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Prügi, prügi, prügi ....
Saue vallas on kokku 50 avalikku 
tänavaprügikasti. Paraku ilm-
neb lume sulamisel, et endiselt 
on tohutul hulgal prügi tänava-
te ääres, põõsaalustes ja muidu 
„varjulisemates“ kohtades. Üks 
kevadise koristuse prioriteete 
ongi prügi koristamine teede 
äärest, haljasaladelt ja muudest 
avalikest kohtadest. 
Nimetatud korrastustöödel osa-
levad nii valla lepingulised part-
nerid, kui ka avalikele töödele 
suunatud töötud. Kahju on aga 
sellest, et väga suured summad 
kuluvad vastutustundetute ini-
meste poolt maha jäetud prahi 
koristamisele. Selle raha saaks 
kulutada ju hoopis kasulikemate 
asjade tegemiseks!

Tänavad puhastatakse talvistest 
puistematerjalidest 
Aprillikuu jooksul puhastatakse 
imurautoga valla mustkattega 
tänavad talve jooksul kogune-
nud puistematerjalidest ja tol-
must. Tööde tegemiseks vajaliku 
hanke võitis Tänavapuhastuse 
AS. Töödega alustatakse niipea, 
kui viimane jää on tänavate ää-
rest sulanud. Lisaks kevadisele 
puhastusele on kavas teedel ko-
ristamine nii suvel, kui ka kaks 
korda sügisel.

Paigaldatakse külade ja 
kohalike teede silte
Kevadel jätkub eelmisel aastal 
alustatud külade ja kohalike 
teede siltide paigaldamine. Kui 
eelmisel aastal oli põhitähelepa-
nu tiheasustusega aladel, siis tä-
navu leiavad oma koha sildid nii 
külade piiridel kui ka kohalikel 
teedel.

Algab Urva mänguväljaku 
ehitus
Varasemates Koduvalla numb-
rites oleme juba rääkinud Urva 
ja Veskitammi tänavate nurgale 
rajatavast mänguväljakust. Ka 
selle mänguväljaku ehitustööd 

(atraktsioonide paigaldamine, 
teede ehitamine, piirde rajamine, 
haljastus) algavad aprillikuus.

Saue vald pakub tööd
Eesti majanduslik olukord tingib 
järjest kasvava tööpuuduse ja 
seda kahjuks ka meie koduval-
las. Avalike tööde (rahvakeeles 
ka hädaabitööde) korraldamine 
on üks meede, millega on või-
malik pakkuda valla elanikele 
ajutist tööd ja sissetulekut ning 
samas parandada avalike koh-
tade heakorda ning muuta valla 
visuaalne mulje paremaks.
Avalike tööde raames tehakse 
peamiselt heakorratöid- prügi-
koristust, graffiti puhastamist, 
lammutus- ja võsaraietöid jms. 
Vajalikud töövahendid ja ohu-
tusvesti saab töölesuunatu valla-
valitsusest.
Avalikel töödel osalemiseks tu-
leb pöörduda Tööturuameti ko-
halikku osakonda (Endla 4) ning 
võtta sealt vastav suunamiskiri. 
Avalike tööde tööpäeva algus on 
kell 9.00 (kogunemine Saue val-
lamaja juures) ja lõpp kell 14.00, 
kokku on tööpäeva kestuseks 5 
tundi. Vastavalt seadusele ei tohi 
suunatu töömaht ületada 10 töö-
päeva ega 25 tundi nädalas ega 
50 tundi ühe kuu jooksul. Avali-
kul tööl osaleva töötu tunnitasu 
suurus on 30 krooni tunnis. 
Vajadusel leiab tööd ka külade 
(Ääsmäe, Hüüru, Tuula jt) töö-
tutele.

Teeme valla ilusamaks ja puhtamaks!

KORISTUSPÄEVAD SAUE VALLAS

Laagri koristuspäev
Laagri aleviku ja piirneva Alliku küla asumite (Koidu, Metsavahi, Kotka tee) koristustalgud toi-
muvad 2. mail 2009. Kõigil, kes soovivad koristustalguid korraldada ja ühiselt mõni üldkasutatav 
ala korrastada, palume pöörduda vallavalitsuse poole. Selline initsiatiiv on alati teretulnud ja vald 
ulatab abikäe.
2. mail 9-12.00 on Laagri alevikus väljas konteinerid, kuhu saab tuua vanarehve ja vana kodutehni-
kat. ( pesumasinad, televiisorid, külmutuskapid jne) Konteinerid asuvad:

Kuuse vana katlamaja parklas; 
Nõlvaku tänava ja Sillaku tänava nurgal, pakendi ja paberikonteinerite juures;
Veskitammi 3 parklas,  pakendi ja paberikonteinerite juures;
Väriheina teel Metsavahi ja Veskimöldre piiril.

Konteineritesse ei tohi tuua olmeprahti, aiajääke ja vana mööblit!

Samal päeval võib eraaedades põletada ka oksi ja muud kuiva leheprahti. Kellel pole transporti või 
heasüdamlikku naabrimeest aitamas, palun võtke ühendust vallavalitsusega, leiame lahenduse.

Külade koristuspäevad
•Laupäev, 25. aprill Vanamõisa, Püha ja Alliku küla lõunaosa, Valingu küla, Hüüru küla 
•Laupäev, 2. mai Ääsmäe küla, Maidla küla.
•Laupäev, 9 mai Tuula küla ja Pällu küla

Külade koristuspäevadel on sarnaselt möödunud aastaga võimalik ära anda ka vananenud kodu-
tehnikat (pesumasin, külmutuskapp, raadio-televiisor vms). Vastav konteiner on küla keskuses, 
info küla teadetahvlitel. 

•
•
•
•

VANAMÕISA, ALLIKU JA PÜHA KÜLA KEVADKORISTUS 25. APRILL KELL 11.00
KALLID KÜLAELANIKUD PALUN VÕTKE ÜHENDUST SOBIVA PIIRKONNA TÖÖJUHIGA!

1. ALLIKU- PALGIKÜLA  ja HÜÜRU tee äär, tööjuht EERO SÄRG, 563 56184, eeros30@hot.ee
2. PÜHA KÜLA tööjuht HILLAR PEETS, 564 4198, hillar@hillarino.ee
3. ALLIKU KÜLA tööjuht ARGO KIISA, 517 3799, argokiisa@hot.ee
4. VANAMÕISA – LAAGRI tee äär, tööjuht JAANUS NAPPUS, 502 6417,  jaanus@janment.ee
5. VANAMÕISA LÕKKEPLATS ja puude istutamine tööjuht EERO KALJUSTE, 506 7491, eero@kalsep.ee
6. MÄNNIVÄLJA ELURAJOON tööjuht MART VESKIMÄGI, 510 0357, mart@marfinbank.ee
7. SUUREVÄLJA TEE JA PÕIKTÄNAVAD tööjuht  RAIKO SAAR, 510 9433, raiko@ametek.ee 
8. VÄLJA ELURAJOON tööjuht URMAS OJAMÄE, 552 1891, urmas.ojamae@gmail.com 
9. VANAMÕISA SELTSIMAJA ÜMBRUS tööjuht AINO KIIREND, 538 09386

KELL 15.00 VANAMÕISA LÕKKEPLATSIL TALGUGRILL kõigile talgulistele
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VaLLaVoLIkoGus

Vallavolikogus 
26. märtsil

Otsustati anda vallavalitsu-
sele luba sõlmida haldusle-
ping Saue valla ja Tallinna 
linna vahel, millega määra-
takse mõlema omavalitsuse 
haldusterritooriumi hõlma-
va ühisveevärgi ja -kanali-
satsiooniga kaetud ala ulatus 
Tallinna reoveekogumisala 
Hüüru piirkonnas ning sel-
lise ühisveevärgi ja -kanali-
satsiooni kasutamise tingi-
mused. 
Otsustati anda vallavalitsu-
sele luba korraldada lihtme-
netlusega riigihange Saue 
valla objektidel tehnilise val-
ve ja valveseadmete hooldu-
se ning patrullteenuse telli-
miseks perioodil 1. mai 2009 
kuni 30. aprill 2012. 
Jäeti algatamata Saue valla 
üldplaneeringu muutmine, 
vastava taotluse esitas valla-
valitsusele Glimstedt Straus 
& Partnerid Hendrik Tibar’i 
ja Hüüru Külaseltsi MTÜ vo-
litusel eesmärgiga algatada 
Saue valla üldplaneering ja 
määrata kindlaks T8 Tallinn-
Paldiski maantee täpne asu-
koht T11 Tallinna ümbersõi-
dutee ja T8 Tallinn-Paldiski 
maantee rekonstrueerimise 
eelprojekti trassivaliku 2B 
asukohas, vastavalt T11 Tal-
linna ümbersõidutee ja T8 
Tallinn-Paldiski maantee 
rekonstrueerimise eelprojek-
tile. 
Toimus “Saue valla ehitus-
määrus” esimene lugemine.
Muudeti kinnistu Korba II 
katastriüksuse sihtotstarve.
Muudeti määrust “Sotsiaal-
toetuste määramise ja maks-
mise kord Saue vallas” Saue 
valla eelarvest makstavate 
sotsiaaltoetuste summade 
suuruste osas.
Jäeti vastu võtmata Saue val-
la põhimäärus, vallavalitsus 
võttis eelnõu tagasi.

