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Suure riigimehe - neljakordse 
riigivanema ja hinnatud 
advokaadi Jaan Teemant´i 
austamisõhtul osales mitmeid 
ühiskondlike organisatsioone. 
Hilisemal konverentsil Laagri 
koolis mõtiskleti üheskoos 
Teemant´i saatuse ja tema 
ajastu üle ning esmaesitlusel 
oli kogumik "Jaan Teemant - 
faktides ja mälestustes".

Pääsküla jõe äärde, otse Saue valla-
maja vastu Jaan Teemant´ile 2000. aastal 
püstitatud mälestusmärgi juurde kogunes 
21. septembriõhtul auväärt seltskond. 
Omaaegset suurt riigimeest meenutasid 
Saue Vallavalitsuse, Eesti Prokuratuuri, 
Konstantin Pätsi muuseumi, Eesti Muin-
suskaitseseltsi korporatsiooni Rotalia ja 
ühenduse Memento esindajad ning Jaan 
Teemanti järeltulijad, toodi lillepärgi, 
Inseneride meeskoor koos Teaduste 
Akadeemia meeskooriga Kuno Arengu 
juhatamisel esitas meeleolukaid ajastuko-
haseid muusikapalu.

Kes ta siis oli - Jaan Teemant? 

Ajaloolane Küllo Arjakas tõdes 
Laagri Koolis toimunud konverentsil, 
et tavalugejate ja ajaloohuviliste jaoks 
ei kuulu Teemant kahjuks küll esimese 
kümne tuntud Eesti ajaloo riigimeeste 
hulka. “See ei pane ka imestama. 
Teemanti kohta pole ilmunud ühtegi 
raamatut ega kogumikku, ühtegi kor-
ralikku akadeemilist ega publitsistlikku 
artiklit,” nentis Arjakas. Tema sõnul 
oli konverentsi käigus esitletud Kaire 
Veeroja koostatud kogumik seetõttu 
omaette tähtsündmus. 

Teemanti haridusteed markeerivad 
Pärnu Poeglaste Gümnaasium, Hugo  
Treffneri I järgu eragümnaasium Tartus  
ja Peterburi Ülikooli õigusteaduskond.
Aastatel 1901-1905 toimetas Tallinna 
ajalehte “Teataja” ja tegutses advo-
kaadina. Laiema tähelepanu saavutaski 
mees mitmete kohtuprotsessidega, kus ta 
esindas talupoegade pretensioone mõis-
nike vastu. 14.juunit 1919. a, mil esi-
mesel vandeadvokaatide üldkoosolekul 
valiti Teemat esimeheks, peetakse Eesti 
Advokatuuri sünnipäevaks. Teemant jäi 
vandeadvokaatide nõukogu esimeheks 
kuni 1925. aastani.

Teemanti tegevus Eesti ühiskondlikul 
areenil algas 1904. aastal Tallinna lin-

navolikogu liikmena. “Seejärel osales 
ta pea kõikidel pöördelistel sündmustel 
kuni 1940. aastani välja,“ meenutas 
Arjakas. 

Neljakordne riigivanem

Riigivanema nimetus võeti Eestis 
käibele 20.12 1920 ning see oli kasutu-
sel kuni 3. septembrini 1937 (siis võeti 
kasutusele sõna president). 

Neil aastatel oli Riigivanem Eesti 
Vabariigi kõrgeim riigiametnik, kes täitis 
valitsusjuhi ja riigi esindamise alal ka 
riigipea ülesandeid.  

Teemant nimetati riigipeaks neljal kor-
ral (temast rohkem oli samas ametis vaid 
Konstantin Päts) 

Suuremaid küsimusi, mis Teemanti ajal 
lahenesid või edasi liikusid, olid võõran-
datud mõisate tasu küsimuse asi Rah-
vasteliidus, maapanga asutamine, raha-
reformi teostamine ja välislaenu saamine 
Rahvasteliidu toetusel, maanteede kor-
rashoidmise korra uuendamise seadus, 

ministeeriumide arvu vähendamise 
algatus, kaitseväe kohustuse arendamine 
1-aastase teenistusaja tarvitusele võtmise 
suunas jm.

Tähtsus Saue valla jaoks

Vallavanem Mati Tartu sõnul on 
Teemant väga märkimisväärne isik 
Eesti riigi ajaloos, kes on teenimatult 
tähelepanuta jäänud. “Saue vallaga on 
Jaan Teemant´il aga veel teinegi seos. 
Nimelt oli mees omal ajal üks suurimaid 
taluomanikke Laagris. Nüüdne Veski-  
möldre elamurajoon paikneb tema      
maadel,” tõi vallavanem näite.

Ka vallavolinik Olav Kruus toonitas 
tõsiasja, et Teemant´i talu keskpunkt asub 
Laagris praeguse vallamaja ukse ees.“Me 
ju lausa otseselt kõnnime tema õue-
murul,” ütles Kruus. 

Tema hinnangul on Saue vallal 
moraalne kohustus Teemant´i pärandit 
teada, tutvustada ja mõista. Kruus on 
üsna kindel, et tänased 13-14. aastased ja 
isegi 25. aastased vallakodanikud ei tea 
Teemant´ist, tema ajastust ja tegemist-
est peaaegu mitte midagi. Seetõttu peab 
mees tähtsaks, et selline Jaan Teemant´ist 
kantud mälestuspäev, kas konverentside 
või ka muude väljundite kujul, peaks 
kindlasti jätkuma ka tulevastel aastatel. 
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Saue vald tähistas Jaan Teemanti 135. sünni-
aastapäeva konverentsi ja raamatuesitlusega

RIIGIMEHELT RIIGIMEHELE: Teiste hulgas oli Jaan Teemant´i 
meenutamas ka vallavanem Mati Tartu

Sugulane 
koostas 
kogumiku

Jaan Teemanti elust, 
päritolust, riigitööst, 
talukohtadest, pe-
rekonnast ja pärijatest, 
samuti mitmete kaa-
saegsete mälestusi võib põhjalikumalt 
lugeda äsja trükivalgust näinud kogumi-
kust. 

Kaire veeroja, kogumiku koostaja, 
on ise vanavanemate kaudu Teemantiga 
sugulussidemete kaudu seotud. Enda 
sõnul mäletab ta lapsepõlvest erinevaid 
jutte ja legende Teemantist. Need lood 
jätsid õhku küsimusi ja tekitasid huvi, 
nii hakkaski Veeroja uurima materjale 
kirikuraamatutest, veetis tunde arhiivides 
ja raamatukogudes, suhtles muuseumite 
ja teiste elusolevate sugulastega. 

Kõik need  mälestuskillud on nüüd 
koondatud kogumikku “Jaan Teemant 
- faktides ja mälestustes. 

Veerojale endale jäi mälestuste kokku 
kirjutamise käigus Teemantist mulje kui 
üdini riigimehest, kes samas suutis ohjata 
riigitüüri ja juhtida ka oma talu majapi-
damist. 

“Üritasin selles raamatus selgust saada 
Jaan Teemanti elust ja saatusest aga 
mõned asjad, näiteks kindel teadmine, 
et mis siis ikka juhtus Jaan Teemantiga 
ning kus lõppes tema elutee, on ikka veel 
tõestamata,“ ütles Veeroja. 

Teada on, et Teemant vahistati 24. juu-
lil 1940 ning viidi Tallinna Patarei van-
glasse. Veerojale teadaolevatel andmetel, 
mis küll on dokumentaalselt kinnitamata, 
hukati Jaan Teemant 3. juulil 1941. 
aastal Pirita Kosel asuval NKVD käsu-
tuses oleval pankur Scheeli kinnistul, 
mahalaskmise teel. Neil juulialguspäevil 
hukati üldse paljud riigiametnikud ja do-
kumentaalsed andmed nende sündmuste 
kohta on vaid üldised, pärinedes oku-
patsiooniaegsetest ja välismaal avaldatud 
ajakirjandusest. 

“Võib muidugi juhtuda, et tõde ei selgu 
kunagi, kuna inimesed viivad lihtsalt tõe 
endaga hauda kaasa ja aeg aina läheb 
ja läheb edasi...,” lõpetab kogumiku 
koostaja oma raamatu.

Raamatut kaupluselettidele ei jõua, 
aga soovi korral saab kogumiku siiski 
osta suheldes valla kultuurinõuniku Liivi 
Pink´iga tel 654 1154

JAAN TEEMANTI AMETIAJAD

15.12 1925 - 23.07 1926
23.07 1926 - 04.03 1927 
04.03 1927 - 09.12 1927
19.02 1932 - 19.07 1932
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27. septembril 
vallavolikogus 

Septembrikuu volikogus 
ühehäälselt vastuvõetud 
määruse muutus laiendab 
lapsevanema valikut 
huvikoolide osas teistes 
omavalitsustes.

Kultuurinõunik Liivi Prink´i sõnul 
piiras seni kehtinud määrus teistes oma-
valitsustes tegutsevate huviala ringide 
toetamisvõimalusi. Lapsevanemate poolt 
tuli palju pretensioone, et üks või teine 
huvikool Tallinnas, Saue või Keila linnas 
ei tahtnud vastu võtta valla lapsi. 

Senises korras oli nimetatud toetamise 
aluseks “õppemaks ja liikmemaks”, nüüd 
on  huvitegevuse toetuse aluseks kooli-
tuskulu . See võimaldab suuremal hulgal 
kooliealistel lastel saada vallapoolset 
toetust huviharidusega tegelemiseks.

“Meeles tuleb pidada, et tegemist ei ole 
otsetoetusega lapsevanemale, vaid rahad 
liiguvad vallavalitsuse ja teenuse pakkuja 
vahel,” selgitas Prink. 

Lapsevanema jaoks seisneb muutus 
selles, et kui näiteks Nõmme Spordikooli 
ei tahetud valla lapsi vastu võtta, sest  en-
dise määruse sõnastus muutis kohmakaks 
vallavalitsuse ja huvikooli omavahelise 
arvlemise, siis nüüdsest on  huvikoolil 
võimalik  valla lastele osutatud koolituse 
eest ka omavalitsuselt toetust saada ning 
valla lapsed ei jää huvikooli ukse taha.  

Küll peab huviteenuse pakkujal olema  
Haridusministeeriumi poolt välja antud 
koolitusluba või peab spordiklubi kuu-

luma Eesti Olümpiakomitee liikmeks 
olevasse spordialaliitu. See nõue annab 
garantii, et saadav huviharidus on kvali-
teetne ning Eesti Vabariigis tunnustatud. 
Igal lapsevanemal on õigus eelnevalt tut-
vuda vastavate dokumentide olemasolus. 

Määruse muutus ei hõlma kahjuks mu-
nitsipaalhuvikoole (Näiteks Kullo, Saue 
Muusikakool jne), omavalitsusasutuste 
vahel peavad olema sõlmitud “peara-
hade“ alusel arvlemise lepingud. “Pea-
raha” on arvestuslik kulu ühe õpilase 
kohta, mille suuruse huvikoolis määrab 
kõiki kulusid arvesse võttes omavalit-
sus. Selle süsteemi välja töötamisega 
kultuurinõuniku sõnul lähitulevikus ka 
tegelema hakatakse.  

“Kuigi huvihariduse tagamine ei kuulu 
seadusega määratletud omavalitsuse 
kohustuste hulka, peab vallavalitsus seda 
siiski väga oluliseks ja püüab leida lahen-
dusi, kuidas omapoolselt kaasa aidata, et 
meie laste vaba aeg oleks sisustatud kvali-
teetselt  ja eakohaselt ,” kinnitas Prink.
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Jäätmejaamad 
koguvad suurt kola

Tallinna jäätmejaamades võetakse 
tasuta vastu töötlemata puitu, vanametalli, 
plasti, suuri ehitusjäätmeid (kivid, betoon), 
paberit, pappi, kasutuskõlblikku mööblit, 
elektri-ja elektoonikatoodete jäätmeid (sh 
külmikuid ja telereid) pakendeid, lehtklaasi 
ja vanu autorehve.

Tallinna jäätmejaamad asuvad 
aadressidel Artelli 15 (tel 1919) Paljasaare 
põik 9a (639 5222) Suur-Sõjamäe 48 
ja Pääsküla raba 20 (tel 15155) ning on 
avatud K N R 14-19.00 ja L P 10-15.00’

Koha peal abistab ja juhendab jäätmete 
üleandmisel jäätmejaama töötaja. Infot 
sorteeritud jäätmete konteinerite või kogu-
mispunktide asukohtadest saab Prügihundi 
kodulehelt www.tallinn.ee/prygihunt ja 
Tallinna kodulehelt www.tallinn.ee või Tal-
linna abitelefonilt 1345.

avalik üritus tuleb kooskõlastada ka politseiga

Lükati edasi eelnõu “Saue vallas Tuula 
külas Taari kinnistul detailplaneeringu al-
gatamisest” oktoobrikuu volikogu istungile

Toimus Saue Vallavolikogu 24. augusti 
2006 määruse nr 012 “Lapsehoiutoetuse 
maksmise kord” muutmine – 1. lugemine

Anti vallavalitsusele luba teede talihool-
de hankelepepingu sõlmimiseks 

Muudeti Saue Vallavolikogu 27. aprilli 
2006 määruse nr 006 “Saue valla laste ja 
noorte huvitegevuse toetamise kord teistes 
omavalitsusüksustes” 

Kinnitati maa munitsipaalomandisse tao-
tlemine – Staadion, Kasesalu 16, Kasesalu 
16a

Muudeti katastriüksuse sihtotstarbed: 
kinnistu Mäe 9, kinnistu Vanaõue, kinnistu 
Reinu 

laste huvitegevuse muudetud toe-
tuskord loob suuremad võimalused

Saue valla laps või noor nimetatud 
määruse tähenduses on 19-aastane või 
noorem koolikohustuslikus eas isik, 
kelle elukohaks Eesti Rahvastikuregis-
tri andmetel on Saue vald.

Minimiseerimaks avaliku 
üritusega kaasneda 
võivaid turvalisusohte, 
tuleb sündmusele lisaks 
kooskõlastusele Saue 
vallavalitsusega, hankida 
luba ka Lääne-Harju 
Politseiprefektuurilt.

“Senine kord nõudis kooskõlasta-
mist kohaliku konstaabliga, aga politsei 
sisemise töökorralduse muutusega, menet-
leb Saue valla avaliku ürituse taotlusi nüüd 
Lääne-Harju politseiosakonna korrakaitse-
talitus,“ selgitas nimetatud osakonna juht 
Elari Kasemets. 

Taotluse vorm on kättesaadav Saue valla 
veebilehel ja vallavalitsuses ning edastada 
tuleb see kas e-postil lh.asjaajamistalitus@
pohja.pol.ee, või aadressil

Soovitav on esitada loataotlus vähe-
malt kümmekond päeva enne sündmuse 
toimumist. ”Kui alles toimumise päeval 
esitatakse ka loa taotlus, võib juhtuda, et 
ei jõuta võimalikke puudusi likvideerida ja 
luba ei anta,” soovitas Kasemets aegsasti 
paberid korda ajada.

“Politseipoolne teadete ja loa taotluste 
menetlemise eesmärk ei ole tekitada 
korraldajale lisakohustusi või ebameeldi-
vusi, vaid ikkagi hinnata vastava üritusega 
võimalikke kaasnevaid ohte avalikule 
korrale, osavõtjate ja külastajate elu- ja 
tervisele, liiklusohutusele, ümbruskonnas 
viibivate isikute rahule,” kinnitas Ka-
semets.

Menetleja tutvub taotlusega ja kontrol-
lib, kas loa taotlus on täidetud nõueteko-
haselt ning annab omapoolse hinnangu, 

alustades vajadusel politseitegevuse pla-
neerimist. Täiendavate andmete saamiseks 
või puuduste olemasolul nende kõrval-
damiseks võtab koheselt ühendust ürituse 
korraldajaga.

Levinumaks puuduseks peab Kasemets 
praktikat, kus turvateenust kutsutakse 
osutama Kaitseliit või munitsipaalpolitsei 
või lihtsalt tursked külamehed. “Tur-
valisust tagavaks ettevõtteks saab olla 
Turvaseaduse mõistes ainult asutus või 
ettevõte, kes omab vastavat tegevusluba 
või litsentsi,”selgitas võimuesindaja. 

Turvateenuse vajalikkuse üle saab arut-
leda ka politsei esindajaga, aga üldjuhul 
on kohapealne alkoholimüük kriteerium, 
mil on vaja korraldatut valvet, samuti kui    
oodatav osalus üritusel on tuhandetes. Kui 
on turvalise ürituse korraldamise huvides 
veel lisaküsimusi soovitab Kasemets 
julgesti temaga kontakteeruda telefonil 
612 4502.

