mille abil mäng endale selgeks teha.
Bridziklubi loomiseks ei oleks vaja
muud, kui punti huvitatuid inimesi, kaardipakki ja ruumi, kus koos käia. Hansen
on valmis vastu võtma mängijaid suisa
oma kodus Laagris Kuuse tänaval.
Ta teab, et Laagris vähemalt üks vanaproua mängib päris aktiivselt. “Käib
Tallinnas mängimas, tal seal vist oma
punt ka olemas, aga äkki mängiks siin
ka,” arutleb mees.

Bridzi võivad mängida nii mehed-kui
naised. Mängu eelduseks on vähemalt
nelja mängija olemasolu, kui on rohkem,
saab moodustada erinevad meeskonnad.
Hansen loodab, et huvilisi peaks eakate
seas ikka leiduma. “Mis me siin kirume
valitsust, võtame parem ise midagi ette!”
loodab mees bridziklubist mõnusat meelelahutust.
Ta julgustab ka neid, kes juba ammu
pole mänginud ja võib-olla oma oskuste pärast pelgavad. “Pakkumissüsteemid
on küll muutunud aja jooksul, aga põhiolemuselt on bridz ikka bridz – tõsine
mäng.”

Harri Hansen ootab huviliste
kontaktivõttu telefonidel
51 48 346 või 679 7114

Kuidas leht sünnib ja
mismoodi ta valmib, seda
ma ausalt päris täpselt
ei teagi. Tore on see,
et õpetaja on suutnud
motiveerida õpilasi
kirjutama artikleid nii
koolielust kui kõigest
huvitavast, mis toimub
nende ümber.
Usun, et ajalehte loevad
kindlasti ka Maidla, Tuula
ja Jõgisoo pered, kelle
lapsed käivad Ääsmäe
koolis.
Jõudu ja jaksu noortele
toimetajatele ka
edaspidiseks.
Jaanus Kallion
ääsmäe kooli direktor

KLOOGARANNA 
NOORTELAAGER
ootab oma meeskonda
KOKKA
KÖÖGITÖÖLIST
tööle asumise aeg KOHE
telefon 52 24233
REMNIKU LAAGER
otsib oma meeskonda
KOKKA 
KÖÖGITÖÖLIST
tööperiood suvi 2007
juuni - august
telefon 52 24 233
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OÜ Laagri Haridus – ja Spordikeskus võtab tööle
PUHASTUSTEENINDAJAID ja MAJAHOIDJA
OOTAME SIND, et saaksid:
* lastele pakkuda puhtaid olmetingimusi koolis
* stabiilset ja motiveerivat töötasu

TULE TÖÖLE, kui:
* tahad teha tööd õhtutundidel või graafiku alusel
* oled positiivse ellusuhtumisega
* oled lastesõbralik
Võtke ühendust telefonil tööpäeviti
679 3090 – 679 3091 - 679 3092

VESKITAMMI PUBI

16.03. ansambel Twice		
17.03. DJ muusikat 70-80
23.03. Anne Adams		
24.03. DJ muusikat 70-80
30.03. DJ muusikat 70-80
31.03. ansambel Vanker
6.04 ansambel Omad poised 7.04. DJ muusikat 70-80
13.04. mere pidu Musta Rudolfiga-avatud mikrofon
14.04. DJ muusikat 70-80
20.04. ansambel Vanker
21.04. DJ muusikat 70-80
27.04. Hellad Velled
		

Oleme avatud E-N 11-23.00;R 11-01.00;
L 12-01.00;P 12-23.00.
Veskitammi tn.3 Telefon 656 0921

Laagris asuv CD ja DVD plaate tootev
AS Baltic Disc
otsib oma meeskonda
TOOTMISLIINIDE OPERAATOREID
PAKENDAJAID
• Töö vahetustega

• Väljaõpe kohapeal
• Tulemustest sõltuv palk

As Ridas Jaht
otsib oma sõbralikku kollektiivi

ELEKTRIKUT

Sobib ka osalise tööajaga.
Töötasu projektipõhine,
alates 9000 krooni bruto.
Asume Saue külje all Jõgisoo külas.
Tööst huvitatul palume
ühendust võtta telefonil 5066852,
täpsemat infot meie kohta leiate meie kodulehelt:
www.ridasyacht.com

TABASALUS ASUV FIRMA PAKUB TÖÖD

LUKKSEPP-MONTEERIJATELE
info telefonil 60 99 120

Veskitammi pubi võtab tööle ettekandja ja turvamehi.
Helistada 5090286.

Fekaali-ja settekaevude tühjendamine.
Oü Norringsen 566 21 300
KODUVALD Saue valla sõnumileht
Väljaandja: Saue Vallavalitsus; Toimetus: Saue Vallavalitsus, Vae 2, Laagri
e-meil: koduvald@sauevald.ee telefon 6 54 11 56