•

•

•

•

•

•

•

Muutusid sotsiaaltoetuste määrad
Toetused

Koduvald

Seoses majanduslangusega on 
omavalitsused sunnitud üle 
vaatama ja vähendama eelar-
vemahte, see tingib kõigi ku-
luliikide, ka sotsiaalkulutuste 
rõhuasetuste ülevaatuse.

Saue imurautoga Vallavolikogu 
eelarve- ja majanduskomisjoni 
esimehe Veiko Pedoski sõnul 
vaatas Saue valla toetuste mää-
rad läbi volikogu sotsiaalkomis-
jon, tuues volikokku hääleta-
miseks ettepaneku iga toetuse 
osas. 
“Alates 1. aprillist 2009 muutu-
sid toetused kahes valdkonnas. 
Suurenesid toetused tervishoiu 
ja lastekasvatuse osas, ehk ot-
sustati suurendada abi inimes-
tele, kellele see on eluliselt vaja-
lik või kes ei ole veel iseseisvad. 
Vähendati toetusi koolimineku 
ning meelehea vallas, kuna neid 
ei peetud keerukas majandus-
keskkonnas piisavalt põhjenda-
tuks,” selgitas Pedosk.
 
Ühe toetuseliigina muudeti es-
makordselt kooli mineva lapse 
toetust. Volikogu kinnitas seni-
se 5000 krooni asemel toetuse 
määraks 2500 krooni. 

Otsustati lõpetada gümnaa-
siumilõpetajatele 500-kroonise 
koolilõputoetuse maksmine. 
Sotsiaalkomisjon tegi seejuures 
ettepaneku maksta toetust vaid 
neljade-viitega lõpetavatele õp-
puritele, aga see ettepanek toe-
tust ei leidnud ja 2009. aastal 
koolilõpetajatele toetust ette 
nähtud ei ole.

Volikogu hääletuse tulemusel 
lõpetatakse 2000-kroonine vakt-
sineerimistoetuse maksmine 
väikelastele. 

Sotsiaalkomisjoni ettepanek 
tõsta kasuperetoetust leidis po-
sitiivset vastukaja. See toetus-
liik tõusis 50 %, seniselt 1500-lt 
3000-le kroonile. 

Otsustati lõpetada ka 200-kroo-
nise jõulutoetuse maksmine 
pensionäridele ja lastele. Sot-
siaalkomisjon pakkus välja, et 
see raha tuleb suunata pensio-
näride ravimitoetuse tõstmi-
seks. See ettepanek võeti vastu 
ja senise 500 krooni asemel aas-
tas saavad pensionärid taotleda 
700-kroonist toetust.

alates 1. aprillist 2009 on Saue valla eelarvest 
makstavate sotsiaaltoetuste suurused  järgmised: 

sünnitoetus   5000 krooni;
matusetoetus   2000 krooni;
kasuperetoetus   3000 krooni kuus; 
ravimitoetus     700 krooni aastas; 
(abi-, hooldus- ja rehabilitatsioonivahendite  
ning taastusravi toetus   400 krooni kuus;
esmakordselt kooli 
mineva lapse toetus    2500 krooni; 
lapsehoiu toetus   2000 krooni kuus;
puuetega inimeste toetus 1500 krooni aastas.

2008. aastal makstud sotsiaaltoetuste mahud 
(näited) 

sünnitoetust  735 000 krooni, 147 taotlejale
matusetoetust  123 500 krooni, 65 taotlejale
ravimitoetust  385 848 krooni,  807 taotlejale
abi-, hooldus- ja rehabilitatsioonivahendite toetust 
   450 144 krooni,  229 taotlejale
esmakordselt koolimineva lapse toetust 
   535 000 krooni, 107 taotlejale
vaktsineerimise toetust  78 456 krooni, 48 taotlejale
lapsehoiutoetust  3 175 805 krooni, 221 taotlejale
jõulutoetust   585 200 krooni, 2926 taotlejale

Üldse maksti 2008. aastal riigieelarvest sihtotstarbeliselt 
eraldatud rahalistest vahenditest ning valla eelarvest 
sotsiaalhoolekande osakonna kaudu sotsiaaltoetusi 
kokku  6 451 011 krooni.

Volikogu materjalid 
paremini 
kättesaadavad 
Nüüd on võimalik Saue Valla-
raamatukogu ja Saue Vallavoli-
kogu ruumide ühise välisukse 
juures hõlpsamini volikogu ma-
terjalidega tutvuda ka mitte in-
terneti inimestel.

Uuel stendil on info volikogu 
liikmete ja komisjonide koossei-
sude kohta, samuti on lugemi-
seks valmis viimasel volikogu 
istungil vastuvõetud õigusaktid 
ja tutvuda saab ka järgmise voli-
kogu päevakorraga.

Volikogu jättis rahuldamata Hüüru külaseltsi 
taotluse algatada valla üldplaneeringu muudatus

Koduvald

Hüüru Külaselts tegi valla-
valitsusele ettepaneku al-
gatada valla üldplaneering 
eesmärgiga määrata kindlaks 
rekonstrueeritava Tallinn-
Paldiski maantee täpne asu-
koht. Saue Vallavolikogu jät-
tis üldplaneeringu muutmise 
algatamata. 

Hüüru Külaseltsi soovi taga 
on kinnitada teravat avalik-
kuse vastuseisu pälvinud Tal-
linn-Paldiski maantee 5. lõigu 
rekonstrueerimisprojekti eel-
projekti trassivaliku 2B asuko-
has. 
2B trassivariant näeb ette tee-
koridori, mis läbib Saue valda 
Kiia küla lähistelt, üle põldu-
de. 
Samas trassivariant 1B, mis 
on Maanteeameti, kui selle 
töö tellija ja keskkonnamõju-
de hindaja arvamuse kohaselt 
eelistatuim, läbiks Hüüru küla 
tee praeguses asukohas. 
1B variandi puhul on üks väl-
japakutud võimalus lahenda-
da  teelõik Hüüru küla läbiva 
viaduktina. Sellele on aga ko-
halik elanikkond avaldanud 

oma vastuseisu.

Kelle pädevuses? 
Planeerimisseaduse kohaselt 
võib igaüks teha planeeringu 
koostamise algatamise ettepa-
neku. Sama seadus sätestab, et 
üldplaneeringu koostamise al-
gatab ja koostamist korraldab 
kohalik omavalitsus. 
Samas ütleb Kohaliku omava-
litsuse korralduse seadus, et 
üldplaneeringu algatamine, 
kehtestamine ja muutmine 
kuulub volikogu ainupädevu-
sesse. 
Seetõttu esitas  vallavalitsus 
Hüüru Külaseltsi taotluse vo-
likogule lahendamiseks.

Vallavalitsuse ettepanek 
volikogule
Abivallavanem Tiit Talvi sõ-
nul on antud juhul sisulise 
tähtsusega küsimus, kas rii-
gimaantee asukoht tuleks 
määrata kindlaks maakonna-
planeeringuga või valla üld-
planeeringuga.
Planeerimisseadus näeb ette, 
et maakonnaplaneeringu ees-
märgiks on muuhulgas maa-
konna territooriumi olulise-
mate infrastruktuuri objektide 
asukoha määramine. “Käes-

oleval juhul tuleb asuda sei-
sukohale, et vaadeldav rii-
gimaantee - Tallinn-Paldiski 
maantee - on infrastruktuu-
ri oluline objekt, mistõttu 
peab selle maantee trassiko-
ridoride kinnitamine olema 
lahendatud läbi maakonna-
planeeringu,” selgitas Talvi.  
Lisaks on Tallinn-Paldiski 
maantee mitut kohalikku 
omavalitsust läbiv riigimaa-
ntee ja käsiteldav joonehiti-
sena, mille asukohta ei saa 
määrata ainult üks omava-
litsus oma huvidest lähtu-
valt.
Arvestades nimetatud asja-
olusid tegi vallavalitsus vo-
likogule ettepaneku mitte al-
gatada valla üldplaneeringu 
muudatust ja teha ettepanek 
Harju maavanemale algata-
da maakonna teemaplanee-
ring määramaks kindlaks 
Tallinn-Paldiski maantee 
asukoht Saue vallas. 
Ka keskkonnamõjude hin-
damise aruande koostaja on 
pidanud Tallinn-Paldiski  
maantee 5. lõigu puhul pari-
maks lahenduseks Tallinna 
linna, Harku valda ja Saue 
valda käsitleva teemapla-
neeringu koostamist.