Kooskõlastus ka vallavalitsuselt
Endiselt tuleb Saue vallas toimuv avalik 

üritus kooskõlastada ka vallavalitsusega, 
vastav taotlus on kättesaadav valla kodule-
hel ja vallavalitsuses. 

Vallavalitsus võtab menetlusse loa 
andmise alles siis, kui kui taotluse juures 
on juba olemas ka kooskõlastused teiste      
instantsidega - politseiga, päästekeskuse-
ga, Seega on soovitav kooskõlastus-
protsessi alustada üsna aegsasti.
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Käes on õige aeg 
kulupõletamiseks

Hoidmaks ära kulupõlengutega kaasnevat 
varalist ja keskkonnakahju, tuleb maaval-
duste korrastamisega alustada sügisel, kui 
on võimalik viimast korda niita suuremad 
heinamaad ja õuealad.

Käesoleva aasta 1. aprillist jõustunud 
keskkonnaministri määruse „Metsa ja muu 
taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõuete 
kinnitamine” muudatusega keelustati kulu 
põletamine peale lume sulamist.

Keskkonnaministri määruse kohaselt al-
gab tuleohtlik aeg kevadel pärast lume su-
lamist ning lõpeb sügisel vihmaste ilmade 
saabudes. Tuleohtliku aja alguse ja lõpu 
määrab Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloo-
gia Instituut.

Vältimaks kulupõlengutest tekkivat 
keskkonnakahju ja ohtu inimeste varale, 
kutsub Päästeamet maaomanikke üles kor-
rastama oma maavaldused juba sügisel. 

Selle aasta esimene kulupõleng toimus 
14. märtsil ning tänaseks on registreeritud 
2128 metsa- ja maastikupõlengut.

TooMaS vIkS
PääSTEaMETI PRESSIESIndaJa

vajalikud kooskõlastused avaliku 
ürituse korraldamisel:
 
Saue vallavalitsusega

Avaliku ürituse toimumise aeg ja koht
Alkohoolse joogi müük
(juhul, kui üritusel müüakse alkoholi)
Pürotehnika kasutamine
(juhul, kui korraldatakse ilutulestikku jms)
Tehniliste seadmetega soetud 
atraktsioonide kasutamine (benji hüpe)

lääne-Harju Politseiprefektuuriga

Avaliku ürituse toimumise aeg ja koht
Liikluskorraldusskeem, kuhu on 
märgitud rakendatavad liikluspiiran-
gud, teede sulgemised, ümbersõidud. 
(kui on vajadus muuta liikluskorraldust, 
parkimiskorraldust jne), turvaplaan (kui 
kasutatakse turvaettevõtte teenuseid).
Pürotehnika kasutamine
(juhul, kui korraldatakse ilutulestikku jms)
 Lisaks ürituse korraldaja võib esitada 
selgituskirja, kus on põhjendatud või 
kirjeldatud täiendavalt liikluskorral-
duse muutmise vajadus või selle 
puudumine, muud turvalisust tagavad 
meetmed jne.  

Põhja-Eesti Päästekeskusega

Pürotehnika kasutamine
(juhul, kui korraldatakse ilutulestikku jms)

Seoses Veskitammi tee rekonstrueeri-
misega toimuvad 8.oktoobrist kuni 30. 
novembrini Laagri alevikus Veskitammi 
teel nr. 11401 (Koru tn ja Metsa tn/Män-
nimetsa tee vahelisel lõigul) kaeve-, ehi-
tus- ja teetööd seoses tee aluste trasside 
renoveerimise ja tee ehitustöödega. 

Teelõik on tööde teostamise ajal 
suletud. Liiklus on ümber suunatud läbi 
Tuulemurru, Möldre ja Männimetsa tee 
tänavate ja teisel suunal läbi Koru, Hoiu 
ja Vae tänavate. Soovitatavad ümber-
sõidud võimalusel kasutada Pääsküla jõe 
ületamiseks Rahnu tn silda.  

Raskeveokite liiklemine on Laagri-
Harku mnt. ja ka nimetatud ümbersõitu-
del kategooriliselt keelatud. 

Ehituse peatöövõtja AS-i Talter projek-
tijuhi Priit Kuldsaare sõnul Veskitammi 
tänava rekonstrueerimise raames tee-ehi-
tustööd üle Pääsküla silla alevi keskuse 
suunas 2007. aastal ei laine. “Selle 
aastanumbri sees proovime ära teha lõigu 
Koru tn ja Metsa tn/Männimetsa tee va-
hel. Loodetavasti suudame kinni pidada 
lubatud ajagraafikust,” ütles Kuldsaar.

Tööde peatöövõtja on AS Talter. 
Liikluskorralduse eest vastutab OÜ 
Roadservice. 

Tööohutuse eest vastutav isik tööde 
tegemise ajal on Timo Vares, Tel: 
53489419

liikluskorralduse 
muudatused 
veskitammi teel
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vallavalitsuses 
uus töötaja - 
Maili Metsaots

Miks ei saa kodanik oma pöördu-
misele järgmisel päeval vastust?

Kohaliku omavalitsuse asutus peab oma 
tegevuses lähtuma seadustega sätestatud 
menetluskorrast ja menetlustähtaegadest. 

Teabenõuetele vastamise tähtaeg on 
üldjuhul 5 tööpäeva, märgukirjadele ja 
selgitustaotlustele vastamise tähtaeg on 30 
kalendripäeva ja mõnede taotluste tähtajad 
tulenevad eriseadustest. Ka on võimalik 
vastamistähtaega pikendada sõltuvalt vas-
tamise keerukusest (keeruliste juhtumite 
puhul, mis nõuavad pikemat uurimist, et 
jõuda õiguspärase tulemuseni) ning sel-
lisel juhul antakse isikule vastamistähtaja 
pikendamisest teada. 

Loomulikult vastatakse isiku pöör-
dumistele niipea kui võimalik, kuid 
pöörduja peaks arvestama seda, et tema 
pöördumine pole ainus. Näiteks peab üks 
ametnik arvestades 30 kalendripäevast 
menetlustähtaega lahendama korraga 
mitukümmend pöördumist. Kõigile neile 
pöördumistele tuleb vastata, kõik pöördu-
jad ootavad oma vastust ja ametnik vastab 
neile laekumise järjekorras. 

Millest on tingitud vastamistähtajad?
Vallavalitsuses menetletakse pöördumisi 

vastavalt seadustes sätestatud korrale ja 
asutusesisesele menetluskorrale. 

Märgukirjade ja selgitustaotluste puhul 
suunatakse selline pöördumine vasta-
miseks vastava valdkonna ametnikule. 
Ametnik kontrollib pöördumise sisu ning 
koostab vastuse tuginedes kehtivatele 
õigusaktidele. 

Taotluste puhul, mis nõuavad haldusakti 
(volikogu otsuse või vallavalitsuse korral-
duse) andmist, kehtib vallavalitsuse sisene 
õigusaktide menetluskord. Kui isik toob 
vallavalitsusse taotluse, mis nõuab haldu-
sakti andmist, siis ei lähe vallavolikogu 

või vallavalitsuse istungile mitte taotlus, 
vaid haldusakti eelnõu. 

Taotlus suunatakse läbivaatamiseks 
vastava valdkonna ametnikule, kes 
uurib välja kõik asjas tähtsust omavad 
ja otsustamiseks vajalikud asjaolud. Ei 
vallavolikogu, volikogu komisjon ega ka 
vallavalitsus saa teha otsuseid teadmata 
kõiki asjas tähtsust omavaid asjaolusid. 
Selleks peabki vastava valdkonna ametnik 
enne taotluse läbi vaatama, kooskõlastama 
vahetu juhi ja/või vastava valdkonna 
abivallavanemaga ning juriidilise eksper-
tiisi peavad tegema vallasekretäri abi või 
jurist vastavalt oma pädevusele. 

Volikogule esitatavad haldusaktide 
eelnõud peavad olema läbi vaadatud ka 
volikogu komisjonides (nt maaküsimused 
maa- ja planeeringute komisjonis, sot-
siaalküsimused sotsiaalkomisjonis jne). 
Alles seejärel esitatakse haldusakti eelnõu 
vallavalitsusele või vallavolikogule otsus-
tamiseks. Ka ei pruugi isik orienteeruda 
küsimuses, mis on vallavolikogu ja mis 

vallavalitsuse pädevus. Selleski aitab teda 
ametnik, kes uurib välja pöördumisega 
seotud asjaolud ja suunab ettevalmistatud 
haldusakti eelnõu otsustamiseks valla-
valitsusele või volikogule sõltuvalt nende 
organite pädevusest. 

Ka peab isik arvestama sellega, et taot-
lused tuleb esitada piisavalt vara, et need 
jõuaksid läbida õigusaktides ettenähtud 
menetluse. Näiteks kui volikogu koguneb 
ükd kord kuus, peaks olema taotlus, mille 
rahuldamine või rahuldamata jätmine on 
volikogu pädevuses, olema esitatud vähe-
malt kuu aega varem, et ametnik jõuaks 
taotluse üle vaadata, volikogu komisjonile 
seisukoha võtmiseks esitada, komisjon 
jõuaks eelnõu volikogu eestseisusele 
esitada ja eestseisus volikogu päevakorra 
kinnitada. 

Kindlasti on pöördumise teinud isikule 
olulisem vastuse kvaliteet kui vastamise 
kiirus.

ELIn vako
vaLLaSEkRETäRI abI

Saue valla maanõunik Mall 
varus soovitab hoogsa 
kinnisvaraarenduse taustal
enne tehinguid kindlasti 
kohaliku omavalitsusega 
konsulteerida, kas õigusaktid 
üldse lubavad plaane teostada.

Saue Vallavalitsuses reguleerib maaga 
ja ehitusega seonduvaid küsimusi Saue 
valla ehitusmäärus ja üldplaneering. 
“Maaomaniku või -ostja küsimusele 
“tahan maja ehitada, mis ma pean 
tegema”, ei ole võimalik anda ühest 
vastust,” selgitas Varus. Menetluskäik 
sõltub paljudest erinevatest muutujatest. 
Varus soovitab kõigil eelnevalt tutvuda 
ehitusmäärusega ja üldplaneeringuga, kus 
on täpselt sedastatud, mida, kuhu ja kui-
das tohib ehitada. Mõlemad dokumendid 
on kättesaadavad valla kodulehel www.
sauevald.ee.

Maad ostes selgita sihtotstarve
Olulisim on Varuse sõnul selgitada väl-

ja, milline on maa sihtotstarve, sest igale 
maatükile näiteks elamut ehitada ei saagi. 
Kui tegemist on maatulundusmaaga, siis 
tuleb kindlasti muuta maa sihtotstar-
vet. “Kasulik on enne ostutehingut juba 
kindlaks teha, kas õigusaktid majaehitust 
üldse võimaldavad,” kinnitas Varus. 

Tema praktika räägib sellest, et mõni 
müüja on ostjale suusõnaliselt kin-
nitanud, et küll lubatakse hoone püsti 
panna, aga tegelikult selleks kinnituseks 
alus puudub. Selle jaoks peaks omanik 

esitama enne müügitehingut vallavalit-
susele taotluse sihtotstarbe muutmiseks, 
potentsiaalne ostja ise seda teha ei saagi. 
Sihtotstarbe muutmise protsess võib olla 
küllalt pikk, sest kõigepealt arutab seda 
volikogu maakomisjon, võttes aluseks 
eelpool nimetatud üldplaneeringu ja 
ehitusmääruse, lõppotsuse langetab val-
lavolikogu.

Varus teab ka juhtumeid, kus heausklik 
ostja on omandanud maatüki, kus oma 
soovide realiseerimine võib osutuda 
keerukas. “Inimene soetab näiteks 1.5 
hektarilise metsamaatüki ja tahab ehitada 
omale kodumaja. Ehitusmäärus nõuab 
metsamaal elamuehituseks minimaalselt 
2 hektarit maad, see tähendab, et väik-
semale maa-alale elamumaa sihtotstarbe 
määramine ei ole õigusaktide järgi 
võimalik,” tõi maanõunik näite situatsioo-
nist, milleni pimesi maad ostes ja seadusi 
uurimata inimene sattuda võib.

Ka elamumaa sihtotstarbe erinüansid
Kui ostetav maatükk on sihtotstarbe 

järgi elamumaa, siis on oluline teada, et 
kui sellel asub juba olemasolev eluhoone, 
siis teist kõrvale niisama ehitada ei tohi. 
Seadus nõuab katastriüksuse jagamist, et 
tekiks ilma elamuta elamumaa ja sellele 
eraldi sihtotstarbe määramist. Siingi hak-
kavad rolli mängima kruntide suurused, 
sest ehitusmäärus sätestab lausa külade 
kaupa erinevad nõudmised elamumaa 
jaoks vajaliku kinnistu suurustele. 

Kõige parem variant on Varuse sõnul 
see, kui tegemist on maaga, kus detail-
planeeringuga määratud elamumaa. “Siis 

võib julgelt osta,” soovitas maanõunik.

Kas krundini viib sissesõidu tee?
Maatükki ostes on oluline pöörata 

tähelepanu ka kinnistuni viivate juur-
depääsude olemasolule avalikult teelt. 
“Kõigiga, kelle maadest läbi on vaja sõita, 
et oma krundini jõuda, tuleb sõlmida 
notariaalsed reaalservituudi lepingud,“ 
selgitas Varus. 

Probleeme on nüüdsel erastamisjärgsel 
ajal juba olemasolevate kinnistutevahe-
liste teedega, kus naaber ei luba naabrit 
üle oma maade koduukseni sõita. Uute 
kinnistute puhul ei anta enne ehituslubagi, 
kui kõik kokkulepped teedeomanikega on 
tehtud.

Varuse soovitus on enne igasuguste 
maatehingute sooritamist läbi töötada 
valla ehitusmäärus ja üldplaneering, sest 
valed otsused võivad tähendada sadadesse 
tuhandetesse kroonidesse ulatuvat kahju, 

 “Või tulgu inimene vallavalitsusse 
vastuvõtule, saame koos kõik asjad üle 
vaadata,“ kutsub maanõunik kodanikke 
üles enne otsuste tegemist konsulteerima 
omavalitsuse spetsialistidega. 
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Alustasin Saue Vallavalitsuses pla-
neeringute spetsialistina tööd 24. sept 
2007.

Olen lõpetanud Eesti Maaülikooli 
geomaatika osakonna planeerimise ja 
hindamise eriala. Minu tööülesanneteks 
on ehitus- ja planeeringualase tegevuse  
korraldamine Saue vallas ja kodanike 
sellealane nõustamine. Oman pikaajalist 
töökogemust kinnisvaravaldkonnas. 

Pean planeeringute spetsialisti ametikoh-
ta suurepäraseks väljakutseks. Usun, et 
suudan rakendada oma olemasolevaid kui 
ka saadavaid teadmisi ning kogemusi Saue 
valla heaks.

ametnik annab nõu: “Ärge ostke maad pimesi!” 

NÄIdE: Ehitusloa taotluse menetlemise protsess
Laekunud ehitusloa taotlused koos ehitusprojektiga vaatavad kõigepealt läbi 

ehitusnõunik ja valla arhitekt ning esitavad koos oma märkustega läbivaatamiseks 
planeeringute komisjonile. Planeeringute komisjoni koosolekud toimuvad üldjuhul 
iga nädala neljapäeviti ja komisjoni kuuluvad kaks abivallavanemat, ehitusnõunik, 
valla arhitekt, keskkonna- ja korrakaitsespetsialist ja planeeringute spetsialist. Pla-
neeringute komisjoni koosolekul esitavad kõik komisjoni liikmed oma märkused 
läbivaadatavate ehitusprojektide kohta ja koos otsustatakse, millised märkused 
kantakse koosoleku protokolli. Planeeringute komisjoni koosoleku protokoll 
vormistatakse 5 päeva jooksul peale komisjoni toimumist. Juhul kui ehitusprojekti 
kohta on märkusi saadetakse väljavõte planeeringute komisjoni koosoleku pro-
tokollist ehitusloa taotlejale, kes peab projektis esinevad puudused kõrvaldama. 
Kui ehitusprojektis ei ole puudusi läheb ehitusloa taotlus vallavalitsuse istungile 
kinnitamisele. Vallavalitsuse istungid toimuvad üldjuhul iga nädala teisipäeval. 
Peale seda vormistatakse vallavalitsuse korraldus ehitusloa väljastamiseks 5 päeva 
jooksul peale istungi toimumist ning siis vormistatakse ehitusluba 5 päeva jooksul 
peale vallavalitsuse korralduse vormistamist.

ametnik annab nõu: Kodanike pöördumiste 
menetlemisest Saue vallavalitsuses

Maaspetsialistide vastuvõtt 
Saue vallavalitsuses:
maanõunik Mall Varus 
maakorraldaja Marika Sepp
E 8-12  14-16 
K 8-12  14-18 
654 1134 ja 654 1148

Politsei manitseb 
metsa minejaid 
ettevaatlikkusele
Politsei soovitab kõigil sügisesse metsa 

suundujatel plaanid eelnevalt läbi mõelda 
ning kutsub üles ettevaatlikkusele.

Põhja prefektuuri juhtimiskeskuse 
vanemkomissar Valdo Põderi sõnul on 
metsaeksinud seenelised politsei igasü-
gisene mure. “Enamasti on probleeme 
vanemas eas inimestega, kuid metsa on 
eksinud ka nooremaid seenekorjajaid,” 
rääkis vanemkomissar.

Vanemkomissari kinnitusel aitab prob-
leeme vältida see, kui metsa mineja juba 
ette arvestab eksimusvõimalusega. “Soe 
ja vihmakindel riietus, laetud ja töötav 
mobiiltelefon, koduste informeerimine  
metsamineku kohast, mineku- ja tulekua-
jast ning tähelepanelikkus on esmased 
abinõud,” rääkis Põder. “Samuti tasub 
seenelistel kaasa võtta ka veidi söögi-
poolist näiteks sokolaad või pähklid koos 
joogivaruga.”

Põderi sõnul on suurim oht, mis eksinut 
ja ööseks metsajäänut ähvardab, alajahtu-
mine. Alati tuleb arvestada oma tervis-
liku seisundi ja füüsiliste võimetega. Kui 
väsinud eksleja märgades riietes külmale  
maapinnale magama jääb, võib juhtuda, 
et tema tervislik seisund ei võimalda 
hommikul enam liikuda. Just seetõttu 
peaks metsa minemisel riietuma soojalt 
ning ka tikud kaasa võtma,” hoiatas 
vanemkomissar.

Esimene politseioperatsioon metsas-
ekslejate päästmiseks on sel seenehooajal 
ka juba läbi viidud. 29. sept õhtul sai 
Põhja prefektuuri juhtimiskeskus teate, et 
Laitse lähedal n.ö Ruila soos on eksinud 
hommikul kella 11 ajal metsa läinud 
vanem mees ja naine. Politseinikud asu-
sid kahe kohaliku elaniku abiga 70-aas-
tast Aleksandrit ja 73-aastast Aleksandrat 
otsima. 

 Pühapäeva hommikul kaasati ope-
ratsiooni ka kaitseväe kopter, millelt 
kella 10.15 ajal ekslejaid märgati. Koha-
like elanike abiga toodi Aleksander ja 
Aleksandra metsast välja. 
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alates juunist 
vastutavad Saue 
vallas turvalisuse 
ja korrakaitse 
eest senise ühe 
konstaabli asemel 
kaks. Read on 
täienenud uue 
naiskonstaabli-
Tiia kaarma näol.

Kaarma on politsei-
jõududes ametis olnud 
juba 11. aastat. Ta tõdeb, 
et inimesed  usalda-
vad endiselt meessoost 
politseinikke rohkem. 
“Väljakutsele minnes 
pöördutakse esimesena ikka mehe 
poole,” nendib Kaarma kinnitades, et 
teda see ei häiri. Hoolimata hoiakut-
est, saab ka naispolitseinik tööga hak-
kama, veel enam, Kaarma ise näiteks 
võitis 2003. aastal vabariiklikul erialasel 
politseinike võistlustel esikoha, lüües 
oma meeskolleege nii parema füü-
silise soorituse, seaduste tundmise kui 
autojuhtimisoskusega. Ka kurikuulsal 
“pronksööl” täitis Kaarma koos teiste 
kolleegidega oma kohust otse sündmuste 
keskel.

Juba “vana tegijaga” Saue valla teise 
konstaabli Andre Raudiga, kes on vallas 
ametis jaanuarist, võetakse kodanikke 
vastu ühel päeval nädalas, teisipäeviti 
14.-16.00-ni. 

Miks nii vähe?, võiks küsida. “Aja-
liselt pole rohkem võimalik,” nendib 
Raud. Paberitööd on palju ja lisaks 
käivad mõlemad konstaablid ka valla 

peal patrullimas. Teisalt ei olevat vastu-
võtul käijaid ka eriti palju. “Kolme korra 
peale kolm inimest,” pakub Raud.

Probleeme seinast seina
Põhilisteks muredeks on inimestel 

suhted naabritega, seda nii korter- kui 
eramajades. Näiteks öörahu rikkumisega 
seotud küsimustes pöördutakse tihti.

Ometi ei reageeri konstaablid ainult 
väljakutsetele, jooksvalt tegeletakse nii 
avaliku korra tagamisega, kui hulku-
vate koerte-kassidega. “Kui ma ikka 
rikkumist näen, siis ei jää ju ootama 
väljakutset, ikka kohe tuleb sekkuda,” 
ütleb Kaarma. Päris palju on alkoholi 
kuritarvitamisega seotud juhtumeid, just 
noorte seas. 

Viimasel ajal on Raud´i kinnitusel 
hakanud levima vargused ehitusplatsidel. 
“Tähelepanelikum peaks olema nii oma 
kui teiste vara suhtes,” teab Kaarma 

turvalisuse tõstmiseks rohtu. Tema 
arvates ei ole enam külades seda, 
et naaber tunneb naabrit. “Täie-
lik anonüümsus valitseb. Täiesti 
võõras inimene võib askeldada 
naabri aias ja keegi ei pane tähele,” 
toob naine näite. 

Pahad lood liikluskultuuriga
Raudi sõnul lood liikluses Saue 

vallas sama kehvad kui mujalgi. 
“Eriti hull olukord on Valingu 
külas. “Noored liiklushuligaa-
nid ostavad odava raha eest vana 
masina ja kärutavad ringi, “ teab 
Raud. Enamasti on poisikesed ka 
joobes ja lubadeta. Külarahvas on 
selle teemaga ka konstaablite poole 
pöördunud ja nüüd sõidab patrul-
lauto pea igal ööl külast läbi, aga 

Raud usub, et kodanikualgatust sellises 
olukorras peaks natuke rohkem olema. 
“Kohapeal tuleks ise sekkuda, täiskas-
vanud mehed peaks ju poisikestele vastu 
saama. Politsei ei jõua siiski iga hetk 
igale poole ja kui külas keegi ei reageeri, 
siis nad ülbeks kätte lähevadki,” arvab 
Raud.

Uuema aja kuritegelikke nähtuseid 
nagu narkootikumide ja salaviinaurkaid 
pole konstaablid veel vallas täheldanud. 
“Aga kui neid peaks siiski olema, siis 
andku inimesed meile märku. Julgelt üt-
len, et anonüümsuse garanteerime,” kut-
sub Raud üles vallakodanikke teatama.

Kõige töörohkemaks perioodiks peab 
Kaarma aega, kus palgapäev, täiskuu 
ja nädalalõpp kokku satuvad.: “Võib 
tunduda naljakas, aga siis on tõesti hul-
lumaja!”
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Tallinna ja Harjumaa lõimitud 
nõustamismudeli pilootprojekt käivitus 
2007 märtsis. Projekti rahastab Hari-
dus ja Teadusministeerium. Käesolev 
projekt on koostööprojekt, mida viivad 
ellu Eesti Noorsootöökeskus, Tal-
linna ja Harjumaa Noorte Teabe- ja 
Nõustamiskeskus, Tallinna Noorte 
Infokeskus, Karjäärikeskus, Ida-Har-
jumaa ja Lääne-Harjumaa Teabe- ja 
Nõustamiskeskused. 

Projekt hõlmab nõustamistegevuse 
pakkumist piirkonnas, nõustamisk-
eskuste brändi konkursi korraldamist 
(täpsem info www.taninfo.ee) elek-
troonilise nõustamiskeskkonna loom-
ist, lõimitud nõustamismudeli tutvusta-
mist, koolitusseminare. 

Lääne-Harjumaal saavad pilootpro-
jekti raames tasuta psühholoogilist- ja 
karjäärinõustamist noored vanuses 7 
- 26 aastat ning nende vanemad kuni 
2007. a detsembrini. 

Eesmärgiks on pakkuda kvaliteetset 
nõustamist senisest suuremas mahus 
lähtuvalt kliendi vajadustest. Nõusta-
mist korraldav MTÜ TOETUS 

Teabe- ja Nõustamiskeskus on 
avatud Keilas, Keskväljak 15 

T-N 14.00-18.00 
L eelregistreerimisega 

tel.: 6044888; 53410543
 e-post: teave@keila.ee. 

Nõustamisabi lapse-
vanematele ja noortele

Politseinikud kontrol-
lisid lasteasutuste 
läheduses turvavöö 
kasutamist
neljapäeva, 20.septembri 
hommikul kontrollisid Lääne-
Harju politseinikud liiklejate 
turvavarustuse kasutamist 
oma piirkonna lasteasutuste 
läheduses. 

Hommikusel tipptunnil toimunud 
politseioperatsiooni käigus kontrol-
lisid politseinikud turvavööde kasuta-
mist Saue, Keila ja Paldiski linna ning 
Harku, Saku ja Keila valla lasteasutuste 
läheduses. Kahetunnise operatsiooni 
jooksul avastati 51 turvavarustuse vale 
või puuduliku kasutamise juhtu

Põhja prefektuuri Lääne-Harju polit-
seiosakonna korrakaitseosakonna juhi 
Elari Kasemetsa sõnul oli operatsiooni 
põhieesmärk juhtida liiklejate tähelepa-
nu turvavarustase õigele kasutamisele. 
“Kui täiskasvanute puhul on põhiprob-
leemiks turvavöö kinnitamata jätmine, 
siis laste puhul tuleb ette ka turvavarus-
tuse vale kasutamist,” räägib Kasemets. 
Näiteks toob ta sõiduki, kus ei ole lapse 
kasvule sobivat istmekõrgendust ning 
turvavöö paikneb risti üle lapse kaela, 
mis on aga eriti ohtlik. 

Kahetunnise politseioperatsiooni 
käigus vormistasid Lääne-Harju polit-
seinikud 26 väärteoprotokolli ning tehti 
25 suulist hoiatust. Politseinikud jagasid 
ka liiklusohutusvoldikuid, kleepse ning 
eeskujulikumaid turvavöökasutajaid 
premeeriti väikese meenega. 

Juhtivkonstaabel Kasemetsa kinni-
tusel on ka tulevikus kavas sarnaseid 
politseioperatsioone läbi viia. Saue vallas tegutseb nüüd kaks konstaablit

Kas Hüüru küla üle hakkab kõrguma teeviadukt?
Hüüru ja Püha küla elanikud 
on nördinud Tallinna Ringtee 
5 lõigu projekteerijate ja 
keskkonnahindajate poolt 
pakutud eelistatuima 
trassivaliku - praegust 
teekoridori järgiva viadukti 
- peale. kiia külas elavad 
vallakodanikud teotavad 
projekteerija ettepanekut.

“Inimlikust seisukohast lähtudes  küsin, 
kas on vaja teostada projekti, mis hävitab 
ajalooliselt väljakujunenud elukeskkonna 
ja tekitab elanikele lisakulutusi, kan-
natusi ja probleeme,” küsiti Saue Valla-
valitsusele Hüüru elanike poolt lähetatud 
kirjas. 

Tekkivate probleemidena tuuakse kirjas 
välja ebaselgus bussiliikluse edaspidises 
kulgemises, kohaliku ettevõtluse löögi 
alla panemine, visuaalse vaate rikutus, 
viadukti ehituse tagajärjel teeäärsete 
elumajade ja veski vigastamine vi-
bratsiooni mõjul, müra jpm. “Saame 
aru, et ka lääne pool Hüüru külast on 
inimestele kuuluvad maad, mis on neile 
kallid. Kuid need on enamasti põllud, 
mis aga küll tulevikus tahetakse maja-
karpe täis ehitada. Praegu on seal maad 
siiski lagedad. Hüüru küla keskus on 
väga tihedalt asustatud. Need on paljude 
inimeste oma kätega ehitatud kodud ja 
sellega on seotud nende tuleviku loo-
tused, seisab kirjas.

Kiia küla projekteerijatega ja 
keskkonnahindajatega sama meelt
Kiia küla arvates ei saa Hüüru esindaja-

te üleolev suhtumine uutesse miljööväär-
tuslikesse küladesse ja senini puutumata 

rohealadesse olla aluseks olemasoleva 
teekoridori mitterekonstrueerimiseks. 
Hüüru küla elanikud on oma elamud 
ehitanud maantee kõrvale teadlikult ning 
selle äärde elama asunud vabatahtlikult 
- antud maantee on tõenäoliselt vanem, 
kui enamik külas asuvaid maju, nendita-
kse kirjas.

Kiia küla arvates trassialternatiiv 2B 
(möödub Hüürust lääne poolt) kahjustab 
Kiia küla elanike senist elukeskkonda ja 
ümbritsevat roheala ebamõistlikult, ega 
saa seetõttu olla käsitletav arves- 
tatava trassialternatiivina Tallinn-Paldiski 
maantee Kiiat ja Hüürut läbival lõigu 
rajamisel.

“Kiia küla pooldab kindlalt antud 
trassialternatiividest 1B (Hüüru küla 
viaduktina läbiv), mis on keskkonnamõju 
hindamise aruande ning tee projekteeri-
jate ja projektiga kaasatud ekspertide 
poolt selgelt kinnitatud parimaks trassial-
ternatiiviks,” ütles Erik Mandre Kiia küla 
elanike nimel saadetud kirjas.

otsustusõigus on Maanteeametil
Vastavalt Teeseadusele on Tallinna 

Ringtee teeprojekti 5 lõigu trassivali-
kul lõpliku otsuse langetamise pädevus 
Maanteeametil, kes on nimetatud teepro-
jekti tellijaks. 

“Vallavalitsusel puudub võimalus 
otsustusprotsessi suunata st öelda milline 
on eelistatud variant, küll aga on võima-
lik kujundada oma seisukoht,” kommen-
teeris abivallavanem Tiit Talvi. 

Talvi kinnitas, et olemasoleva teekori-
dori kasutamine variandi 1B puhul ühtib 
valla üldplaneeringuga ja vallavalitsuse 
veendumusega, et nimetatud maantee 
tuleb rekonstrueerida. “Liikluskoor-
mus sel teelõigul aina kasvab, müra, 

tolmu ja liiklusohutuse probleemid on 
olemas juba tänagi, tulevikus olukord 
järjest halveneb,” ütles Talvi. Ka ei saa 
vallavalitsus eelistada oma seisukoha 
andmisel ühe küla elanike soove teisele 
ega pidada end kompetentsemateks, kui 
antud teeprojekti projekteerijad ja Maan-
teeameti spetsialistid.

“Kui on laekunud kõikide asjasse 
puutuvate osapoolte seisukohad ja 
materjalid, sealhulgas piirkonna elanike 
arvamused ja Maanteeametilt dokument, 
kus on näidatud lõplik projektilahendus, 
saame väljendada oma kaalutletud seisu-
koha,” kinnitas Talvi. 

Maanteeameti esindaja projektijuht 
Andres Brakmann loodab, et lõpparu-
anne koos avalikel aruteludel tõstatunud 
küsimuste ja ettepanekutega valmib ok-
toobrikuu jooksul. Seejärel esitatakse see 
vallavalitsusele kooskõlastamiseks.

Abivallavanem Talvi sõnul puudub 
volikogu poolt vastuvõetaval seisukohal 
küll lõplik otsustusjõud, kuid Maantee-
amet peab sellega siiski arvestama. Seda 
möönab ka Brakmann. “Valla kooskõlas-
tus on trassivaliku lõppotsuse tegemisel 
loomulikult tähtis. Kui tee läheb läbi 
omavalitsuse territooriumi, siis ei saa me 
otseselt ka sellega vastuollu minna,” kin-
nitas Brakman. 

 Kui omavalitsus keeldub andmast 
kooskõlastust Maanteeameti poolt välja 
pakutud eelistatuimale trassivalikule, siis 
peab see Brakmanni sõnul olema argu-
menteeritud. 

Brakmann loodab, et 2007. aasta 
lõpuks saab Tallinna Ringtee projekt 
lõplikult kinnitatud.

koduvaLd
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Sügislaat on saamas üha 
pooldatumaks MTü Tuula 
tutulus´e korraldatud 
ürituseks. Möödunud aastal 
oli nn. proov, ent tänavu   8. 
septembril toimis laat juba 
täistuuridel.