AktuaaLne

Tallinn-Paldiski maantee 
on tervenisti riigimaantee, 
täpsemalt põhimaantee. See 
ühendab Paldiski sadamat 
Tallinnaga ja Tallinna ringtee-
ga. Kõik nimetatud maanteed 
koos Tallinna sadamast lähtuva 
kavandatava transpordikorido-
riga moodustavad osa Euroopa 
transpordivõrgustikust. 
Samas on tegemist teedega, 
mida kasutatakse Tallinna 
ümbruse asumitesse pääsemi-
seks. 
Rekonstrueerimisprojekti 
rahastatakse ühtekuuluvusfon-
dist. Tallinna ringtee ja Tal-
linn-Paldiski maantee projekti 
maa-ala asub Harku, Saue, Kei-
la, Saku, Kiili ja Rae valdades 
ning hõlmab ka Keila ja Saue 
linnasid, kusjuures projektiga 
hõlmatavate teede kogupikkus 
on 56 km. Keskkonnamõjude 
hindamise aruande andmetel 
on teised omavalitsusüksused 
(peale Saue valla) projektlahen-
duse kooskõlastanud.

Saue valla territooriumil asub 
teekoridor (või sellest mööduv) 
Aila, Valingu, Kiia ja Hüüru 
külades.
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Pääsküla jõgi saab uue näo
2008. aastal eraldas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Saue 
Vallavalitsuse projekti alusel vallale raha Pääsküla jõe sängi ja 
kallaste puhastamiseks Rahnu tänava ja Veskitammi tänava va-
helisel 960 meetri pikkusel lõigul.

Tööde raames puhastatakse jõe säng setetest ja taimestikust, ko-
ristatakse, planeeritakse ja haljastatakse jõe kaldad, likvideeritak-
se võsa ning jõkke kukkunud puud ja korrastatakse jalakäijate 
sillad.
Tänaseks on valmis jõe puhastamise põhiprojekt ning vald kuu-
lutas välja riigihanke tööde tegija leidmiseks. Tööde valmimise 
esialgne tähtaeg on 1. september 2009.

Täiendav info: Mikk Lõhmus, abivallavanem- arendusnõunik, 
telefon 654 1158, e-post mikk.lohmus@sauevald.ee 

Kevadisest teedehooldusest
Indrek Brandmeister
kommunaalspetsialist

Kruusateede hooldusest
Kruusateed püsisid talvel üsna heas seisukorras, sest jõudsime 
detsembri alguses, vahetult enne teede külmumist soojadel päeva-
del, kõik valla põhiteed korda teha. 
Nüüd, kui teed on lõpuks üles sulanud, saame uuesti alustada 
erinevaid hooldustöid kruusateedel. Hea on tõdeda, et eelmisel 
aastal teeservadelt eemaldatud mättad Vatsla, Tiiri, Koppelmaa ja 
Tuula teel, toovad sel ja järgnevatel aastatel hoolduselt kokkuhoi-
du.  Sadevesi pääseb teelt kraavi ja ei ole vajadust vedada pidevalt 
teele kruusmaterjali täiendust. 
Sel talvel lõikasime suures koguses võsa valla teede ääres ja selle 
tulemusel on nüüd suvel võimalik korraldada teeäärte korrasta-
mist. Plaanis on vabastada ka Kotka ja Välja tee ning mitme teise 
tee ääred kõrgetest mätastest, et tagada sadevee äravool teelt.
Analoogselt möödunud aastatega, on eelarves olemas raha ka tol-
mutõrje tegemiseks.

Mustkattega teede hooldusest
Aastakümneid tagasi ehitatud asfaltkatete seis on halb ning hool-
duseks kuluvad summad on jätkuvalt väga suured. 
Igaüks näeb, et eriti halvas seisus ja seda eeskätt „tänu“ külmaker-
getele on Nõlvaku, Vae ja Hoiu tänav, Kiia ja Vatsla tee. Et need 
tänavad lõplikult ei laguneks, on ka sel aastal lisaks aukude lappi-
misele plaanis teostada teekatte säilitamiseks osalisi pindamistöid. 
Augud valla teedel peaksid olema lapitud mai esimeseks nädalaks 
ja seejärel algab pindamistööde planeerimine.

Täiendava informatsiooni saamiseks või mõne aukliku koha ette-
näitamiseks võib julgelt pöörduda kommunaalspetsialist Indrek 
Brandmeistri poole (telefon 654 1155, indrek.brandmeister@saue-
vald.ee) või abivallavanem-arendusnõunik Mikk Lõhmuse poole 
(telefon 654 1158, mikk.lohmus@sauevald.ee). 

Teederemont

Läheb puhtamaks

Miks tõusevad vee- ja kana-
lisatsiooniteenuse hinnad?

uus hInd

Marek Säde
AS Kovek juhataja

AS Kovek on 100% Saue vallale 
kuuluv aktsiaselts, mille üles-
andeks on osutada Saue vallas  
vee ja kanalisatsiooni teenust. 

Käesoleval hetkel on AS Kovek 
teeninduspiirkondadeks Laagri, 
Ääsmäe, Harku, Valingu ja Al-
liku. Lisaks eelnevale loetletule 
on volikogu poolt kinnitatud 
määrusega määratud AS Kovek 
tegevuspiirkonnaks ka Hüüru 
küla.

Vee müügi ja kanalisatsioonitee-
nuste osutamise hind peab kat-
ma vee-ettevõtte tootmiskulud, 
kvaliteedi- ja ohutusnõuete täit-
mise, keskkonnakaitsetingimu-
sed ja ühisveevärgi ning -kanali-
satsiooni arendamise. 
Et edaspidi pakkuda klientidele 
nõuetekohast ja kvaliteetset tee-
nust tuleb panustada personali, 
investeerida tehnilistesse sead-
metesse ja trassidesse. Paraku 
on tõusnud teenuse osutamiseks 
vajamineva toorme ja teenuse 
hinnad, mis omakorda kajastu-
vad teenuse omahinnas. Juhul, 
kui teenuse hind ei ole piisav, 
et katta ära eelnimetatud kulu-
tused, ei ole võimalik rääkida 
jätkusuutlikust ja edasiarenevast 
veemajandusest. 

Hind sõltub omahinnast ja 
investeeringuvajadustest
On vaja täiendavalt investeerida, 
et vee-ettevõtte tegevus vastaks 
üha karmistuvatele keskkon-
na- ja kvaliteedinõuetele ning 
klientide ootustele. Saue vallas 
on täna hulgaliselt kasutusel ole-
vaid, aga kahjuks amortiseeru-
nud ja nõuetele mittevastavaid 
vee- ja kanalisatsiooni trasse. 
Sagedased on veekatkestused 
ja kanalisatsiooni ummistused, 
mis on paratamatud ja kaasne-
vad oma aja äraelanud tehno-
võrkudest. Suureks probleemiks 
on sadevete sattumine kanalisat-
siooni torustikku ja selle kanali-
seerimine ühiskanalisatsioonis. 
See toob omakorda kaasa suure-
mad kulutused ülepumpamisel 
ja puhastusjaamas töötlemisel.  
Teenuse omahinna tõus mõjutab 
paratamatult pakutava teenuse 
hinda.

Teeninduspiirkondades 
erinevad hinnad
Veebruaris 2009. aastal esitas 
AS Kovek Saue Vallavalitsusele 
uued omahinna kalkulatsioonid 
ja taotluse uute teenuse hindade 
kehtestamiseks. Esitatud tarii-
fikalkulatsioonid on koostatud 
lähtuvalt seisukohast, et tee-
ninduspiirkondade kaupa tu-
leb rakendada erinevaid tariife, 
mis põhinevad selle piirkonna 
teenuse osutamise omahinnal ja 
tagavad vajaminevad investee-

ringud piirkonda. 
Tähelepanu on pööratud piir-
kondlikule tarbijale, teenindus-
piirkond peab ennast ise ära 
majandama ja teiste piirkondade 
tarbijad ei pea doteerima esime-
si. Sellega lõppeks ristsubsidee-
rimine erinevate piirkondade 
vahel.  
Asutuste ja ettevõtete tariif on 
kehtivalt vee osas ca 14% ja ka-
nalisatsiooni osas 27% kõrgem 
elanike tariifist. Vastavalt vallas 
kehtivale vallavolikogu mää-
rusele „Veevarustuse ja reovee 
ärajuhtimise teenuse hinna regu-
leerimise kord“ peavad vee- ja 
kanalisatsioonitariifid vastama 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
seadusele. Selle kohaselt ei tohi 
teenuse tariifid olla tarbijagru-
piti diskrimineerivad. Vältimaks 
vastuolusid seaduse ja määruse-
ga on ettevõtete ja asutuste ta-
riifitõusu osakaalu vähendatud 
ja vähendatakse edaspidi kuni 
nende ühtlustumiseni elanike 
tariifidega.