Küla jaanituleplats mahutas nii 
kauplejaid, vahetajaid, ostutahtjaid, 
kui ka lihtsalt „mokalaada“ huvilisi. 
Kiitus nendele Keila tegusatele 
inimestele, kes ei pidanud liiaks 
aktiivset osalemist, sest samal ajal oli 
laat ka Keilas.

Suhtlemine kaugelt tulijatega, 
üllatav kohtumine, on olnud alati 
laatade tuumaks. Nõnda oli meilgi.

Tegutsemisvõimalusi oli rohkesti: 
vilunud juhendajate abil meisterdati 
kepphobuseid jm. vahvaid asju. Võis 
kasutada juuksuriteenust, lasta teha 
näomaalinguid või hoopis nautida 
prisket einet.

Ilmselgelt tuli maiasmokkadel 
piinelda koogitelgi ümbruses! 

Eelmise aasta kogemus julgustas 
perenaisi küpsetama kas magusat või 
soolast kooki, mis toodi koogitelki 
hindamisele. Jaa, olid võitjad koogid, 
ent tegelikult olid kõik hõrgutavad!

Peale võidutööde selgumist ja 
nende tunnustamist avanes võimalus 
kõikidele maiustajatele.

Sigin-sagin oli õnneloosi telgi 
juures ja põnev oli oksjon. Oksjonile 
suunatud massaaži teenus, meisterli-
kult valmistatud tort „Lamav lehm“ 
või koduselt keedetud seep jm. ajasid 
nii mõnegi oksjonist osavõtja meele 
kirjuks – kõik ju nii ligitõmbav!

Lastelgi ei paistnud olevat põrmugi 
igav. Peeti lugu toredast näomaalin-
gust, tegeleti grossinguga või kasu-
tati kohaliku mänguplatsi võimalusi. 
Mänguplats on külaseltsi tegevuse 
tore tulem, mille atribuutikat veelgi 
laiendatakse.

Kogu üritus kulges meeldivalt. 
Kiitus korraldajatele!

LuuLE TunGLa
TuuLa     

22. septembril toimus viies Saue 
valla sügisjooks. 

Korraldajad lootsid rekordilist osavõttu, 
kuid võistluste alul alanud nõrk vihmasadu 
muutus järjest tugevamaks ning peletas 
eemale ka paljud registreerunud jooksuhu-
vilised. 

Kõige tublimad olid väiksemad osavõt-
jad - 34 tubli mudilast läbisid vapralt 
vanemate ergutuste saatel 400 meetrise 
staadioniringi. Viieaastase Marette-Renate 
Bristoli võiduaeg oli 2.05,6 ja seda võib ju 
lugeda meie valla staadioni rekordiks 400 
m jooksus. Teised 400 m jooksu esikohad 
läksid väljapoole meie valda.

Finišis ootasid mudilasi üllatusena 
Kadarbiku talu smuutid ja Balsnacki krõp-
sud. Tugeva vihmasaju tõttu tuli autasus-
tamine viia läbi koolimaja räästa all, kuid 

medalid ja diplomid panid laste silmad 
päiksena särama.

Vanemad lapsed ning noored (1999–
1990 - kokku viis vanuseklassi) läbisid 
1000 m distantsi. Osavõtjaid oli üllatus-
likult vähe. Neljas võistlusklassis  jätkus 
medaleid igale osavõtjale kuid tütarlaste C 
ja A vanuseklassis ei olnud ühtegi osavõt-
jat. Osavõturohkem oli D vanuseklass, kus 
esikohad läksid Tallinna jooksjatele. Parim 
tulemus oli 2.52 mis kuulus meie valla 
suusapoisile Raiko Heidele.

Tugevas tuules ja vihmasajus startis 5 
km distantsile 2 meie valla naisjooksjat ja 
12 meesjooksjat. Meeste võitjad olid juba 
traditsiooniliselt Tallinnast. Üksteist tubli 
tervisesportlast läbisid sama distantsi aega 
arvestamata. 

Lisaks medalitele ja diplomitele said 
võitjad palju toredaid auhindu meie spon-

soritelt.
Loosiratas rõõmustas ka 

neid, kes ei jõudnud veel 
kolme parema hulka. Võistlus-
päeva õhtupoolikul oli osaleja-
tel võimalus end lõdvestada ka 
Laagri ujulas. 

LInda RooP
RSk kuuSE

Sügislaadast 
Tuulas

Täname heldeid 
sponsoreid: 

AS Neiser,  AS Sagro, 
AS Saurix Kardikeskus, 
AS Balsnack, Hortes, 
spordiklubi Laagri 
Jõujaam, 
Kadarbiku Köögivili, 
Laagri Spordihoone, 
OÜ Dalibor, OÜ Kalsep, 
OÜ Roadsevice, 
Veskitammi Ilusalong ja 
Saue Vallavalitsus

Sügisjooksjad trotsisid vihma

PISIkESEd MEdaLIoManIkud: 
2002 ja varem sündinute 400 meetri 
võidukolmik: 
keskel I koht Marette-Renate bristol
vasakul III koht kaisa-Mari veinberg
paremal II koht Laura Lobjakas

üHTMoodI 
ILuSad: kuigi 
hindamisele 
toodud isetehtud 
maiuste 
seas pälvis 
võitjapositsiooni
maasikatort (Tuula 
perenaise Kristiina 
Viiburg´i kätetöö) 
olid ka kõik teised 
ahvatleva ilmega

Ääsmäe tantsijatel jäi 
seljataha tegus suvi

28.septembril toimusid ääsmäe 
spordihoones Eesti karikavõistlused 
saalihokis u- 15 vanuseklassis. 

Ääsmäe poistel õnnestus alagrupis võita Fer-
rata SK 7: 3, Paide- Järva SHK  11: 0 ja Jäneda 
SK 8:5. Poolfinaalis kohtuti eelmise aasta 
võitja - SK Saku Fortuunaga. Tasavägises 
mängus õnnestus lõpuminutitel värav  lüüa ja 
võita  tulemusega 5:4. Finaalvastaseks saadi 
Tallinna eliitvõistkond SK Favoriit. Kas vas-
tased olid liialt kindlad oma võidus või liialt 
väsinud pikast spordipäevast, aga tõsist vastu-
panu nad Ääsmäe poistele enam ei osutanud. 
Tulemusega 8 : 4 kuulutati Eesti karikavõitjaks 
Ääsmäe SK võistkond. 

Meie skoori tegijaks oli Kaspar Kallion, 
kes oli ka võistkonna parim mängija. Tublilt 
mängisid veel Tanel Kasenurm, kaitsja Fred 
Tammiksalu ja väravavaht Tõnis Metsson. 
Võidukasse võistkonda kuulusid veel Kevin 
Tõnso, Karl- Gustav Kask, Kevin Viitas, Henri 
Niinepuu, Jaanus Kakk, Ainar Pent, Kristo 
Laaneste, Dan-Markkus Pajula, Roger Rehe-
papp ja Ragnar Kuljus.

TREEnER 
JaanuS kaLLIon

Ääsmäe noored 
saalihokimängijad on 
Eesti parimad

Möödunud suvesse mahtus 
ääsmäe tantsijatel kolm 
suuremat ning tähtsamat 
üritust, milledest sügisesse 
ja talvesse kaasa võtta 
muljeid, meenutusi, kogemusi 
ning innustust uuteks 
ettevõtmisteks.

Vabariiklikust X  Noorte Laulu- ja 
Tantsupeost  Tallinnas võttis  Ääsmäe 
rahvas osa nelja tantsurühmaga.

Tantsumurul olid kõige väiksemad 
s.t. 1.-2. klassi rahvatantsijad, 3.-6. 
klassi võimlejad, vilistlastest koosnev 
noorterühm ning tantsivad õpsid, 
kellele see pidu oli esimene suurem 
ülesastumine rahvatantsijate ridades.

Tuhat tänu kõigile! Kalli-kalli 
väikestele ja tublidele, kes pidasid 
vastu päikesele ja vihmale ning vahel 
peale tükkivale väsimusele ja emme 
– igatsusele; kiitus seekordse peo 
ülevaatustel eriti tublilt silma paistnud 
võimlejatele; tänu alati tublidele ja 
hakkajatele noortele ning õpsidele, kes 
selle tohutult utoopilisena tundunud 
idee ellu viisid ning tõepoolest suurele 
peole pääsesid!

Eriline tänu kõigile emmedele, kes 
rühmade saatjatena kõik need päevad 
staadionil vastu pidasid ning ka viima-
sel kontserdil ning rongkäiguski veel 
naeratasid ja särasid!

Tore, et ka koolidirektor Jaanus Kal-
lion, hoolekogu liige Eero Kaljuste ja 
vallavanem Mati Tartu meiega koos 
marssisid! Aitäh ka Liivi Pringile, kes 
meid igati aitas ja toetas!

Ja aitäh toredatele Laagri ap-
teekritele! Õnneks ei läinud meil 
teie sõbralikult ja professionaalselt 

koostatud apteegipaunakesi üldse 
vaja!

Usun ja loodan, et vähemalt sama 
vahvad tulevad ka järgmised suured 
peod ning Ääsmäe tantsijate arv ei 
kahane!

Kui aga suur pidu veel kontides ja 
peas, tuli memmede rühmade suve 
suurim ettevõtmine: Memme-taadi 
Lustipidu Kosel.

Vahva pidu oli! Ilm pidas ka vastu!
Memmed on marudad. Lisaks 

tantsulustile on neis nii palju hooli-
vust ja elujõudu: pikk proovidepäev 
läks ladusalt, lõbusalt ning memmede 
tehtud võileivad maitsesid põõsa all 
eriti hästi.

Aitäh , toredad memmed!
Ja siis, pärast natukest puhkust tuli 

selle suve reis! Ääsmäe noorterühm, 
kaasas ka 5 – liikmeline fännklubi, 
osalesid Rahvusvahelisel Tantsufesti-
valil lõuna - Ungaris. Kuuma nädala 
jooksul anti 8 kontserti. Ühtmoodi 
ellujäämiskursus nii ihuliikmetele kui 
rahvarõivastele!

Reis laabus igati normaalselt;       
tantsiti palju, nähti ühtteist põnevat nii 
Ungaris, Slovakkias (jääkoopad!) kui 
Poolas (soolakaevandus!), päevitati ja 
lihtsalt oldi.

Aitäh fännklubile! Ma ei pidanud 
teie kaasavõtmises pettuma! Te olite 
toredad reisikaaslased!

Kaunist sügist ning rohkelt tant-
sulusti (olgu tantsija või vaatajana) 
kõigile!

ääSMäE TanTSuõPETaJa 
PIRET kunTS
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kase okstel virab
hiilgab päiksekuld
nad kui puistaksivad
selget sulatuld

Juhan Liiv "Sügisepäike"
Eestimaal on kuldse sügise aeg. Minu 

meeltesse toob see aastaaeg ühe erilise 
vaatepildi: 

sõidan Võrumaalt lapsepõlvekodust 
Tallinna poole ja imetlen auto aknast 
looduse meistritööd. Hinges heliseb 
üliõpilasaegadest armsaks lauldud Mart 
Saare “Sügise päike”.

Luule, muusika ja looduseilu on mind 
oma lummuses hoidnud aastaid. Kui 
imeline on sügis! Meie tahtest sõltu-
mata ta tuleb ja kui pärale jõuab, siis on 
midagi täiuslikumat raske ette kujutada. 
Kõik saavutab küpsuse - on punaseid ja 

rohelisi õunu, on igat värvi lehti. Kõik on 
ilus ja hea sellisena, nagu ta on.

Aga inimene? Kuidas on lood elusü-
gisesse jõudnud inimesega? Küsin seda 
oma eakalt emalt ja saan vastuseks:

“Elusügis tuleb kuldseks mõelda, see 
on teadlik tegevus, kus Sa ärkad hommi-
kul tänutundega, toimetad päeval vasta-
valt enesetundele, tohterdad, kui vaja...”

Armsad elusügisesse jõudnud ap-
teegikülastajad!

On olemas koht, kus teid alati ooda-
takse. Apteeker leiab abivajaja jaoks ikka 
hea sõna ja õige ravimi.

Rõõmsa kohtumiseni ja kuldset sügist 
soovides,

LaaGRI aPTEEkRId
ESTER TIRu 
SIRJE SüLd

Kümme aastat on meie eas päris 
pikk aeg, aga uskuge see on läinud nii          
kiirelt, täis tegemisi iga päev. Et meile 
on see kõik olnud võimalik, täname me 
Saue Vallavalitsust, Veskitammi Kul-
tuurikeskuse töötajaid, kõiki treenereid 
ja muidugi meid, ligi pooltsadat toredat 
eakaaslast.

Loen ka Pihlamarja lauluansamblit 
kümne aastaseks, sest just 1997.a nad 
alustasid ka praeguse põhikoosseisuga. 
Aitäh nende tublile lauluoskusele.

Juubeliaastal on meil olnud palju 
üritusi ja neid tuleb veelgi. Koos 
kultuurikeskusega korraldasime Harju 
Maakonna eakate päeva. Koos naabrite 
Nõmme ja Saue tantsijatega Seniori 
tantsupäeva. Osalesime ka Kosel 
Memme-taadi päeval. 

Peaaegu terve Pihlamarja koos-
seis tegi ka 3-päevase reisi Viljandi ja 
Põlvamaale. Aitäh Maia Kullile, ootame 
uusi väljakutseid.

Oleme samas tänulikud Laagri las-
teaia „Metsarahva laulukoolile”, kes 
õnnitles meid emadepäeval. 

Põnevad ja toredad käigud olid pealin-
nas Bastioni käikudes, juudirahva uues 
sünagoogis, sõjaväe kalmistul „kohtu-
mine” pronkssõduriga. 

Oleme pidanud 2 vabaõhu suveüritust 
kaunites aedades: jaanipäev-võidupüha 
ja taasiseseisvumise päev koos laste 
sünnipäevaõnnitlustega.

Ei puudu ka jalgratta- ja kepikõnni 
matkad. Uuel hooajal ootame teid kõiki 
jälle Veskitammi Kultuurikeskusesse 
joogasse, igal esmaspäeval kell 11.00. 
Reedeti tahame jätkata seenioritantsuga. 
Igal kolmapäeval ootame seltsi koosvi-
ibimisele Kuuse 27. Teeme näputööd, 
sirvime uusi kokaraamatuid, loeme kuu-
lutusi ja räägime igapäevastest rõõmu-
dest ja muredest. 

Kindlasti toimub ka ujumine nii väike-
ses kui suures ujulas. Lubame ikka osa 
võtta kõigist kultuurikeskuse üritustest. 
Uskuge, see kõik hoiab meid rõõmsa-
tena ja teotahtelistena ka vanaemadena. 

Tulge meie hulka, kellele meeldib 
seltsielu! Toredat kooskäimist!

ELJu vakkERMann
EakaTE naISTE SELTS PIHLaMaRI

ESInaInE
konTakT: 5272715, 6797418

Eakate Naiste Selts Pihlamari 
-  10 tegutsemisaastat

vanamõisa seltsimaja lõhnab 
õunakoogi järele. Saali kaetud 
laud on pikk nagu pulmas ja 
toanurgas sätivad pillimehed 
riistu mänguvalmis.
Hooaja esimene memme-taadi 
kohvihommik on algamas.

Suvi on Vanamõisa eakate seltsielu 
osas vaiksevõitu - ”kes sahmib aiamaal, 
kes lapselastega”, selgitab seltsimaja 
perenaine Aino. Sombused sügisilmad 
toovad pensionärid aga taas seltsimajja ja 
avaüritusele 18. septembril on kutsutud 
ka Hüüru kandi memmed. 

Aino on juba eelmisest õhtust pliidi 
juures sehkendanud, tulemuseks lauda 
ehtivad õunakoogid ja võileivatordid. 
Hüüru eakate naiste selts Sügis on 
kaasa kutsunud omaküla orkestri Hüüru 
Bandi, et sügishommikut meeleoluka 
taustamuusikaga vürtsitada.

Kuigi kahe küla vahel on napilt 5 km, 
ei ole selliseid ühisüritusi eriti korralda-
tud. “Kui buss maja ette jõudis, imestas 
nii mõnigi, et nii lähedal see Vanamõisa,”  
räägib Mai Endla Hüüru eakate esinaine.
Ühise kohvihommiku üks eesmärkegi on 
just arutleda selle üle, kas ja kuidas võiks 
edaspidi läbikäimist tihendada. Välja 
pakutakse ühise jõulupeo ja vastlapäeva 
tähistamist. 

Hüüru memmed uudistavad huviga 
Vanamõisa seltsimaja remonditud ruume 

ja kiidavad, kui ilus kõik on. Nende 
kogunemiskohaks oma külas on Hüüru 
mõisas üks toakene, mis võrreldes Vana-
mõisa võimalustega, on vaeslapse osas. 

Ometi saavad Hüüru vanaprouad 
jagada oma positiivset kogemust, et 
kehvakestest tingimustest hoolimata on 
tegutsemislusti- ja tahtmise korral võima-
lik elu vägagi põnevaks teha. 

Hüürus käib koos jututuba (noh, kui 
oled üksikuks jäänud ja tahaks ikka kel-
legagi asju arutada, nendib Mai Endla) 
ja lauluklubi (mitte et meil Moskva Teatri 
tase oleks, aga külas peab ikka oma 
laulukoor olema, arvab proua Endla), 
käiakse koos Eestis ringsõitudel ja par-
giveerel kepikõndi tegemas (eks meil ka 
kondid valutavad, aga sellest peab üle 
olema, on Mai Endla optimistlik).

Soojalt soovitavad Hüüru memmed 
Vanamõisa omadele luua ametlikult 
Vanamõisa eakate ühing. Et asjaajamist 
küll natuke on alguses, aga see tasub 
ära. “Meil on hea vald,” teab Mai Endla. 
“Pensionäre ei unustata ära, kui on ühing, 
saab üritusteks natuke ka rahalisa taodel-
da,” nendib naine. 

Vanamõisa eakate kohvihommikud jät-
kuvad 2 korda kuus teisipäeviti. Külalisi 
võibolla igakord ei käi, aga kook on laual 
ka edaspidi. “Mis ma seal kodus ikka 
lihtsalt aknast välja vaatan,” ütleb Aino ja 
ilmselt võlub ta seltsimaja köögiahjust ka 
tulevikus maitsvaid pipstükke välja.

koduvaLd

Hüüru vanaprouad vanamõisas kohvil
JaGab 
koGEMuSI:
Mai Endla 
(vasakul) pidas 
sütitava ja 
optimistliku 
sõnavõtu 
Hüüru 
memmede 
vahvatest 
tegemistest  

MITTE aInuLT 
naISEd:
kuigi õrnem 
pool oli üritusel 
ülekaalus, 
juhtusid sekka 
ka mõned 
soliidsed 
vanahärrad

Elusügis tuleb kuldseks mõelda

kallis eakas ja erivajadusega vallaelanik,

Saue valla sotsiaalosakonnal on heameel kutsuda 
Sind 23. novembril 12.00

veskitammi kultuurikeskusesse Laagris, et 
üheskoos tähistada lähenevat talve algust 

meeleoluka peoga

Tee palun oma kalendrisse juba punasega märge, 
et võtad end sel päeval kõikidest kohustustest 

priiks ja tuled naudid head seltskonda ning 
kasulikke nõuandeid väikese kohvi ja koogi 

seltsis.
Täpsem info novembrikuu vallalehes

veskitammi Lasteaed Laagris pakub tööd  

täistööajaga õpetaja abile
Tööülesanded:  õpetaja abistamine laste õpetamiseks ja kasvatamiseks vajalike 

tingimuste loomisel, rühmaruumides puhtuse ja korra tagamine, 
laste toitlustamine ja hügieeniline teenindamine. 

Töö sobib ka pensionärile, eelduseks on aktiivne eluhoiak ja kannatlik meel
Helistada tel 534 33071 või 679 3096
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oranz barett peas, pruun 
kilemantel seljas vinnab alma 
nestor (86) end koduhoovi 
vuranud mikrobussi esiistmele. 
"Panin vihmakeebi peale, 
ehk ei hakka sadama," arvab 
vanaproua.

On neljapäev. Igal nädalal poole kümne 
paiku hommikul algab Maidla kandis 
hommikune bussiring küla eakatele. 
Sirli - valla sotsiaaltöötaja, kes kaks 
korda nädalas -teisipäeviti Hüürust ja 
neljapäeval Maidlast vanamemmed peale 
võtab, kahtlustab, et tuleb kaks ringi teha. 
Maidla kandis on kokku pea 15 pensio-
näri, kelle liikumisvõimalused Keilasse 
poodi, turule, apteeki ongi peamiselt 
seotud neljapäeva ja Sirli saabumisega.

Almal kodust kilomeetri kaugusel on 
küll Haru tee kauplus, aga memm sinna 
ei jõua. Tervis viletsakene ja ega poekotti 
nii pikalt tassida ka ei jõua. “Ja kallis 
on seal ka, ikka säästupoodi ja turule 
tahaks,” poetab Alma vaikselt. Tema 
on Sirli küüdis pea iga neljapäev. “See 
on väga hea, see väike buss, tuleb kohe 
värava taha. Ja Sirlist ei maksa rääkida-
gi...,” on Almal heameel, et selline teenus 
vallas olemas on.

Lisaks poetuurile saab südamelt palju 
asju ka sotsiaaltöötajale ära rääkida. 
Mure, kas lähedalasuv postkontor pan-
nakse nüüd kinni, kas ostetud talvekütte 
eest vallalt natuke toetust saaks ja see, 
et tohtri kirjutatud uus ravim ikka üldse 
ei mõju. Alma tahaks apteeki ka minna. 
“Lähme-lähme ikka,” leevendab Sirli 
memme muretsemist. 

“Tead, sõbralik olek aitab mõnikord 
rohkem kui rohigi,” arvab Alma. 

Kõik peale ei mahugi

Sirlil oli õigus. Maidlas mõisa juures 
ootab parasjagu niipalju inimesi, et kõik 
korraga peale ei mahu. “Nii - need, kes 
ligidal elavad, lähevad nüüd koju, 12 
paiku olen tagasi ja siis teeme teise tiiru,” 
kamandab Sirli. Tagumine iste saab täis 
ja bussi sabaotsa paigutatud ratastoolis 
saab istekoha üks vanahärragi. 

Bussis täitub jutuvadinaga. Läbi 

võetakse naabriproua juubelipidu näda-
lavahetusel, tekib väike arutelu kumb 
on etem kas roos või krüsanteem, pa-
handatakse teedehooldajatega, kes ei 
näi taipavat, et vihmase ilmaga ei tasu 
teid freesida. “Eks see ole natuke vahel-
dus ka,” arvab Alma. “Kellega mul seal 
kodus rääkida. Ainult kass on, tema teeb 
nurr-nurr, ega mina sest aru saa,” peab 
memm võimalust kord nädalaski oma-
ealistega külajuttu puhuda tähtsaks. 

Esimene peatus Säästumarket

“Lähme nüüd, tibukesed!” avab Sirli 
bussiuksed. Poekotid näpu vahel, võtab 
seltskond kursi kaubandusse. “Ma lähen 
ka, ma käin ikka Valvel abiks,” suun-
dub sotsiaaltöötaja samuti kauplusesse. 
Pisikest kasvu Valve Tamm küünitab 
peakõrguselt riiulilt leivapätsi järele. Veel 
poetab memm kärusse paar karpi sülti, 
võtab igaks juhuks hapukoore ligi, aga 
kohukesi memm enam ei taha. “Piima 
võtaks küll,” arvab Valve. Sirli annab ki-
ire ülevaate milline piim on rammusam, 
milline odavam ja suund võetakse 
jahutoodete leti juurde. Keeruga ma-
karone vanaproua ei taha. Talle mekivad 
tavalised. Õige pakk leitaksegi, lisatakse 
kärusse kilojagu suhkrut ja värske aja-

leht, ning sujuvalt on poetrett 
läbi saanud. 

Sirli jääb ise veel viimasena 
asjatama, sest täita tuleb ka 
kodutellimused. Kel tervis 
ei luba ka bussiga poodi 
sõita, saavad sotsiaaltöötajale 
nimekirja kaasa anda ja kaup 
tuuakse koju kätte.

Teine peatus - Keila turg

Kompsud bussi tahaotsa 
mahutatud, võetakse suund 
turule. Enne tehakse peatus 
apteegi juures. Teistel on 
rohutagavarad olemas, Alma 

käib seekord üksi ära. Vanapr-
ouad arutavad samal ajal, et tea, 
kas on lootust, et turul värsket 
räime antakse. “Torm ju oli eile, 
kus need räimed siis nüüd,” 
arvab Maie Salumets. Ja õigus 

tal ongi. Rahvuskala pole.  
Vanahärra Johannes Tori, kes seni vaik-

selt ja omaette toimetanud võtab turul 
suuna saiaputka poole. “Siin on rosinaga 
saia. Värsket. Mitu päeva 
seisab pehme,” jagab 
mees kogemusi. 

Poolteist tundi peale 
starti on kõik asjatoime-
tused aetud. 

“Vaadake nüüd üle, 
kas naaber on peal,” 
küsib Sirli ja jaatava 
nohina peale suunab 
bussinina taas Maidla 
poole. 

Tuleb teha veel teinegi 
samasugune ring ja siis 
üks inimene veel hai-
glasse viia. “Tihe päev 
on täna,” kinnitab naine 
ja rehmab siis optimistli-
kult käega: “Aga toredad 
on nad mul, nalja ikka 
saab nendega...”

koduvaLd

21. septembril tähistatava 
ülemaailmse alzheimeri tõve 
päeva taustal soovitab Saue 
valla sotsiaalnõunik Mare Jallai 
kõikidel, kel kokkupuude selle 
raske haigusega ja dementsuse 
üldse, lugeda raamatut 
"Hallipäised lapsed".

Raamatu tutvustus dr Kai Saksalt
Ükskord saabub aeg, mil sina oled oma 

ema ja isa hallipäine laps ja nemad omal 
kombel sinu hallipäised lapsed. Ring 
saab täis.

Ema ja lapse suhte algusest on kirju-
tatud tuhandeid raamatuid, kuid sama 
suhte lõppu ei kiputa eriti kajastama. 
Charlotte Strandgaardi ja Lis Vibeke 
Kristenseni raamatus “Hallipäised 
lapsed” räägivad sellest avameelselt 21 
inimest, kes jutustavad meile omaenda 
lihtsa ja liigutava loo armastusest vanade 
vanemate vastu, rõõmudest ja mured-
est, aga ka rollide vahetumisel tekkivast 
segadusest.

Iga lugu raamatus “Hallipäised lapsed” 
on väärtus omaette. Ei ole kahte inimest, 
kes vananeksid ühtmoodi, ei ole kahte 

peret, kus laste ja vanemate vahelised 
suhted ja probleemid oleksid ühesugused. 
Niisamuti ei ole võimalik välja kirjutada 
retsepti edukaks vananemiseks või oma 
vanemate abistamisega toimetulekuks. 
Lahenduste leidmiseks peame aga kus-
agilt alustama.

Katke raamatust  
Ma olen hüvasti jätnud...
Eksistentsi mõtte üle juurdlemisel on 

minu arvates peaaegu vältimatu mõelda 
reinkarnatsioonile. See annab ka uue 
vaatenurga mu ema saatusele. Ta on alati 
olnud väga domineeriv isiksus – ja seda 
mitte eriti meeldival moel. Ta ei suuda 
ühtegi probleemi näha, ilma otsekohe 
seda surkima asumata. Ta on palju rääki-
nud ning alati on tema otsustanud jutu-
teema, nüüd aga on tema passiivne pool, 
kes peab leppima sellega, mis teised tema 
jaoks teevad. Sellest ei saa ta ise päriselt 
aru. Ent kui mõelda tema karma peale, 
siis on ju tema jaoks õnnelik juhus, et ta 
saab osa oma karmavõlast tasuda juba 
selle elu jooksul.

Dementseks muutumine on aeglane 
surm. Seetõttu võib öelda, et ma olen 
temaga juba hüvasti jätnud. Isegi kui see 

kõlab valena, kui ma seda ütlen, arvan 
ma, et me ei tohiks olla millegagi või 
kellegagi nii tihedalt seotud, et sellest 
tekiks sõltuvussuhe. See ei tähenda, et ei 
tohiks kellestki hoolida. See on tegelikult 
budistlik mõttekäik, et kellegagi ei tohi 
olla niiviisi seotud, et see hakkaks sind 
takistama ja kinni hoidma ning muudaks 
su kõige muu vastu vastuvõtmatuks. Kuid 
hüvastijätmine nõuab omamoodi jõudu.

 Mul endal on alati olnud hullupööra 
raske vanade inimestega suhelda. Nii et 
mõnes mõttes on selles ka teatud loogika, 
et ma olen emaga nüüd nii tihedalt 
seotud ning sunnitud tegema seda, mida 
teen.

Ma olen aeg-ajalt tundnud, et võtan 
ema probleeme liiga südamesse. Ent ma 
arvan, et olen suutnud luua oma peas ja 
tunnetes ema jaoks just paraja sopi.

Sotsiaalosakonna ühte raamatuek-
semplari saab ka laenuks paluda, aga 
saadaval on see ka raamatukauplustes 
ning Laagri raamatukogugi on teose oma 
riiulile hankinud.

koduvaLd

LIIkLuSkuuLEkaS: "Panen ikka 
rangid kaela, muidu politsei pahandab," 
nendib esiistmel trooniv alma turvavöö 
vajalikkust

kaS kILonE võI kaHEnE?: valve Tamm 
peab sotsiaaltöötaja Sirliga nõu, kui suurt 
suhkrukotti võtta

Neljapäev on Maidla memmede poepäev 

laaGRI  
vilma adelheid Kasemaa 11.10 95
Erna-Maria Põldmäe 11.10 90
Eino Tammsaar 15.10 87
daisy Pilliroog  19.10 85
astrid Nurmet  09.10 83
Haela Männik  15.10 83
leili Karlson  06.10 82
leida Raieste  07.10 82
alfred Känd  18.10 82
Sofia šmatko  10.10 81
Nikolai Murašov 16.10 81
vaike Talvik  21.10 80
viive vinkel  13.10 75
leili Õispuu  02.10 70
Reti Mikk  08.10 70
Iraida Sidorova 23.10 70
Zinaida aasmaa 23.10 70
aave Kutsar  25.10 70
Pärja Mürk  26.10 70

HÜÜRu  
Benita-Miralda autalu 29.10 89
voldemar Konks 04.10 88
veronika Peri  05.10 85

KIIa  
agnes-agathe  väälma 31.10 85
vanamõisa küla  
vera Povargo  01.10 83
Hinge Räim  06.10 70

Tuula 
Endel-vambola Palsner 05.10 70

ÄÄSMÄE 
Maimu Simovart 28.10 70

PalJu ÕNNE valla 
EaKaTElE oKTooBRI

HÄllIlaSTElE

Sotsiaalnõuniku lugemissoovitus: Hallipäised lapsed 
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alustame kurvalt, meie hulgast 
lahkusid kaks tublit ja aktiivset 
liiget: Hans kruus ja Leida 
Raudsepp.

Elu läheb edasi ja rõõmsaid sündmusi 
kuhjaga. Suvi algas Harjumaa memme-
taadi lustipeoga Kosel. Sügise tantsi-
jadki olid oma tantsud selgeks saanud ja 
esinesid väga hästi, suur tänu Piretile. 

Juunis oli plaanis Haapsalu sõit 

Vaatamata vihmasele hommikule ko-
gunes rahvas ikka ja busski oli õigel ajal 
kohal. Kui jõudsime Teele kohviku ette, 
oli vihm meist kaugele maha jäänud. Nii 
mõnigi meist sai teada, et Teele kohviku 
maitsvaid pirukaid müüakse ka Harutee 
bussijaamas.

Haapsalus, Teele kohvikus, ootasid 
meid Läänemaa pensionäride ühen-
duse esinaine Koidula ja giid. Giidiga 
jalutamine kestis kolm tundi: vaata-
sime raudteejaama, käisime Toonekiri-
kus, muuseumides ja tutvusime ter-
visekeskusega. 

Tagasiteel külastasime  A.Laikmaa 
muuseumi, kus oli eelmisel päeval  
salaja käinud Soome president Tarja  
Halonen. 

Juulis toimus ekskursioon ahve-
namaale – tuhandete saarte maale 

Sõitsime Tallinnast Helsingisse, 
sealt Turu saarestikust Kökari saa-
rele: kü-lastasime püha Anna kirikut 
ja kloostrivaremeid, imetlesime saare 
loodust.Järgmisel päeval oli puitpaadiga 
sõit Käliskäri saarele. Seal on tuntu-
mad Ahvenamaa vaatamisväärsused 
– kaljumoodustised. Edasi sõitsime 
peasaarele, kõrguselt Ahvenamaa teisele 
mäele – Getale. Vaatetornist sai vaadata 
merd ja saari. Tagasiteel kämpingusse 
peatusime Krimmi sõda meenutavate 
Bomarsundi kindlusvaremete juures, 
nautisime vaadet saartele. 