Euroopa Liidu joogivee- ja asu-
lareoveedirektiivid seavad kõi-
kidele kohaliku omavalitsuse 
üksustele kohustused elanikele 
kvaliteetse joogivee tagamiseks 
ning asulate reovee ärajuhti-
miseks.  Et saavutada Euroopa 
Liidu poolt nõutud direktiivide 
täitmised ja saada positiivseid 
rahastusotsuseid ühisveevärgi 
ja -kanalisatsiooni arenduseks 
on vajalik järgida kaasrahastaja 
poolt kehtestatud reegleid.

Investeeringud jätkusuutlikusse
AS Kovek esitas 2008. aastal EL 
Ühtekuuluvusfondile taotluse 
Saue valla vee- ja kanalisatsioo-
nitrasside väljaehitamiseks ja re-
konstrueerimiseks. 
Taotluse kogumaht oli 108 mil-
jonit krooni (täpsemalt veebrua-
rikuu “Koduvallas”) ning selle 
raames tuli koostada ka Euroopa 
Liidu poolt nõutud mahus ja me-
toodikat kasutades finantsana-
lüüs AS-i Kovek jätkusuutliku 
ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni 
hinnakujunduse küsimuses. 
Riigi kontrollorganisatsioonid 

(Riigikontroll) on korduvalt tä-
helepanu juhtinud sellele, et 
vee- ja kanalisatsioonitariifid ei 
kata kõiki teenusega seotud ku-
lusid. Euroopa Liidu Ühtekuu-
luvusfondi nõuded tariifidele on 
otseselt nimetatud auditi üheks 
tulemuseks.
Täna kehtestatav teenuse hind 
tuleneb otseselt nimetatud fi-
nantsanalüüsi tulemustest ja on 
korrigeeritud oodatava majan-
duslangusega, st hinnatõus on 
väiksem, kui EL metoodika ni-
metatud tõusu algselt ette nägi.
2009. aastal on AS-l Kovek plaa-
nis esitada SA Keskkonnain-
vesteeringute Keskusele taotlus 
„Saue valla Saue-Vanamõisa 
reoveekogumisala ühisveevär-
gi ja -kanalisatsiooniprojekt“ ja 
Ääsmäe reovee puhasti reno-
veerimise rahastamiseks. Ni-
metatud taotluste rahuldamise 
ja projektide realiseerumisega 
saab lahendatud Saue-Vanamõi-
sa veepiirkonna ühisveevärk ja 
kanalisatsioon ja Ääsmäe reovee 
puhasti probleemid.

Teostatavad ja planeeritavad 
projektid genereerivad oma tu-
lud  vee- ja kanalisatsiooni tee-
nuse müügist. Teenuse hind 
peab vastama finantsmajandus-
analüüsiga seatud eesmärkidele, 
et tagada projektide ootuspärane 
elluviimine ja toimimine. Ees-
märkide saavutamiseks, projek-
tide tasuvuseks on vaja korrigee-
rida iga-aastaselt teenuse tariife. 
Tariifi korrigeerimisel lähtutakse 
inflatsioonist, reaalpalga kasvust 
ja muudest teguritest. Tariifi 
tõus peab olema mõõdukas ja 
eesmärgipärane, et tagada pro-
jekti jätkusuutlikus. 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse 
hinnatõus on kindlasti ebameel-
div, kuid selle sihiks pole ühelegi 
firmale kasumi teenimine. Ees-
märk on Saue valla ühisveevärgi 
ja -kanalisatsiooni tõrgeteta toi-
mimise tagamine ning vajalike 
investeeringute, sh EL Ühtekuu-
luvusfondi veemajandusprojekti 
elluviimise, tagamine. 

Laagri korteriühistute ümarlaud toimub 
11. mail kell 17.30 

Saue Vallavolikogu ruumides Veskitammi 4.
 

Seekord on päevakorras vee- ja soojaküsimused.
 

Täpsem info edastatakse korteriühistutele 
e-postiga ja avaldatakse valla veebilehel.

 
Lisainfo: abivallavanem-arendusnõunik 

Mikk Lõhmus telefon 511 9343, 
e-post mikk.lohmus@sauevald.ee. 

Samale aadressile palume oma kontaktandmetest 
teada anda nendel, kes esimesel ümarlaual ei 

osalenud, kuid soovivad infot e-posti teel saada.
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Avalikul väljapanekul olevate 
detailplaneeringutega on või-
malik tutvuda ka elektroonili-
selt  Saue valla koduleheküljel: 
www.sauevald.ee/ehitus_pla-
neerimine/detailplaneering/
teated

Saue Vallavalitsus teatab, et 
23.04.2009 kuni 07.05.2009 
kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti 
kuni 18.30-ni ja reedeti kella 
14.00-ni) toimub Saue valla-
majas, Veskitammi 4 järgmiste 
detailplaneeringute avalik väl-
japanek: 
Hüüru küla Lehiste-2 kinnistu 
detailplaneering. Detailpla-
neeringu eesmärgiks on kin-
nistu jagada kruntideks ning 
määrata ehitusõigus ja hoo-

nestustingimused viie ühe-
korteriga väikeelamu, kahe 
kahekorteriga elamu, ühe äri-
hoone rajamiseks ning krun-
tidele juurdepääsuteede ja 
tehnovõrkudega varustamise 
lahendamine. Planeeritava ala 
suurus on ca 7,5ha. Planeeri-
tavad elamukrundid on suu-
rusega 1660- 3209m² ja ärimaa 
krunt 2055m². Hoonete luba-
tud suurim kõrgus on 8,5m. 
Detailplaneering ei muuda 
kehtivat üldplaneeringut.  De-
tailplaneeringu koostaja TS-
Harkelt OÜ, töö nr 88/2006.

Vanamõisa küla Villa-Veroni-
ka kinnistu detailplaneering. 
Detailplaneeringu eesmärgiks 
on kinnistu jagada kruntideks 

ning määrata ehitusõigus ja 
hoonestustingimused kolme 
ühekorteriga väikeelamu ja 
abihoonete rajamiseks, krun-
tidele juurdepääsuteede ja 
tehnovõrkudega varustami-
sega lahendamine. Planeeri-
tava ala suurus on ca 10,0ha. 
Planeeritud elamukrundid on 
suurusega 1,0- 4,8 ha. Elamute 
lubatud suurim kõrgus on 8m, 
abihoonetel 5m. Detailplanee-
ring ei muuda kehtivat üldpla-
neeringut. Detailplaneeringu 
koostaja Hirundo OÜ, töö nr 
HDP-08/08.

Lähemat informatsiooni saab 
planeeringute spetsialistilt
Maili Metsaotsalt 654 1157 

Saue valla territooriumil 
veebruaris 2009 on algatatud 
järgmised detailplaneerin-
gud:

Saue Vallavalitsuse 24.03.2009 
korraldusega nr 172 on algata-

tud Laagri alevikus Meelespea 
6 kinnistul detailplaneeringu 
koostamine, eesmärgiga ole-
masolevate ehitustingimuste 
muutmine ning kinnistul hea-
korrastuse, haljastuse, juur-
depääsu, parkimise ja tehno-

võrkudega varustamisega 
lahendamine.

Saue valla territooriumil 
märtsis 2009 ei kehtestatud 
detailplaneeringuid.

detaILpLaneerInGute aVaLIk VäLjapaneknek

s aue VaLLa detaILpLaneerInGud märtsIs 2009

Rubriik “kaotatud-leitud” 
valla veebilehel

Veebilehe avalehe all vasakul nurgas on uus rubriik, mis kut-
sub üles valla territooriumilt leitud asju tooma vallamajja.

Seejärel saab leiu kohta teate veebilehele üles riputada ja ehk on 
seeläbi murelikul kaotajal suurem võimalus oma taskust pude-
nenud rahakott või võtmekimp tagasi saada.

www.sauevald.ee/avaleht/leitud_asjad/kaotatud_leitud

KasuLIk teada

Kuula raamatut!

Laagri alevikurahval 
probleeme polegi?

Lia Nirk 
Saue Vallaraamatukogu juhataja

Viimasel ajal ilmub üha rohkem raamatuid helikandjatel, ta-
valiselt trükitud raamatu lisana, aga vahel ka ainult CD-na. 
Nimetatakse neid audioraamatuteks, kuulderaamatuteks, kõi-
ge levinum nimi on heliraamat. 

Heliraamat on helikandjale salvestatud etteloetud tekstiga raa-
mat. Esimesed heliraamatud salvestati magnetlintidele, hiljem 
helikassettidele. Tänapäeval salvestatakse enamik heliraama-
tuid laserplaatidele.
Saue Vallaraamatukogus on praegu heliraamatuid ainult 15 ni-
metust, põhiliselt tuntud eesti näitlejate poolt loetud lastekirjan-
dus. Laiskadele lapsevanematele mõeldes, päris kasulikud lae-
nutada, ainult lihtsalt ei teata küsida. Pimedate ja vaegnägijate 
jaoks on spetsiaalses pimedate  raamatukogus küllalt rikkalik 
valik nii õppe- kui ilukirjandust, ka heliajalehed ja –ajakirjad. 
Meie lugejad saavad soovi korral tellida neid ka raamatukogu-
devahelise laenutuse kaudu. Meil kõigil võib elus ette tulla aegu, 
kui nägemisfunktsiooni mingil põhjusel ei saa kasutada, siis on 
heliraamat abiks, samuti on see  hea alternatiiv muusikale. Palju-
del keeleõpperaamatutel on kaasas ka laserplaat. Olemasolevaid 
heliraamatuid saab raamatukogus kõrvaklappidega kuulata, 
aga mugavam on muidugi seda teha kodus CD-mängija või vas-
tavalt seadistatud arvuti abil.
Keskmiselt on üks CD 60-minutise kestusega, mahukamad raa-
matud on salvestatud mitmele plaadile. Näiteks Kiviräha „Rehe-
papp“ saab „loetud“ 7 tunniga 6 plaadilt. Nii saab raamatu võtta 
teele kaasa, autot juhtida ja samal ajal kuulata. Läbi arvuti võib 
salvestada soovi korral heliraamatu mp3- mängijasse. Interne-
tist saab heliraamatuid alla laadida nagu muusikatki. Soovitada 
võiks Ööülikooli veebiaadressi www.ylikool.ee, kust on võima-
lik kuulata või alla laadida  loenguid kõikvõimalikel teemadel. 
Võõrkeelseid heliraamatuid on internetiavarustel kindlasti palju 
leida.
Lugejate huvi korral on kindlasti oodata lisa ka Saue Vallaraa-
matukogu heliraamatutele.

Koduvald

6. aprillil Veskitammi Kultuurikeskuses toimunud koosole-
kule, kuhu vallavalitsus oli kutsunud Laagri alevikurahva 
oma probleemidest ja muredest rääkima, tuli kohale 10 
inimest.
 
“Kas on Laagris asjad nii korras või kedagi lihtsalt ei huvita?” 
küsis vallavanem retooriliselt kohale tulnud kümmet  aleviku 
elanikku ja kahtteist küsimustele vastama tulnud vallaametnik-
ku kokku lugedes.
Sellele küsimusele koosolek vastust ei pakkunud, küll aga said 
oma kogukonna elu-olu puudutavate teemade kohta ülevaate 
need, kes ei pannud paljuks esmaspäeva õhtupoolik kultuuri-
majas veeta.
Kõne all olid nii pingelised eelarve küsimused, kui ettevaatli-
kud prognoosid, tutvustati lähiaja teede ehitamise ja rekonst-
rueerimise plaane, räägiti sotsiaalprobleemidest ja haridusküsi-
mustest.

KohtumIne eLanIkeGa

Lia Nirk
Saue Vallaraamatukogu 
juhataja

6. detsembrit 1924 loetakse kahe 
Saue valla raamatukogu - Saue 
Vallaraamatukogu ja Ääsmäe 
Raamatukogu - ühiseks algus-
ajaks. 

Kui mõelda täpsemalt selle daa-
tumi üle, tuleb meelde, et 1. det-
sembril 1924. aastal toimus Tal-
linnas detsembrimäss, viis päeva 
hiljem aga sai Saue Vallavoliko-
gu otsus raamatukogude asuta-
mise kohta valla olulise kultuu-
risündmuse aluseks. 
Selsamal detsembrikuul otsusta-
ti kokkukutsutud Saue-Jõgisoo 
haridusseltsi poolt rajada ka Jõ-
gisoole raamatukogu, kuna ko-
halik võim tahtis Jõgisoo raama-
tukogude võrgu loomisel välja 
jätta. 
Jõgisoo raamatukogu kujunes 10 
aasta jooksul tegelikult valla kõi-
ge suuremaks raamatukoguks. 
Praegune Hüüru Raamatukogu,  
mis on valla vanim (1886), tegut-
ses  algul Harku raamatukogu 
nime all.

Ajaloo teadmised lünklikud
Jõgisoo ja Ääsmäe raamatukogu  
ajalugu on põhjalikult läbi uuri-
tud ja kirja pandud, mida ei saa 
kahjuks öelda Saue Vallaraama-
tukogu kohta. 
Teada on vaid vähesed faktid 
ja pildimaterjal vanemast ajast 
puudub hoopis. Teada on, et Va-
namõisas (koolimajas) oli samuti 

raamatukogu, mis hiljem ühen-
dati Saue raamatukoguga. Saue 
Vallaraamatukogu ametlik nimi 
on aegade jooksul mitmeid kor-
di teisenenud vastavalt aegade ja 
arusaamade muutustele.
Sel aastal täitub 85 aastat Saue 
Vallaraamatukogu ja Ääsmäe 
Raamatukogu asutamisest.  Esi-
mene sissekanne Saue Avaliku 
Raamatukogu nimestikku on 
tehtud kaks aastat varem, 1922.
aastal ja selleks on raamat „Ini-
mese keha ehitus ja tegevus“.   
See esimene  inventariraamat on 
hästi säilinud  ja sissekanded ja 
märkmed kuni  1931. aastani pä-
ris kõnekad. 

Esimestest Saue raamatuko-
gu töötajatest on vähe teada. 
1951-1957. aastani oli raama-
tukogu juhataja Valve Hurm 
ja 1957-2007. aastani (50a.!) 
Urve Saarmann. 

Palve vallaelanikele
Siinkohal tahan pöörduda 
palvega kõigi inimeste poole, 
kes omavad mingitki allikma-
terjali või pildimaterjali, mis 
seondub Saue Vallaraama-
tukogu pika ajalooga, palun 
võtta ühendust raamatuko-
guga. 
Võib-olla on silma jäänud 
midagi juba siit ilmast lah-
kunud ema-isa või vanaema-
vanaisa järelejäänud paberi-
te hulgas? Erilist huvi pakub 
periood enne 1975. aastat, 
kui raamatukogu asus Saue-
Kanamal.  Maja ise on säili-

nud tänaseni. 
Kõige väärtuslikum on muidugi  
info ennesõjaaegsest ajast. Loo-
tus on leida midagi arhiividest, 
aga see otsing on alles planeeri-
misel.
Lootuses, et selline palve leiab 
vastukaja, tahan toonitada, et 
midagi  väärtuslikku ei pea ära 
andma, tänapäevased andme-
kandjad võimaldavad kopeerida 
mida tahes.

Kohtumiseni  raamatukogu juu-
belil!

Raamatukogud juubeldavadÜLeskutse

ÜLE-EELMISEST SAJANDIST: 
Kõige vanem praeguseni raamatuvarana 
säilinud  trükis  Saue Vallaraamatukogus 
pärineb 1898. aastast

aprill 2009



 

Minu Eesti mõttetalgud on heaks 
põhjuseks kokku tulla ja koos ära teha

Minu Eesti mõttetalgud Saue vallas

Saue vallas on “Minu Eesti” raames moodusta-
tud 5 mõttekoda. 
 
Laagri Kool
Kojavanem Mikk Lõhmus, 
telefon 511 9343, E-post mikk@minueesti.ee
Mõttekoja teemad:
• Turvalisus ja hoolivus
• Kodu, pere ja järelkasv
• Loodusväärtused

Veskitammi Kultuurikeskus
Kojavanem Arne Kuum, 
telefon 511 8877, ak@jml.ee
Mõttekoja teemad:
• Usk endasse, usaldus, positiivsus
• Ühistegevus ja koostöö
• Eesti maine

Vanamõisa Seltsimaja
Kojavanem Eero Kaljuste,
telefon 506 7491, eero@kalsep.ee
Mõttekoja teemad:
• Väärtused ja kultuur
• Ühistege vus ja koostöö
• Eluterve vanadus

Hüüru Mõis
Kojavanem Arnold Õispuu, 
telefon  504 7618, arnold@rolltrans.ee
Mõttekoja teemad:
• Eluterve vanadus
• Loovus, avatus, uuendusmeelsus
• Mobiilsus ja transport

Ääsmäe Põhikool
Kojavanem Tiina Tint, 
telefon 514 2358, tiina_ttt@hotmail.com
Mõttekoja teemad:
• Tervis, sport ja sisukas vaba aeg
• Ühistegevus ja koostöö
• Mobiilsus ja transport

Kõikides mõttekodades lisanduvad veel 
kohalikud teemad.
Mõttekodadesse saab registreeruda kas www.
minueesti.ee, vallas asuvates raamatukogudes, 
Vanamõisa Seltsimajas kohapeal või võttes otse 
ühendust kojavanema või maakonna koordi-
naatoriga.