Kolmandal päeval vaatasime 500 
aastast Rootsi valitsusaega meenutavat 
Kastelholmi lossi, uudistasime Ahve-
namaale tüüpilisi elamuid ja võrgukuure, 
saime teada, missugune näeb välja õige 
“jaanisammas.” 

Mariehamn- idülliline väikelinn, 
külastasime punasest kivist kirikut, 

purjelaeva Pommern, mille ehitusest on 
möödas 100 aastat. Linnas oli võimalus 
valida suveniire ja maitsta kohalikku 
maiust – jõulumaitselist Ahvenamaa  
pannkooki vahukoore ja ploomimoosiga. 
Käisime Eckerö posti- ja tollijaama 
juures ja imetlesime Astrid Lindgreni 
lugudest tuttavaid võrgukuure ning 
lahesoppe. Ööbima sõitsime Kumlinge 
saarele.

Viimasel päeval jalutasime Kumlinge 
saarel, käisime kirikus ja peagi alusta-
sime praamisõitu läbi maalilise saares-
tiku, et jõuda südaööks Tallinnasse.

augustis olid ilusad ilmad, seega 
läks meil ka kiireks

11. augustil toimus Harjumaa eakate 
päev Ääsmäe Põhikooli õues, korralda-
jaks Sügise liikmed. Peolisi oli Kehrast 
ja Keilast, Padiselt ja Nissist, Saue lin-
nast ja Saue valla küladest ja küllap veel 
mujaltki. Isegi külaline Ameerikast oli 
külas ja mängis loterii fortuunat.

Esinejateks olid Heldur Jõgioja ja 
Toivo Nikopensius, Kehra ansambel, 
Elju “Pihlamarjast,” Heldur Saue lin-
nast, Evi Turbast. Oli laulu ja tantsu, sai 
kuulda lõbusaid lugusid ja võtta loosi 

(iga kümnes võitis).  Päev algas kell 
12.00, head aega hakati ütlema 17.00.

Meie sõitsime järgmisel hommikul 
vara Tartu poole. Teadsime, et Puhjal 
on laat, siis esimene peatus oligi Puhja, 
olime esimesed laadalised ja esimesed 
ostjad. Müüjaid oli palju. Edasi sõit-
sime Tartusse, kus meid giid juba ootas. 
Giidiga jalutasime Toomemäel, käisime 
ülikooli hoones jahutamas, kuna ilm oli 
väga palav, kuulasime Raekoja ajalugu, 
sõitsime laevaga mööda Emajõge. Koju 
saabusime hilja õhtul. 

Paari päeva pärast sõitsime Pärnu 
linna kaema. Pärnus oleme käinud, aga 
pole giidi võtnud. Nüüd aga ootas meid 
giid. Giid tutvustas meile vanalinna, 
näitas maja, kus kuulutati välja Eesti 
Vabariik, imetlesime ja ostsime Pärnu 
käsitööd, saime teada, et Pärnu kuulus 
Riia alla, hiljem tuli ühendus Tallinnaga. 
Külastasime ka randa ja sulistasime 
vees. Järgmisel päeval iga teine kaebas 
kurguvalu.

Päev puhkust ja algas sõit Leigo järve 
kontserdile “Tango öö.” See on elamus, 
mida sõnades edasi anda ei suuda, ei 
pillimeeste mängu ega tulede ilu. Oli 
vihma ja päikest, sooja ja külma … 
aga soovitame siiralt minna, kui vähegi 
võimalik.

Eakate päeva puhul toimus “Sügis-
pidu” Ääsmäel. Eakaid oli Allikult ja 
Ailast, Maidlast ja Tuulast, Hüürust ja 
Laagrist. 

Esineja oli Jõgisoo näitering. Näitlejad 
mängisid tänapäevast lugu rahast. Ega 
nad teatrinäitlejatele alla ei jäägi, ütlesid 
eakad.

Peale näidendit astusid rahva ette pil-
limehed – akordioni ja viiuliga. Hiljem 
jagati rahvale laululehed, et saaks kaasa 
laulda. Kes laulis, kes tantsis, kes jõi 
kohvi ja kuulas ilusat muusikat. 

oLvI SuuRküTT
MTü SüGIS ESInaInE

MTÜ Ääsmäe pensionäride 
ühenduse “Sügis” tegemistest

Ääsmäe eakate tegevus

Esmaspäev 12.00 SuHTLuSRInG 
Teisipäev 14.00 käSITÖÖ

    15.30 TanTSuRInG
kolmapäev 14.00 kERaaMIka

        18.00 kEPIkõnd

Iga kuu viimasel kolmapäeval juuksur
üks kord kuus - koos turule

Iga kuu viimasel neljapäeval - sotsiaalnõuniku vastuvõtt

kohtumispaik: kasesalu 6-4, ääsmäe

ootame uusi liikmeid ühinema!
Info olvi Suurkütt: 519 22211

MõISaTuuRIL: tegus eakate seltskond väisas suvel giidi 
Eda Liivääre juhendamisel Harjumaa mõisaid. Piltnik on 
jäädvustanud hetke rohelusse uppuvas Jõgisoo mõisapargis

Sellist nime kandis                   
1.- 4. oktoobrini toimunud 
tervisenädal 
Laagri Lasteaias. 

Laste tervist positiivselt mõjutavate 
tegevuste propageerimine nii lasteaia 
personali kui ka vanemate seas, oli ter-
visenädala korraldamise eesmärgiks. 

Nädala raames toimus mitmeid tore-
daid tegemisi lastele ja lastevanematele. 
Fotonäitusele – „Minu tervislikult veede-
tud suvi” toodi kodudest vahvaid pilte 
möödunud suvistest sportlikest tegemis-
test. Mõned vanemad olid koos lastega 
kokku pannud  lausa kollaaži oma pere 
tervislikust suvest. 

Koos õpetajatega valmistas iga rühma 
plakati „Terve pealaest jalatallani”. Oi, 
kui eriilmelised ja fantaasiaküllased need 
olid!

Kolmapäeval külastasid lapsi Tallinna 
Tervishoiu Kõrgkooli tudengid, kes 

lastega mängisid, neile tervishoiualaseid 
tarkusi ja esmaabi õpetussõnu jagasid. 

Kogu nädala tegevus rühmades oli seo-
tud liikumise ja tervisliku toitumisega. 
Tervisenädal lõppes perepäevaga, kus 
maitsti kodust kaasatoodud tervislikke 
salateid. Liikumis-, muusika- ja rühma-
õpetajate eestvedamisel toimusid lastele 
lustlikud-sportlikud mängud. Samal 
ajal kõneles perearst Diana Ingerainen 
lastevanematele sagedamini esinevatest 
haigusseisunditest lastel ja andis nõu, 
mida ette võtta, kui haigused kimbutama 
kipuvad.

Kõik perepäeval osalejad said kaasa 
rõõmsa tuju, kingituseks eksootilise puu-
vilja pakikese ja lapsed helkuri „Harju-
maa terve laps”. Perepäev lõppes ühises 
tantsuringis.

Laagri Lasteaed tänab projekti eduka 
toimumise eest oma tublisid rühma-
õpetajaid, lapsevanemaid, kes perepäeval 
osalesid ja Harjumaa Tervisenõukogu, 
kes toetas meie projekti rahaliselt. 

ELI nEvSk, PRoJEkTIJuHT
LaaGRI LaSTEaIa 

JuHaTaJa aSETäITJa 
õPPE- Ja kaSvaTuSTÖÖaLaL

Terve peast 
jalatallani
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PalJu ÕNNE 
vÄIKESTElE 

vallaKodaNIKElE 

IN MEMoRIaM 

kolmandat aastat- seega juba 
traditsiooniliselt- toimus 15. 
septembril Hüürus sügisene 
kalalaat. õieti on see nüüd 
nimetatud ümber sügisandide 
laadaks, sest korraldajate sõnul 
on kalamüüjaid üksi raske 
kohale saada.

“Tegusad kalamüüjad on ju peamiselt 
rannikualadelt Peipsi ja Saaremaa kan-
dist, nemad ei hakka nii kaugele tu-
lema, seepärast olid nüüd laadal ka kõik 
traditsioonilised aiasaadused - kartul, 
sibul, till, mesi,” loetles üks korraldaja-
test Hüüru Veskis tegutsev Kristi-Helena 
Lepp. Kala pakuti muidugi ka - nii suit-
setatud, värsket kui konserveeritud. 

Laadamelu juurde käivad ikka ka võis-
tukatsumised, nii loopisid Hüürus lapsed 
saabast ja suured spinningut, auhin-
dadeks sama laadakaup - vanik sibulat, 
30 kilo talvekartulit või meepott. 

Lepp usub, et rahule jäid nii müüjad 
kui osalejad. Meega kauplejad said päeva 
jooksul kogu toodangust lahti, kartuleid 
olla suisa juurde toomas käidud. Külasta-
jaid oli Lepa kinnitusel nii vallast kui ka 
linnast. “Meil on mõnus pisike laat, ei 
mingit trügimist - selline armas,” arvab 
Lepp ise.

Kaks eelmist aastat on laata korralda-
nudki Hüüru Veski rahvas, aga Lepa 
sõnul on nende oma asi nii suureks kas-
vanud, et pole enam mahti end väljapool 
trahterit rakendada. Sestap tehti sel aastal 
üritus kahasse vastse MTÜ-ga Hüüru 
külaselts. 

koduvaLd

Hüüru kalalaat 
- selline pisike
ja armas Hüüru küla 

tulevikuplaanid 
on seotud 
mõisahoone 
renoveerimisega

HüüRu küLa 
keiti varb  30.08.2007          

LaaGRI
amei Zuo  30.08.2007          
aksel Tähepõld 08.09.2007         
Mark Tool  22.09.2007          

aLLIku küLa
Terle Juss  12.09.2007          
damir Mingazov 31.08.2007          

vanaMõISa küLa
Jaagup nõlvak 09.09.2007          

ääSMäE küLa
Pärle Tehva  15.09.2007          

kIIa küLa
Lars Sander ossep 20.09.2007          
 

kaRL nIGGoL                   
15.02.1917-20.09.2007

MTü Hüüru külaselts peab 
keskuses asuva mõisahoone 
renoveerimist küla arengu
võtmeküsimuseks. kogu 
hoone restaureerimine vajaks 
10 miljonilist rahasüsti, tööde 
algus on tehtud eskiisprojekti 
tellimisega, mis näitab ära, 
millised on ehituslahendused 
on võimalikud.

2007. aasta kevadel loodud ja 11. ok-
toobril ametliku vormistamiseni jõudnud 
MTÜ Hüüru külaseltsi juhatuse esimehe 
Mati Tibari sõnul on ühingul tõsine 
plaan hakata küla arengukava koostama. 
“Prioritieet on külakeskuse ehk mõisa-
hoone taastamine. Teha tuleks ikka 
kapitaalne remont, mitte tubade kaupa 
sanitaarremondi tasemel heakorrasta-
mine,” sedastas Tibar eesmärgid. Tema 
sõnul on hoone juba jõe poolt vajuma 
hakanud, korralikult kasutada saab vaid 
osasid ruume ja külaselts peab plaane ka 
katusealuse väljaehitamiseks. 

Saue Vallavalitsuse omandis, aga 
Hüüru rahva käsutuses olevas hoones 
tegutseb praegu raamatukogu, koos 
käib Hüüru eakate naise selts ja kohalik 
orkester. Osad siseruumid on aga nii 
kehvas seisukorras, et kasutada neid ei 
ole võimalik. 

Tibari kinnitusel on soov koos hoo-
nega mõelda ka kõrvalasuvate rajatiste 
peale. Näiteks spordiplats mõisaparki, 
kus küla noorem generatsioon juba 
praegu koguneda armastab. “Kõige 
suurem probleem ongi just noortega, 
neil ei ole tegevust,” ütles eakate naiste 
seltsi esinaine Mai Endla, kelle arvates 
külakeskuse olemasolu ja võimalused 
sporti teha leevendaksid ka noorte vaba-
aja kvaliteetse sisustamise probleeme.

Hüüru veski omanik ja külaseltsi liige 
Arno Pavel, kes küll ise kohalik elanik 
ei ole valutab samuti südant mõisa-
kompleksi lagunemise pärast. “Mul on 
selline tulevikupilt silme ees - mõisa-
hoone on korda tehtud, pargis muru 
külvatud, jõe ääres on väike promenaad, 
kus jalutada, sumedatel suveõhtutel 
toimuksid meeleolukas kammermuusika 
kontserdid mõisahoovil...,” kirjeldab 
Pavel unistusi.

Vallavanem Mati Tartu kinnitusel 
suhtub omavalitsus kohalike aktiivsete 
elanike algatusse mõis korda teha igati 
positiivselt. “Mis meil saaks selle vastu 
olla, kui elu hakkaks käima ja külarahva 
huvides hoone korda tehakse,” ütles Tar-
tu. Ometi tõdes vallavanem, et 5 aasta 
perspektiivis hoone rekonstrueerimiseks 
vajaminevat raha vallal kusagilt võtta ei 
ole. Kui aga külaselts leiab võimalused 
erinevatest fondidest raha taodelda, on 
vallavalitsus nõus õla omafinantseeringu 
osas alla panema. Mati Tibari hinnangul 

teab külaselts, et peamised finantseeri-
misallikad tuleb ühingul endal leida ja 
sellega hakatakse lähituleviks ka jõud-
salt tegelema. 

Hüüru mõisa projekteerimisleping 
juba sõlmitud

Vallavalitsuse ehitusnõuniku Kalle 
Normanni sõnul on OÜ-ga Arhitek-
tuuribüroo Karu & Michelson sõlmi-
tud projekteerimisleping, mis hõlmab 
eskiisprojekti, eelprojekti ja põhiprojekti 
koostamist. Sellega luuakse võimalus 
Hüüru mõisa rekonstrueerimiseks.

Käesoleva aasta 19. oktoobril on 
eskiisprojekti esitamise tähtaeg. Eskiis-
projektiga antakse hoone põhimõtteline 
ruumiprogrammiline lahendus, keldrist 
katusekorruseni. Enne eskiisprojekti lõ-
plikku vormistamist tuleb koos külaselt-
siga üle vaadata, kas projekteerija poolt 
pakutu sobib või on vaja veel muutusi 
sisse viia,” kirjeldas Normann järgmisi 
tegemisi mõisa rekonstrueerimise kon-
tekstis.

Käesoleva aasta 19. novembril on 
eelprojekti esitamise tähtaeg. Eelprojekt 
sisaldab kõiki projektiosi ja koosneb 
seletuskirjast ning joonistest.  Eelprojekt 
võimaldab taotleda vajalikke kooskõlas-
tusi ja ehitusluba. 

Põhiprojekti esitamise tähtaeg on 28. 
jaanuar 2008. aastal.  “Sellega määratle-
takse vajaliku detailsusega tehnilised 
lahendused ehituspakkumise korral-
damiseks (ehituskirjeldused ja joonised) 
ja reaalse ehitustööga võiks kasvõi järg-
misel päeval alustada,” ütles Normann. 
Tema sõnul on väljastatud ehitusluba 
ka aluseks, et üldse Euroopast rahasid 
taotlema hakata. 

Edasine asjade käik sõltub suures osas 
külaseltsist, kui edukalt suudetakse leida 
kanaleid, mille kaudu on võimalik ehitu-
stegevuseks raha saada.

koduvaLd

MTÜ Hüüru külaselts 
käib koos iga kuu esimese 

neljapäeva õhtul mõisaruumides
Kel huvi, häid ideid ja tahet kaasa 

rääkida küla arengu asjus 
on oodatud osalema.

Lisainfot saab juhatuse esimehelt 
Mati Tibarilt telef 5160239, 

mati.tibar@mail.ee

Juhatuse liikmed:
Priit Laansalu   

Arno Pavel               
Arnold Õispuu          

Mati Leivategija        
 Ivo Kiisk                 
Kaja Prikk    

MTü Hüüru külaseltsi kõrval 
täidab Hüürus endiselt 
külavanema rolli arnold 
õispuu. 

Mees on ise ka vastloodud ühingu 
lihtliige ja peab seltsi loomist tähtsaks 
eelkõige küla kultuurielu korraldamise 
kontekstis. “Ürituste korraldamises ja 
mõisahoone renoveerimises ei saagi 
üksinda toimetades hakkama,” nendib 
Õispuu ja lisab, et ametlik formaat 
annab õiguse ka erinevaid rahataot-
lusprojekte kirjutama hakata. Suurim 
ja vajalikuim väljakutse saab olema 
temagi hinnangul mõisa korrasta-
miseks rahastamise leidmine.