Minu Eestiga seotud üldised küsimused võib 
esitada Harjumaa “kuldse ringi” koordinaato-
rile Mikk Lõhmusele, telefon 511 9343, E-post 
mikk@minueesti.ee 

Anneli Ohvril
Teeme Ära Minu Eesti toimkond

Kui tihti üksi oma probleemi-
dele lahendust leides lõpuks 
käed jõuetult rippu laseme. 
Sest jõud ei käi üle. Aga kui 
sama probleem on ka teistel, 
kes üheskoos oleksid valmis 
panustama probleemi lahen-
dusse? 

Miks me siis ootama jääme, et 
“need seal kuskilt ülevalt” selle 
korda ajavad? Koos me suuda-
me palju asju ise ära lahendada 
ja nii oma elu paremaks teha.
Eelmisel aastal ühendasime 
jõud selleks, et üheskoos Eesti-
maa prügist puhtaks teha. Alga-
tus õnnestus tänu tuhandetele 
vabatahtlikele, kes ei pidanud 
paljuks anda oma panus pare-
ma Eesti hüvanguks. Kuid pa-
randamist vajavaid asju on Ees-
tis palju. 
Mis oleks kui me tuleksime taas 
kokku ja arutame, mida saaksi-
me kõik koos ja südamest ära 
teha iseenda, oma perekonna, 
oma lähiringi, sõprade, kogu-
konna ja Eesti heaks! Kasvõi 
midagi väikest, mis aitaks meil 
kõigil üheskoos elujärge Eestis 
parandada.

Minu Eesti mõttetalgud 1.mail 
- mis need on?
Minu Eesti mõttetalgud, kus 
üle Eesti on võimalik mõtlema 
koguneda 400-sse mõttekotta, 
on võrreldavad mõttelise prü-
gikoristusega, kuhu igaüks saab 
tulla, et endal pikalt hinge peal 

olevat küsimust arutada, sellele 
lahendus leida ja see ka ellu viia. 
Oluline, et igaüks leiaks midagi, 
mida ta saaks ise või koos teis-
tega ära teha. Ja ehk neist väi-
kestest tehtud asjadest saavadki 
alguse suuremad muutused.

Milliseid küsimusi esitada 
võib?
Igaüks saab esitada talle süda-
melähedase küsimuse, niikaua 
kuni see algab sõnaga .kuidas., 
et soodustada lahenduse leid-
mist.  Näiteks esitab osaleja kü-
simuse, kuidas säilitada maal 
ettevõtlust ja töökohti? Kõik tee-
mast huvitatud inimesed koon-
duvad vestlusringi ning püüa-
vad üheskoos uusi ja nutikaid 
lahendusi pakkuda.  Lahendu-
seks võib olla see, et osalejad ot-
sustavad ise oma kogukonnaga 
taasavada poe ja juba järgmisel 
päeval haaravad härjal sarvist. 
Ikkagi paar töökohta juures.
Aga lahenduseks võib olla ka 
üle-eestiline programm, kus 
suured ettevõtted aitavad väi-
kestel ettevõtetel maal sündida 
ja sellega töökohti luua. Viimast 

ideed on 
raskem ise 
t e o s t a d a , 
seetõttu sel-
lised ideed 
h a k k a v a d 
endale toe-
tust koguma 
Minu Eesti 
ideepangas, 
kus erinevad 
spetsialistid 
üle Eesti an-
navad oma 

hinnangu, kuidas mingit ideed 
saaks teostada. Neid ideid saab 
juba aasta teises pooles koos 
uuesti arutada, millistega tasub 
edasi minna ja millistega mitte.

Kuidas mõttetalgutest osa võt-
ta?
Registreeruda saab kolmeliik-
melise seltskonnana www.mi-
nueesti.ee lehel. 
Registreerimiseks pole vaja ID 
kaarti ega muid imevidinaid. 
Kui puudub arvuti või interne-
tiühendus, saab sammud seada 
kohalikku raamatukokku. Seal 
saab ka üksi registreeruda.
Kes soovib ise mõttetalgutel ka 
küsimuse esitada, on hea enne 
pisut tausta uurida- mida roh-
kem infot, seda kergem on tal-
gulistel häid lahendusi pakku-
da.

Igaüks saab kaasa aidata sellele, 
et meil oleks mõnusam elada. 
Võta osa 1. mai mõttetalgutest, 
sest koos me suudame rohkem! 
Teeme ise ja teeme südamest, 
teeme koos Eesti paremaks!

TähtIs

Buss väljub küladest Laagrisse

Maidla seltsimaja juurest 10.00
mõisa juurest 10.05

Ääsmäelt Kasesalu 6 10.20
Uku bussipeatusest Pärnu mnt 10.35

Ailast (vana koolimaja juurest) 10.50
Valingult (mõisa juurest) 11.00

Saue linna päevakeskuse juurest 11.15
Vanamõisast Rõika tn ots 11.25
Alliku seltsimaja juurest 11.30

hüüru veski juures 11.40
harku hooldekodu teeristis 11.45

Koju saab samuti bussiga

KEVADPIDU
Eakate ja erivajadustega inimestele

24. APRILLIL KELL 12.00 
Veskitammi Kultuurikeskuses

peoteemaks on 

värviliselt 
kevadele vastu 

KÕIGE KIREVAM KOSTÜÜM SAAB 
PREMEERITUD. KÕIGE VÄRVLISEMAD 

MÕTTED HINNATUD. 

Laulunumbritega esineb Rukkilill

tantsuprogrammiga rõõmustab   
Saue linna tantsutrupp vokiratas 

näitemängu "vigased pruudid" esitab  
Saue gümnaasiumi näitetrupp 

nõuandeid jagab tsooniterapeut  
 

kohvilaud, väike loterii

lisainfo 654 1136 

Sotsiaaltöötajad võtavad 
kodanikke vastu ka Ääsmäel

meeLdetuLetus

Valla sotsiaalosakond tuletab “kaugelt kandi inimestele” 
meelde, et kord kuus toimub ametnike vastuvõtt ka Ääsmäel.

Üks kord kuus - kalendrikuu viimase nädala neljapäeval ootab 
sotsiaalnõunik või hooldustöötaja abivajajaid-nõuküsijaid Ääs-
mäe külas. Kohtumisajaks on pealelõunane aeg 14-16-ni ja kohtu-
mispaigaks Ääsmäe eakate seltsi residents Kasesalu 6-4.
Kohapeal saab täita erinevaid toetuseavaldusi, tuua toetuste kulu-
tśekke, küsida nõu ja rääkida muredest.

Sotsiaalosakonna ametnike vastuvõtuajad ja kontaktid:

Sotsiaalnõunik Mare Jallai 
654 1136; 562 10518, mare.jallai@sauevald.ee
Vastuvõtt: E  8-12  14-16, K 8-12  14-18 
Iga kuu teisel  T 10-11.30  Vanamõisa Seltsimajas
Iga kuu viimasel  N 14-16 Ääsmäel Kasesalu 6-4  

Lastekaitsespetsialist Sirli Sõstar-Peerna
654 1144; 534 62560, sirli.sostar@sauevald.ee
Vastuvõtt: E  8-12  14-16,  K 8-12  14-18 

Hooldustöötajad: 
Ene Kaljula, telefon: 526 0147 
Laine Elmik telefon: 533 58149
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KodanIk küsIb

Miks ei ole Urda 
raudteepeatuses ootepaviljoni?

Millal saab korda Avamaa tänav, 
et seal saaks ka jalgsi käia peale 
džiibiga sõitmise ja ujumise?
Indrek Brandmeister
kommunaalspetsialist

Avamaa tänava osaliselt lagunenud ja “ämblikuvõrgustunud” as-
faltkate remonditi ja pinnati 2008. aasta suvel. Loodetavasti panid 
kõik Avamaa tänava elanikud tähele, et kogu tänava teekatte kaits-
miseks teostati tänavakatte pindamistööd.
Laagri alevikus Kuuse, Redise, Avamaa ja Kuuse põik tänavatel 
puudub sadeveekanalisatsioon ja arvestades üldist majanduslikku 
olukorda puuduvad lähiaastatel ka vahendid, et seda rajada. Kõn-
niteede ehitamine ilma sadeveekanalisatsioonita ei ole võimalik.
Avamaa tänava liikluskoormus on suhteliselt väike ning suurte 
vihmade korral tekkivad loigud imbuvad kiiresti tänavaga piirne-
vatel haljasaladel.