Külavanemale jääb Õispuu arvates 
eelkõige esindusfunktsioon, sest just 
sellesse rolli on külarahvas ise ta 
valinud. “Külavanem on külaelanike 
esindaja suheldes vallavalitsusega või 
teiste ametlike asutustega,” selgitab 
mees, tuues näite, et kui vallavanemal 
tarvis Hüüru küla kohta infot anda 
või saada, siis on külavanem just see 
persoon, kellega suhelda. 

Lisaks regulaarne kahepoolne info-
vahetus.Vallavolinikuna usub Õispuu, 
et on rohkem kursis, mis vallamajas 
toimub ning peab oma kohuseks olu-
listest asjadest ka kohalikke teavitada. 
Ja vastupidi ka. Kui Hüüru külal tekib 
vajadus oma sõnum vallavalitsejateni 
viia, siis on see külavanema ülesanne. 

Õispuu möönab, et aastate jooksul 
on ta külavanemana ka “lohe” olnud.
ja selle eest sarjatagi saanud. Ometi 
usub mees, et on alati siiski endast 
parima andnud. “Tänu minu visale 
selgitustööle vallas on täna 99% külast 
valge,” tunneb Õispuu uhkust paigal-
datud tänavavalgustuse üle. Parenda-
mist vajavat tema sõnul veelgi. Vee 
ja kanalisatsiooniga on kehvad lood, 
samuti teede olukorraga. Kõige suure-
mat hirmu tunneb küla praegu Tallinn-
Paldiski maantee rekonstrueerimise 
üle, mis ühe võimaliku varian-
dina tõotab üle Hüüru küla kõrguvat 
viadukti. “Nii suurt probleemi pole 
Hüürus varem olnudki,” nendib mees 
ja lubab teha kõik endast oleneva, et 
külarahva sõnumit kuulda võetaks. 

Külaseltsi juhatuse esimehega 
Õispuu konkurentsi olukorda ei näe. 
“Eesmärk on ju mõlemal mehel ühine 
- parendada Hüüru küla olevikku ja 
tulevikku!”

Külavanem jääb 
küla esindusisikuks
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laSTE looMINGu RING 
Tegevused: klaasi- ja portselanimaal, taime- ja lilleseaded, villatööd, 
pärlitööd, meisterdamine erinevate materjalide ja vahenditega
Toimumisaeg: T 12.15 - 13.45 (1. kl); 14.05–15.25 (2. kl) 
K 14.05-15.25 (3-5. kl)       
Maksumus: 300,- 

laSTE looMINGu RING (eelkooliealised) 
Meie eesmärgiks on luua parimad tingimused lapse igakülgseks 
arenguks; teda toetada, aidata ja tunnustada; luua eeldused positiivse 
koolikogemuse tekkimisele. 
Tunnid toimuvad 2 korda nädalas E - N kella 16.00 - 18.30 
Maksumus: 600,- (sisaldab km)

MaalIMINE Ja MEISTERdaMINE 
Maalimine
Tegevused: kirjaõpetus, pastellitööd, vesivärvid, värvipliiatsid,
guašši tehnika, näituste teadliku ja oskusliku külastamine õpetamine 
jpm
Toimumisaeg: Teisipäev 13.10 - 14.40 (1. - 3. klass)
Meisterdamine
Tegevused: Paberitööd (lõikamine, rebimine), tööd tootejäätmetest, 
looduslikkudest materjalidest, voolimine Käelise tegevuse arenda-
mine, värvi-ja ilumeele kujundamine.
Toimumisaeg: Reede 12.15 - 13.45 (1. - 3. klass)
Eraldi maalimise või meisterdamise ringis osalemise tasu: 150.-
Maksumus: 300,-  (sisaldab käibemaksu)

PoISTE MEISTERdaMINE
Tegevused: puutöö
Toimumisaeg: ALATES OKTOOBRIST
Maksumus: 200.- (sisaldab käibemaksu)

aRvuTIRING
Tegevused:  Arvuti käsitsemine: käivitamine, sulgemine,  failisüs-
teem, kataloogid, tekstitöötlus, tabelarvutus, internet
Toimumisaeg: K  13.10 - 13.55 (1-2 klass) 15.00 - 15.45 (5-7 klass)
Teisipäev Kell 15.00 – 15.45 (3-4 klass)
Maksumus: 175,- (sisaldab käibemaksu)

KoRvPall
Tegevused: ÜKE, korvpalliõpetus, mängud, võistlused
Toimumisaeg: ALATES OKTOOBRIST
Kolmapäev: 15.30 – 17.00 
Maksumus 300,- (sisaldab käibemaksu)

uJuMINE
Tegevused: erinevad ujumistehnikad, mängud, võistlused
Toimumisaeg: Algajad (7 - 8 aastased): esmaspäev 14.30 - 15.30, 
kolmapäev 14.30 - 15.30, reede 14.30 - 15.30
Algajad (9a. ja vanemad): esmaspäev 15.30 - 16.30 
kolmapäev 15.30 - 16.30, reede 15.30 - 16.30
Edasijõudnud: esmaspäev 16.30 - 17.30 
kolmapäev 16.30 - 17.30; reede 16.30 - 17.30
Maksumus 300,-  (sisaldab käibemaksu)
Võimalus ujuda 2x nädalas - maksumus 250.- (sisaldab käibemaksu)

5 – 6 aaSTaSTE uJuMINE 
Tegevused: ujumisstiilide õpetus, mängud
Toimumisaeg: Teisipäev: 16.30 - 17.15, 17.15 - 18.00
Neljapäev: 16.30 - 17.15, 17.15 - 18.00
Maksumus: 250,- (sisaldab käibemaksu)

BEEBIdE uJuMINE
Tegevused: ujutamine, mängud jne.
Toimumisaeg: Teisipäev: 18.15 - 19.00; 19.00 - 19.45
Neljapäev: 18.15 - 19.00; 19.00 - 19.45
Maksumus: 600,-  (10 korda) (sisaldab käibemaksu)

MuuSIKa
Pillimäng
Toimumisaeg: Esmaspäev kell 14.15 - 15.00 (1.-2. klass)
Tegevused: Lihtsamate mänguvõtete omandamine  plaatpillidel ja 
rütmipillidel. Põhirütmide  mängimine trummikomplektidel.
TÜdRuKuTE aNSaMBEl 
Toimumisaeg: Kolmapäev kell 14.05 - 14.50 (5.-7. klass)
Tegevused: Hääleseade, 1 - 2 häälsete koorilaulude  õppimine, esin-
emine kooli üritustel.

PoISTEKooR
Toimumisaeg: Alates oktoobrist
Tegevused: ansamblilaulude õppimine, hääleseade

SolISTIdE RING
Toimumisaeg: Teisipäev kell 14.00 - 14.45
Tegevused: ansamblilaulude õppimine, hääleseade

KlavERI INdIvIduaalÕPE (1.-8.klassid)
Toimumisaeg: õpetajaga kokkuleppel
Tegevused: klaveriõpe, teooria, solfedžo, nooditundmine
Vanuserühm: 1.klassid
Maksumus: 100,- (individuaaltund 45 minutit, sisaldab km)’

RaHvaPIllIRING
Toimumisaeg: Alates oktoobrist

TRuMMIÕPE
Tegevused: trummimängu õpetamine
Toimumisaeg: õpetajaga kokkuleppel
Maksumus: 100,- (individuaaltund 45 minutit, sisaldab km)

aKoRdIoNIÕPE
Tegevused: Akordionimängu oskuse omandamine, noodiõpetus, 
solfedžo
Toimumisaeg: õpetajaga kokkuleppel
Maksumus: 100,- (individuaaltund 45 minutit, sisaldab km)

SPoRdIRING
Tegevused: sportlik tegevus, erinevad mängud, spordialad, ÜKE  
Eesmärk: võistlusteks ettevalmistamine
Toimumisaeg: 
Esmaspäev: 15.00 – 16.30; Kolmapäev: 15.00 – 16.30
Vanuserühm: 4. – 8. klass

SPoRdIRING
Tegevused: sportlik tegevus, erinevad mängud, spordialad, ÜKE 
Toimumisaeg: Teisipäev 14.05 - 15.00;  Kolmapäev 13.10 - 13.55
Vanuserühm: 1. – 3. klass

lIllESEadE
Tegevused: lillekimbud, lilleseaded ja -kujundused; kompositsioo-
nid, Euroopa lilleseade jne.
Toimumisaeg: Esmaspäev kell 15.00 – 16.30
Kogunemiskoht: Laagri Kool kunstiklass
Maksumus: 275,- (sisaldab käibemaksu)

TaNTSuSTuudIo SHoWTaNTS
Tegevused: erinevad tantsustiilid: latiino, funky, disko jne; liikuvuse 
arendamine, kehakool, akrobaatika, esinemispraktika, lavakogemus
Toimumisaeg: E ja N: 13.30-14.30 (1.kl), 14.30-16.00 (2.-3.kl); 
16.00 - 17.30 (3.-5.kl); 17.30 - 18.30 (6.-8.kl)
Maksumus: 300,- (sisaldab käibemaksu)

TEaTRISTuudIo
Tegevused: loovuse ja väljendusoskuse arendamine; võimaluse 
andmine eneseteostuseks ja individuaalseks arenguks; osalemis- ja        
isetegemislusti pakkumine; kujutlusvõime, fantasia ja esinemis-
julguse arendamine; ettevalmistamine toimetulekuks erinevates 
olukordades
Toimumisaeg: Teisipäev  16.15 – 17.45 
Maksumus: 250,- (sisaldab käibemaksu)

KERGEJÕuSTIKu RING 
Erki Noole Kergejõustikukool
Tegevused: erinevate kergejõustikualade õpetus, mängud, võistlused. 
Õpetaja: Erki Noole Kergejõustikukool
Toimumisaeg: K: 12.15 - 13.00 (1. kl); R 13.10 - 13.55 (2.-3. kl)
P: 14.00-15.30 (1.-3. kl), (P- toimub juhul kui on palju osalejaid).
Maksumus: 350,- (sisaldab käibemaksu)

KITaRRIRING
Eesmärgid: Kitarrikursuste peamine eesmärk on omandada esmased 
praktilised mänguvõtted: meloodiamäng I positsioonis, lihtsamate 
akordide moodustamine ja mängimine. 
Kuna kitarrikursused on mõeldud algajatele, tutvutakse ka noodikirja 
põhimõtete, lihtsamate rütmide ja tabulatuuriga. 
Vanuserühm: 1.-8.klassid
Toimumisaeg: T 15.00 - 16.30 (minimaalne grupi suurus 10 in)
Maksumus: 600.- (võimalik pillilaenutus 1 kuu 125.-, võimalus osta 
soodsa hinnaga kitarr) (sisaldab käibemaksu) 

INGlISE KEEl
Tegevused: inglise keele õpetus
Toimumisaeg: E (1. kl) 13.20 - 14.05; N(1. kl) 13.10 - 13.55
Toimumisaeg: T (2 kl) 14.05 - 14.50; R (2 kl) 13.10 - 13.55
Toimumisaeg: E (3 - 4 kl) 14.15 - 15.00; K (3 - 4 kl) 14.05 - 14.50
Maksumus: 350,- (sisaldab käibemaksu)

MalERING
MTÜ Caissa Maleklubi
Tegevused: male mängimise algtõed, avangud jne.
Toimumisaeg: Esmaspäev: 16.00 – 17.15 
Maksumus: 250,-  (sisaldab käibemaksu)

JalGPallI RING
Andres Operi Jalgpallikool
Tegevused: jalgpalliõpetus, mängud, võistlused
Vanuserühm: 6 – 9 aastased (1-4 klass)
Toimumisaeg: Esmaspäev ja kolmapäev 14.00 - 15.00 
Maksumus: 325,- (sisaldab käibemaksu)

vÄRvIRING
Tegevused: Kompositsiooniülesanded; värviteadmised; muinasjutud; 
natüürmordid; akvarellitehnikate õppimine; rikas kunstimaailm. 
Toimumisaeg: Neljapäeval kell 15.00 – 16.30
Maksumus: 200,- (sisaldab käibemaksu)

looduSRING
Tegevused: Loodusringi tegevuse eesmärgiks on aidata leida õpilastel 
oma huviala, arendada nende võimeid ja andeid, kasvatada neist 
teadlikke ja keskkonda säästvalt suhtuvaid kodanikke.
Õppetöö toimub vestlustena, teoreetiliste uurimustena, õppekäikude-
na ja praktiliste töödena.
Toimumisaeg: Alates oktoobrist
Maksumus: 250,- (sisaldab käibemaksu)

KERaaMIKaRING
Tegevused: Keraamikaringis kasutatavaks materjaliks on savi. 
Eesmärk on selle materjali tundmaõppimine. Õpilased omandavad 
teadmisi erinevatest materjalidest, oskuse käsitseda lihtsamaid tööri-
istu ja kasutada esmaseid õiged töövõtteid. Arendatakse õpilaste fan-
taasiat, loovust, planeerimis- ja mõtlemisoskust ning käelist vilumust, 
õpetatakse enese eest hoolitsema ja viisakalt käituma. Töötades õpib 
laps ilu nägema ja ise looma. 
Toimumisaeg: Alates oktoobrist

laagri Haridus- ja Spordikeskuses / laagri Huvialakoolis on alanud registreerimine
INFo Ja REGISTREERuMINE:

laagri Haridus- ja Spordikeskus oÜ / laagri Huvialakool
veskitammi 22

Huvialajuht: Taigur Tooming
Telefon: 6 517 635

E-mail: taigur@laagrik.edu.ee 
Koduleht: www.laagrik.edu.ee

valveseadmete projekteerimine, 
paigaldus ja hooldus

Valvesignalisatsioonid
Videovalvesüsteemid

Tulekahjuhäiresüsteemid (ATS)
Fonosüsteemid

Valveseadmete juhtmevabad lahendused
Elektritööd

OÜ Manetti Tel. 56 916 054
manetti@rockcity.ee

Arhitektuurne              
projekteerimine

Vee- ja kanalisatsiooni-
varustuse projekteerimine

Elektri- ja sidevarustuse
projekteerimine 

Helista ja küsi lisa
Tel 56 471 844

vESKITaMMI 
KulTuuRIKESKuSES
28. oKTooBER 12.00
laSTEHoMMIK

külla tuleb lastesõber 
Venno Loosaar

Perepilet 15.-EEK

OOTAME KÕIKI 
LAPSI JA PERESID OSALEMA

VESKITAMMI KULTUURIKESKUSESSE

 27. oKT KEll 12.00 

INFoPÄEval 
(NooRKoTKad Ja KoduTÜTREd)

Kaunistame linikuid, meisterdame, 
teeme klaasimaali ja kaarte 

Toitlustamine meie poolt 
Kogu üritus on TASUTA!!!
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PIlaTES
Hanna Roosi  50 88 807, 651 2400 
Teisipäev  11.30-13.00
Kolmapäev  10.00-11.30

MuuSIKaSTuudIo 
Tiina Selke  56 98 92 89        
Naisansambel “Pihlamari” 
Teisipäev 18.00-20.00
Neljapäev 18.00-20.00

MuuSIKaSTuudIo         
vIKERKaaR+BEEBIKool
Sirje Liiv  679 7842        
Esmaspäev 10.00-13.00
       15.00-19.00
Teisipäev 15.00-18.00
Kolmapäev 14.00-19.00
Neljapäev 16.00-18.30

NooREd KoTKad/ 
KoduTÜTREd 
Riina Uuk  562 42151, 679 6785        
Neljapäev  16.00-17.30

SHoW TaNTS 
Merle Kaare  501 6070, 656 6223        
Esmaspäev 16.30-17.30 
Neljapäev 16.30-17.30 

KoRooNaKluBI 
Maarika Samberg 67 47436        
Kolmapäev 19.00- 21.00 

JooGa 
Ruudi Alba  519 108 35, 6 040715        
Esmaspäev 19.00- 20.30

NaISTE vÕIMlEMINE 
Linda Krintal  519 95364     
Neljapäev 12.00-13.30 

JooGa EaKaTElE 
Aina Rätsep  679 6499, 569 17570
Esmaspäev  11.00-12.00 

BÄNd 
Kristjan Lepik  534 05388  
Teisipäev 20.00-23.00
Neljapäev 20.00-23.00      

SEENIoR TaNTS 
Elju Vakkerman 5272715, 6797418        
Reede  11.00-13.00 

aERooBIKa 
Linda Roop  508 9954
Teisipäev 19.00-20.00
Neljapäev 19.00-20.00 

NÄITlEMINE 
Allan Kress  505 3132        
Teisipäev 15.45-17.45 

KaRaTEKluBI KIMuRa 
SHuKoKa 
Rene Toome  556 19155       
renetoome001@hot.ee
Esmaspäev 16.30-17.30
Kolmapäev 16.30-17.30 

BEEBIdE NÕuSTaMINE
Ema-lapse klubi + nõustamine
Reet Post  566 82368
Esmaspäev 10.00-14.00
Neljapäev 10.00-14.00

HoBITaNTS 
TÄISKaSvaNuTElE

Kulno Kabral 55 655 099
Pühapäev 19.00–21.00

Huvialaringid 
veskitammi 
Kultuurikeskuses

veskitammi kultuurikeskus 
jätkab oma ettevõtmisi 
eelnevate aastate häid 
kogemusi ja paljude 
külastajate ettepanekuid 
arvestades.