Valla kodanikeühenduste kolm raha-
taotlusprojekti läbisid edukalt eelvooru
Koduvald

MTÜ Nelja Valla Kogu, mis 
asutati meeldivama elukesk-
konna loomiseks ja säilitami-
seks Kiili, Saue, Saku ja Harku 
valla territooriumil, kuulutas 
talvel välja projektikonkur-
si. Saue vallast laekus kolm 
projekti, mis eeltaotlusvoorus 
kõik ka positiivse kinnituse 
leidsid.
  
Rahataotlusprojekte oli võima-
lik esitada nelja meetme raa-
mes:

kvaliteetse elukeskkonna ja
alternatiivse ühistranspor-
di loomine; 
avaliku kasutusega jalgrat-
ta- ja puhkeplatside ja nen-
de juurdepääsuks matka- ja 
jalgrattaradade projekteeri-
mine ja ehitamine;
ajaloo- ja kultuuriväärtusli-
ke objektide renoveerimine 
ning vastavate ühendus – ja 
juurdepääsuteede kaardis-
tamine ja rajamine.

Tuula külakeskuse projekt
MTÜ Tuula Tutuluse taotlus 
hõlmas Tuula külakeskuse re-
noveerimisprojekti koostamist.
“Eesmärgiks on teha esimene 
samm Tuula külakeskuse reno-
veerimiseks,” seisab taotlusan-
keedis selgitus. Kaugemaks 
eesmärgiks on ehitada välja 
Tuula külakeskus ning pakku-
da Tuula küla rahvale võima-
lust kooskäimiseks ja ühistege-
vuse arendamiseks. Kuna külas 
puudub seltsimaja, siis on ühis-
üritused seni korraldatud vaid 
väliüritustena.
Tuula külakeskuse kinnistu ja 
hoone omanik Rein Riga, on 
andnud hoone MTÜ Tuula Tu-
tuluse kasutusse. Ühendusel on 
olemas juba ka hoone renovee-
rimise eskiisprojekt, taotleta-
va rahaga peaks valmima eel-, 
põhi- ja haljastusprojekt.
Kui külakeskus ükskord valmis, 

•
•

•

•

tõuseb sellest kasu nii Tuula kui 
Pällu külaelanikele. Mõtteis on 
ellu kutsuda erinevad käsitöö-, 
laulu-, ja tantsringid, võib-olla 
ka väikelaste päevakodu.
Taotletav summa on 131 688 
krooni. Selle summaga küll kü-
lakeskust veel valmis ei ehita, 
aga peale ehituse ja haljastuse 
projekteerimist, jätkab ühendus 
investeeringuks vajaliku toe-
tuse taotlemist, et külakeskuse 
kompleks lõplikult renoveeri-
da.

Vanamõisa küla puhkeplatsi 
projekt
MTÜ Vanamõisa küla taotlu-
ses seisab soov ehitada juba 
olemasolevale lõkkeplatsile 
paviljon, külakiiged, palgist 
lauad-toolid ja väligrill. Lisaks 
puitsillutisega tee maanteest 
platsini ning lasipuu rataste-
suuskade toetuseks. 
Vanamõisa lõkkeplatsil, kus 
toimuvad piirkonna suuremad 
ja väiksemad kultuurisündmu-
sed, samuti külakokkusaami-
sed, talgud jne, need olmetingi-
mused hetkel puuduvad. 
“Puhkeplatsi olemasolu on en-
nekõike tähtis piirkonnas elava-
tele inimestele. Tegevus haarab 
kolme küla – Vanamõisa, Alli-
ku ja Püha küla,” selgitatakse 
taotluses. 
Samas on ühendus seadnud en-
dale ka ambitsioonika eesmärgi 
muuta küla lõkkeplats üleval-
laliste vabaõhuürituste toimu-
miskohaks. “Projekti eesmärk 
kandub laiemalt mõeldes kogu 
Saue valla 16 külale, kuna kogu 
valla territooriumil puuduvad 
avalikuks kasutuseks mõeldud 
puhkeplatsid looduses, kus on 
olemas ka vajalikud tarvikud 
ühiselt vaba aja veetmiseks,” 
märgitakse taotluses.
Taotletav summa on 379 000 
krooni.

Välja mänguväljaku rajamine
MTÜ Välja Selts, mis on loodud 

Vanamõisa küla kõrval paikne-
va Välja elamurajooni elanike 
ühishuvide kaitseks, soovib ra-
jada avalikuks kasutuseks män-
guväljaku. 
Mänguväljakule paigaldatakse 
mängumaja, kiiged ja liivakast. 
Samuti pannakse paika istepin-
gid ja prügikastid ning rajatakse 
liivaplats ja käigutee(d). Kogu 
mänguväljak haljastatakse mu-
ruga ja istutakse puud.
Taotletav summa on 275 887 
krooni.
Hetkel ei kuulu maaüksus, 
kuhu mänguplats tahetakse 
rajada ühingule, vaid on OÜ 
Helmako - piirkonna arenda-
ja, omanduses. Kuna rahastu-
se saamise tingimuseks on ka 
nüanss, et taotleja saab teha in-
vesteeringuid vaid tema oman-
duses või seaduslikul alusel 
kasutamiseks antud objektidel, 
siis on  arendajale tehtud et-
tepanek maa üleandmiseks ja 
Saue Vallavalitsusele maa üle-
võtmiseks.
Saue Vallavalitsus on nõus 
maaüksuse andma MTÜ Välja 
Selts tasuta kasutusse pärast 
maa omandamist.

Kuidas edasi?
MTÜ Nelja Valla Kogu juhatu-
se esimehe Deiw Rahumägi sõ-
nul peavad taotlejad nüüd vor-
mistama paberid PRIA-le, kelle 
kaudu tuleb nii rahastus kui ka 
rahastuse lõppotsus. Seejärel 
on PRIA-l õigus menetleda do-
kumente kuni 90 tööpäeva. 
Rahumägi kinnitusel on MTÜ 
Nelja Valla Kogu kinnitatud 
eelprojektid PRIA-le otsustuste 
aluseks. Viimase roll on kont-
rollida üle taotluste tehnilistele 
tingimustele vastamine ja kui 
seal esineb puudujääke, siis  
teha taotlejale vastavad ettekir-
jutused.
“Aga 2008. aasta jooksul peak-
sid taotlused lõpliku rahas-
tusotsuse küll saama,” usub 
Rahumägi.

KodanIkuaLGatus

Valla ettevõtjad - andke endast märku!

KohtumIne etteVõtjateGa

Koduvald

13. aprillil kohtus vallavanem 
Mati Tartu Veskitammi Kul-
tuurikeskuses valla ettevõt-
jatega, arutamaks võimalusi, 
kuidas saaks omavalitsus kee-
rulistel aegadel oma ettevõt-
jaid toetada.

Kohtumisel, kus osales 20 ette-
võtjat, nende seas nii tööstus-
ettevõtteid kui põllumehi, jpt, 
olid osalejate peamiseks mu-
reks planeerimis- ja arenduskü-
simused, ettevõtjate vaheliste 
koostöö ja üldse valla ettevõt-

luse kohta puuduliku informat-
siooni olemasolu. 
Viimase valdkonna parandami-
seks kiideti heaks idee koosta-
da valla kodulehele andmebaas 
kohalikest ettevõtetest. 
Seoses sellega on oodatud mei-
liaadressil annely.sumre@saue-
vald.ee informatsioon valla 
territooriumil tegutsevate ette-
võtete kohta. 
Saadetav teave võiks sisalda-
da järgmisi andmeid: ettevõt-
te nimi, registrikood, esindaja 
nimi, kontaktid (postiaadress, 
veebiaadress, telefoni, e-posti 
aadress) ja ka tegevusala. 

Kohtumisel kohal olnud ette-
võtjate kohta võib leida sarnase 
ülevaate juba praegu veebilehel 
www.sauevald.ee avalehel rub-
riigis Valla ettevõtted.
Lisaks oli arutluse all võimalus 
anda vallaettevõtetele tasuta 
reklaamipinda vallalehes. Vas-
tava määruse loodab vallavalit-
sus vastu võtta juba aprillikuus 
ja sellest täpsem informatsioon 
juba maikuu vallalehes.

Seniks aga ootab vallavalitsus 
ettevõtjate aktiivsust oma kon-
taktide üles andmisel. 