Vana-head püüame jätkata, üritused, 
mis väiksemat poolehoidu leidsid, 
asendame uutega. Jätkuvalt pakume üri-
tusi beebidest kuni kõrgeima eani välja.

Kindlasti käivitame sellelgi hooajal 
Lauluklubi (16.nov), jõulud peame 
detsembris (18.dets), aga seekord mitte 
omas majas, vaid ühes lossis…

Tähistame kadrisid, mardipäeva, 
vastlaid ja jaanipäeva, ka perepäevad 
pole ununenud, seekord aga veidi uut 
moodi- külla tuleb igal korral keegi 
põnev lastesõber…

Noorkotkad ja kodutütred jäävad 
ikka oma tegemisi nii Laagri, kui ka 
vabariiklikul tasemel meie majas to-
imetama.

Uues kuues tahame Laagri rahvale 
pakkuma hakata kino-salongiõhtuid. Al-
gust tegi eelmisel hooajal Olav Kruus. 
Koos temaga seekord jätkamegi. Toome 
teieni uuema aja põnevat filmikajastust 
pälvinud filmid, kusjuures kommen-
taarid vahel ehk lausa filmitegijatelt 
endilt. Näiteks loodame peagi näha 

Ilmar Raagi „ Klassi“ koos tema enda 
esinemisega meie salongiõhtul.

Lisaks tõsielulistele filmidele pak-
ume ka romantilisemat laadi muusika-
filme- muusiku Andre Rieu vahendusel 
(viiuldaja+dirigent koos oma solistide 
ja Viini muusikutest orkestriga). See on 
nn aegumatu muusikaklassika kerges 
töötluses…(19.10)

Laste koolivaheaegu (esimene 26.10-
02.11) sisustame jätkuvalt koos Laagri 
Kooliga ja suvel töötame töö ja puhke-
laagris, pidu peame jaanipäevalgi…

Tänu hea kolleegi Katrin Krause tööle 
naasmisega Vanamõisa, loodame jätkata 
uue hooga noorte omavahelisi kok-
kusaamisi Laagri,Vanamõisa, Ääsmäe, 
Hüüru jt. külade noortega.

Ära ei unusta Veskitammi Kul-        
tuurikeskus aasta jooksul oma üleval-
laliste üritustega ei beebisid, esimesse 
klassi astujaid, keskkoolilõpetajaid, 
aastapäeva üritust, jõuluid, eakaid, puu-
dega inimesi, jpt….

Laagri rahva toetusel kolm aastat 
toiminud ja järjest suuremat vabariiklik-
ku kõlapinda leidnud Veskitammi Lau-
luratas jätkab ka 2008. aastal. (19.04).
Oleme rõõmsad, et festival on kogu-
nud populaarsust juba ka väljaspool 
vabariiki ning sellegi üle, et osaleda 
soovijaid tuleb iga aastaga aina juurde.

Kui olete huvitatud, mida maja pakub 
lisaks üritustele, ruumide kasutusele kas 
asutuse, isiklike pidude korraldamiseks 
või koosolekuteks - tahaksite ülevaadet, 
mis paari aasta taguselt meie majas 
toimunudon - külastage meie kodu-
lehekülge. Saate jälgida pildigaleriid 
üritustest, videofilme nii meie Veski-
tammi kahest viimasest Laulurattast 
kui ka Veskitammi Rockist, huviringide 
toimumisaegu jpm.

Kõigist oma ettevõtmistest kogu 
aasta jooksul ei jõua siinkohal rääkida. 
Seega- täpsem info koduleheküljelt 
www.veskitammi.ee

Oma soovidest palume märku anda 
tel. 679-6785 ja 679-6786 või e-postil-
Riina.uuk@mail.ee

vESkITaMMI kuLTuuRIkESkuS

Eelseisev hooaeg veskitammi 
Kultuurikeskuses

oKTooBER

19.10 Filmi-salongiõhtu koos Andre Rieu-ga - 
viiuldaja koos Viini muusikutega
26.10-02.11 Sügiskoolivaheaja linnalaager koos 
Laagri Kooliga
27.10 Kaitseliidu tegevust tutvustav hooaja avaüritus 
28.10 Perehommik- koos lastesõbrast külalisega

NovEMBER

   2.11 Noorte DISKO
   8.11 Filmi-salongiõhtu 
  ....11 NK/KT väljaõppelaager (Osalevad Laagri KT ja NK)
 16.11 Lauluklubi
 .... 11 SIMO Fotonäitus
 23.11 Erivajadustega ja eakate inimeste pidu 
 29.11 Filmi-salongiõhtu 
  ....11 Ülevallaline Beebipäev
 30.11 „Pihlamarja” 10. aastapäeva pidu 

Kultuurikeskus sai saalidesse uue tammeparketi
Juba augustikuust alates on 
veskitammi kultuurikeskusest 
kuulda kopsimist ja näha ringi 
liikumas töötunkedes asjamehi.
nüüdseks on saali põrandad 
saanud uue katte ja seinad 
värske värvi alla, uus 
kultuurihooaeg võib alata.

Veskitammi Kultuurikeskuse juhataja 
Tiia Soosalu kinnitusel oli uue põranda 
ehitamise vajadus proosaline - senine, 
ilmselt juba eelmise sajandi seitsmeküm-
nendatest pärinev põrand vajus paiguti 
lihtsalt sisse. “Kutsusime eksperdid ja 
selgus, et põrandalaune kohati mädaneb 
ja niisama lappida seda pole mõtet,” sel-
gitas Tiia Soosalu. 

Kuna kogu põrandavahetuse eel-
datav maksumus poleks kultuurikeskuse 
eelarvenumbritega kuidagi klappinud, 
otsustati lisaraha taotlema hakata. “Juba 
eelmisel sügisel kirjutasime Hasartmängu 
maksu nõukogule rahataotluse, aga seda 
kahjuks ei rahuldatud. 2007. aasta alguses 
sama projekti esitades saime positiivse 
vastuse,” kirjeldab juhataja uue põranda 
finantseerimise otsinguid. Eraldati 300 
000 krooni, mis on kultuurikeskuse jaoks 
väga suur raha. “Me terve aasta ehituste-
gevuse eelarve on sama suur,” tõi Tiia 
Soosalu näite. Projektirahade saamise 

eeltingimuseks oli ka omafinantseeringu 
olemasolu, selle kattis Saue Vallavalitsus 
omapoolse toetusena.

Kokku on ehituseelarve 370 000 krooni 
ja selle eest pakub nüüd külastajatele ja 
üritustel osalejatele silmailu ja võimalust 
tantsupõrandal korralikke poognaid tõm-
mata, tugev tammeparkett.

Tiia Soosalu loodab alevirahva mõist-
vale suhtumisele, et remondi tähe all 
terve septembrikuu kultuuriürituste jaoks 
kaotsi läks. “Viimastel nädalatel tegid 
ehitajad küll ööd ja päevad ja terved 
nädalavahetused tööd,” kinnitas naine 
ja usub, et uuenenud võimalused selle 

ajakaotuse tasa teevad.
Kuigi Tiia Soosalu hindab eduka pro-

jektkirjutamise protsessi üsna vaevarik-
kaks, on kultuurikeskusel valmis ka uued 
ideed ja plaanid. “Tahame järgmisena 
teha rahataotluse uue lavasisustuse jaoks: 
helitehnika, proźektorid, stanged - needki 
kõik vajavad väljavahetamist,” nentis 
juhataja, kelle eesmärgiks on tasapisi, 
aga kindlalt suunata Veskitammi keskust-
kaasaegseks kultuurimekaks muutumise 
poole.

koduvaLd

IGanädaLanE 
üLEvaaTuS: 
valla ehitusnõunik 
kalle normann 
(paremal) ja ehitajad 
arutlemas viimaste 
teha vajavate tööde 
nimekirja üle



lk 12 koduvald okTooBER 2007  

  koduvaLd Saue valla sõnumileht
väljaandja: Saue vallavalitsus; Toimetus: Saue vallavalitsus, vae 2, laagri

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

Harju Elekter Grupp peakorteriga Keilas on asutatud 1968.aastal. Kontserni põhitegevus on elek-
triseadmete ja -materjalide tootmine ja müük Balti mere regiooni tarbeks. Kontserni Eesti, Soome ja 

Leedu tehastes töötab 415 inimest. 
Ettevõtte aktsiad on noteeritud Tallinna Börsi põhinimekirjas.

vajame oma meeskonda
CNC-PINGI OPERAATORIT, 

PAINUTUSPINGI OPERAATORIT ja
ELEKTRIMONTÖÖRE

Pakume Sulle kaasaegset töökeskkonda, kindlat sissetulekut pikaks ajaks, 
arenguvõimalusi stabiilses ettevõttes ja erialast koolitust.

Lisainfo: AS Harju Elekter personaliosakond, Paldiski mnt. 31, 76606 Keila või 
telefonil 67 47 410. 

Vaata ka www.harjuelekter.ee

aS KovEK
Saue vallas Laagri alevikus asuva vee- ja 

kommunaalettevõte kuulutab välja konkursi 

TEGEvdIREKToRI
ametikohale

Nõuded kandideerijale:
Tehniline haridus 

Organisatsiooni juhtimise kogemus 
Töökogemus vee-ettevõtes 

Töötahe, pingetaluvus, avatus, suhtlemis- ja 
läbirääkimisoskus 

Eesti ja vene keele oskus 
B- kategooria juhiuba 

Arvutikasutusoskus (Word, Excel) 
 

Kasuks tuleb:
Inglise keele oskus 

Projektijuhtimiskogemus 
Tegevusvaldkonna seadusandluse tundmine 

 
Pakume:

Vastutusrikast ja huvitavat tööd 
arenevas ettevõttes 

Kaasaegseid töötingimusi 
Ametiautot 

Motiveerivat töötasu 

SaNTEHNIK-luKKSEPa
ametikohale

Tööülesanded:
Torustike jooksvaid remondi- ja hooldustöid 

vastavalt vajadusele kogu ettevõtte 
tööpiirkonnas

Teenustööde osutamine klientidele

Pakume
Koolitus-ja arenemisvõimalust 

Kaasaegseid töövahendeid 
Professionaalset ja sõbralikku kollektiivi 

Konkurentsivõimelist töötasu 

Nõuded kandidaadile
Vajalik eelnev sarnane töökogemus 

Tehnilist taipu 
Karsket eluviisi 

 Avaldused kandideerimiseks koos CV, 
kontaktandmete ja palgasoovi äranäitamisega 
palume saata hiljemalt 15. november 2007.a. 

e-posti aadressil marek@kovek.ee või posti teel 
AS Kovek, aadress Vae 6, Laagri, Saue vald 
76401, Harjumaa. Ümbrikule palun märkida 
„KONKURSS”. Täiendav info tel: 5019596,  

maitseainete segumeistreid,
kelle ülesandeks on maitseainesegude ettevalmistamine, 
segamine ja ettevõttesisene transport.
EELDUSED KANDIDAADILE:
positiivsus ja soov töötada rahvusvahelises ettevõttes
iseseisvus, täpsus ja vastutustunne
soov õppida ja omandada uusi oskusi 
hea füüsiline ettevalmistus
valmisolek töötamiseks kahes vahetuses
KASUKS TULEB
töökogemus toiduainetööstuses
tõstukiga töötamise kogemus ja tõstukijuhiluba

toorainelao logistikut,
kelle ülesandeks on tooraine vastuvõtu ja ladustamise 
korraldamine, kaupade kontroll, nende markeerimine, 
kaupade liikumisega seotud info arvutisse sisestus
EELDUSED KANDIDAADILE:
positiivsus ja soov töötada rahvusvahelises ettevõttes
iseseisvus, täpsus ja vastutustunne
soov õppida ja omandada uusi oskusi
eesti keele oskus kõnes
meeskonnatöö valmidus
arvutikasutamise oskus (MS Office)
KASUKS TULEB
töökogemus tootmises või laomajanduses
tõstukil töötamise kogemus ja tõstukijuhiluba

liinitöölisi – pakendajaid,
kelle ülesandeks on maitseainete pakendamine.
EELDUSED KANDIDAADILE
positiivsus ja soov töötada rahvusvahelises ettevõttes
täpsus ja vastutustunne
soov õppida ja omandada uusi oskusi
valmisolek töötamiseks kahes vahetuses
kasuks tuleb töökogemus toiduainetööstuses

PaKuME:
konkurentsivõimelist palka ning lisatasu vastavuses 
töötulemustega
motiveerivat ja kaasegset töökeskkonda 
koolitust ja arenguvõimalusi 
täiendavat personalikindlustust ja ühisüritusi 

Saue Production oÜ
Pauligi kontsern on 130-aastase traditsiooniga kohvi, maitseainete ning tööstusmaitseainete tootmisega tegelev per-
eettevõte. Eestis alustati tegevust 1992. aastal Sauel, kus praeguseks tegutsevad AS Paulig Baltic, AS Santa Maria 
ning Saue Production OÜ–kõik Pauligi Skandinaavia ja Ida-Euroopa äridega seotud ettevõtted.
AS Paulig Baltic toodab põhiliselt Santa Maria kaubamärgi all olevaid maitseainesegusid. AS Paulig Baltic annab 
tööd 145 inimesele ja ettevõtte käive oli möödunud aastal 440 miljonit krooni.
Saue Production OÜ toodab tööstuslikke maitseainesegusid toiduainetööstustele.
2007. aasta sügisel valmiv tööstusmaitseainetehase järjekordne laiendus annab võimaluse kasvada 
Euroopa üheks suurimaks maitseainesegude tootjaks.
Pauligi kontserni kasv ja areng Eestis annavad võimaluse uuteks töökohtadeks neile töötajatele, 
kellele on tähtsad  kvaliteet, innovaatilisus, avatus, multitkultuurne keskkond, usaldus ja austus.

TulE MEIlE TÖÖlE!
Seoses tehase laiendamise ja tootmise kasvuga otsime oma meeskonda

MEIl oN KINdEl TÖÖ TÄNa Ja HoMME !
KuI TulEd MEIlE TÖÖlE Ja Tood MEESKoNda Ka TuBlI SÕBRa, Saad vÄÄRIlISE PREEMIa!

CV palume saata aadressil: AS Paulig Baltic, Tule 24A, 76505 Saue või e-posti aadressil: peeter.kodar@paulig.ee või roland.niine@paulig.ee
Täiendav informatsioon telefonil 66 52 000.

Müüme puitbriketti ja 
puidugraanuleid koos 

kojutoomisega.
aitame koguse arvutamisel 

ja anname nõu.
oü GreenFuel 52 59 340, 
greenfuel@greenfuel.ee

laadur-ekskavaatori 
teenused

Tempore oÜ 53676996

aS MSI GRuPP pakub tööd 
2 majahoidjale Laagris 
vae ja Iltre tn asuvate uute 
korterelamute hoolduseks. 

Täiendav info tel 
6814556 või 6814000

4. novembril algavad 
Vanamõisa seltsimajas 

seltskonnatantsu kursused, 
pühapäeviti kl 19:00-20:30 

Kursuse tase pannakse paika vastavalt 
kursustel osalejatele.

 Minimaalselt kestab kursus 8 korda.

Kavas on õppida järgmisi tantse: ae-
glane valss, tango, fokstrott, viini valss, 
samba, cha-cha-cha, rumba, jive, rock. 

Kursuste hind ühele paarile 1300.-kr

 Täpsem info ja küsimused: tantsu
õpetaja Käthe Kobin tel 5133038

Pilet 15.- 

19. oktoober kell 20.00 Vanamõisa Seltsimajas 
KINoÕHTu koos popcorni ja coca-colaga. 
„SuuR FIlM” (Epic Movie) Ennenägematu 

eepiline komöödia parodeerib lustakalt lemmiktegelasi 
Hollywoody suurematest menufilmidest. 

„JaN uuSPÕld lÄHEB TaRTuSSE” on süsi-
must komöödia näitleja Jan Uuspõllu dramaatilisest ja 

seiklusterohkest elust.
Tasuta!