Vastab AS-i Elektriraudtee juhatuse liige Kuldar Väärsi

Urda rongipeatuse ootepaviljoniga juhtus selline kurb lugu, et um-
bes kuu aega peale jaama ja ka perrooni avamist lõhuti ootepavil-
jon ära. Lõhuti kohe korralikult, nii klaasid, tagaseinad, kui isegi 
katus, ainult raam alles. Tegime ka politseile avalduse, aga kuna 
lõhkujaid pole tabatud, siis praegu me kaalume seda, kas ehitada 
paviljon uuest üles. Pole ju garantiid, et samad vandaalid uuesti 
tegutsema ei tule. Samas ei pea muidugi korralikud reisijad selle 
pärast kannatama ja ma siiski usun, et sügiseste vihmade ajaks on 
uus ooteputka taas püsti.
Rongid käivad tänapäeval õnneks üldjuhul täpselt sõiduplaani 
järgselt, nii et ka täpne ajaplaneerimine on abiks, et ei pea tuult ja 
vihma trotsima.
Samas oleks palve ka ümberkaudsetele elanikele, et jälgida seda, 
mis toimub perrooni ümber. Kui seal laamendatakse, siis võiks po-
litseile koheselt teada anda.

Koduvald

Saue Vallavalitsus on koondanud Saue valla elanikele häid pak-
kumisi kevadiste heakorratööde teostamiseks. 

Soodustus kehtib neile, kes esitavad ostu sooritamisel selle “Kodu-
valla” lehest välja lõigatud artikli. 
OÜ Eritex pakub aia elemente, poste, sokleid, vä-
ravaid, piirdeaedade rajamist soodustusega 10%. 
www.eritex.ee, tel: 503 1344.
AS Temeko pakub soodustust ustelt -10%, aedadelt ja väravatelt 
10-25%. www.temeko.ee,  tel: 654 1520.  
AS Tarn pakub kopateenust, autotransporti, piirdeaedade ehitust, 
haljastustöid jms soodustusega 5%. www.tarn.ee, tel: 679 6843. 
Dendrohooldus OÜ pakub puude raiet, kujundus- ja hoolduslõi-
kust, kändude freesimist soodustusega 5%. www.dendro.ee,  tel: 
545 53890. 
SVT Balti OÜ pakub ahjusid, pliite ja pliiditarvikuid soodustusega 
15%. www.svt.ee, tel: 656 2632.
Rolltrans OÜ pakub kopa, multilift, kraana- ja tõstukauto teenust 
ja ehitusprahi äravedu soodustusega 10%. www.rolltrans.ee, 
tel:  504 7617
Kalsep OÜ pakub soodushindadega kopp-laaduri teenust  ja sõelu-
tud mulda koos kohaleveoga. www.kalsep.ee, tel: 534 60382 
Wireless Trade OÜ pakub soodushindadega lehtede ja koristus-
prahi äravedu, ehitusjäätmete äravedu ja muruniitmist, 
www.wt.ee, tel: 562 64100
AS Kovek pakub soodsalt maja veesõlme hooldus- ja remonttöid 
(filtrid, veemõõtjad, maja veesisendid). www.kovek.ee, 
tel: 583 79069.
Laagri Ehitusmarketi aprilli sooduskampaaniad: 17.-23.04  tööriis-
tad; 24.-30.04  aiad ja aiakaubad.  www.ehitusmarket.ee. 

Tee oma kodu ja aed korda! 
(soodustused vallaelanikule!)

Hea pakkumIne
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Mida peaks teadma 7. juunil toimuvatest 
Euroopa Parlamendi valmistest?
www.vvk.ee

Eestist valitakse kuus Euroopa 
Parlamendi liiget ametiajaga 
viis aastat. 

Kes võivad Euroopa Parlamendi 
valimistel hääletada?
Hääletamisõigus on Eesti ko-
danikul, kes on valimispäevaks 
saanud 18-aastaseks. Hääleõigus-
lik ei ole isik, kes on kohtu poolt 
tunnistatud teovõimetuks või kes 
on kohtu poolt süüdi mõistetud 
ja kannab karistust kinnipidamis-
kohas.
Hääletamisõigus on ka Eesti ko-
dakondsust mitteomaval Euroo-
pa Liidu kodanikul: 
1) kes on valimispäevaks saanud 
18-aastaseks; 
2) kelle püsiv elukoht on Eestis, 
see tähendab tema elukoha aad-
ressiandmed on kantud Eesti rah-
vastikuregistrisse; 
3) kellelt tema päritoluriigis ei ole 
hääletamisõigust ära võetud.

Kas valimisteks on vaja end re-
gistreerida?
Hääletamisel osalemiseks end re-
gistreerida ei ole vaja. Selleks, et 
tagada valimiste ühetaolisus - so 
igal valijal on üks hääl - koosta-
takse valijate nimekirjad. Valijate 
nimekirjad koostatakse Eesti rah-
vastikuregistri andmete alusel. 
Registrit peetakse alaliselt. Re-
gistripidamise eest vastutab sise-
ministeerium.
Valijate nimekiri koostatakse 
rahvastikuregistri 8. mai seisu-
ga. Pärast seda kuupäeva regist-
riandmetes muudatusi ei tehta ja 
valija kantakse valijate nimekirja 
selle aadressi alusel, mis oli mär-
gitud registrisse 8. mail. Valijate 
nimekirjas tehakse muudatus ja 
isik kantakse valijate nimekirja 
üksnes juhul, kui ta ei ole üheski 
valijate nimekirjas.
Hiljemalt 18. maiks saadetakse 
igale valijale valijakaart, mis kin-
nitab registris olemist.

Mida teha, kui valijakaart ei ole 
saabunud või on selles vigu?
Kui Te pole 23. maiks valijakaarti 
saanud, pöörduge selgituse saa-
miseks elukohajärgse valla- või 
linnasekretäri poole. Samal aad-
ressil pöörduge ka siis, kui vali-
jakaardile kantud andmetes on 
vigu. 

Kuidas leida oma elukohajärgse 
valimisjaoskonna asukoht?
Jaoskonnakomisjoni asukoht on 
kirjas valijale saadetaval valija-
kaardil. Info valimisjaoskondade 
kohta avalikustatakse ka Vabarii-
gi Valimiskomisjoni veebilehel.
Lisaks on võimalik oma elukoha-
järgne valimisjaoskond üles leida 
logides sisse kodanikuportaali 
https://www.eesti.ee

Millal ja kus saab hääletada?
Hääletada saab elukohajärgses 

valimisjaoskonnas valimispäeval 
7. juunil kell 9-20.00. 
Eelhääletamine toimub 1.- 3. juu-
nil kõigis valimisjaoskondades 
kell 12 - 20.00. 
Lisaks on võimalik alates 28. 
maist kella 12.00 kuni 3. juuni kel-
la 20.00 hääletada elektrooniliselt 
veebilehel http://www.valimi-
sed.ee.
Eelhääletamise ajal saab hääle-
tada ka väljaspool oma eluko-
hajärgset valimisjaoskonda. Igas 
vallas ja linnas on vähemalt üks 
selline valimisjaoskond, mis kor-
raldab väljaspool elukohajärgset 
valimisjaoskonda hääletamist.

Kas kodus on võimalik hääleta-
da?
Kui Te terviseseisundi või mõne 
muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa 
hääletada valimisjaoskonnas, 
võite esitada kirjaliku taotluse 
kodus hääletamiseks. Taotluses 
tuleb märkida kodus hääletamise 
taotlemise põhjus. Taotlust saab 
esitada kuni valimispäeva kella 
16.00-ni kas jaoskonnakomisjoni-
le või valla- või linnavalitsusele 
Kodus hääletamist korraldatakse 
vaid valimispäeval 7.juunil.

Kuidas toimub hääletamine väl-
jaspool elukohajärgset valimis-
jaoskonda?
Valija läheb jaoskonda, kus kor-
raldatakse väljaspool elukoha-
järgset hääletamist. Igas vallas 
ja linnas on vähemalt üks selline 
jaoskond. Väljaspool elukohta 
saab hääletada ainult eelhääle-
tamise päevadel. Valimispäeval 
saab hääletada ainult oma eluko-
hajärgses jaoskonnas.
Valija esitab jaoskonnakomisjoni 
liikmele isikut tõendava doku-
mendi, mille alusel kantakse valija 
andmed valijate nimekirja. Valija 
annab allkirja valijate nimekirja 
ja saab vastu hääletamissedeli ja 
kaks ümbrikku. Valija kirjutab se-
delile ühe erakonna või üksikkan-
didaadi registreerimisnumbri.
Pärast hääletamissedeli täitmist 
paneb valija sedeli ühte jaos-
konnakomisjoni liikme antud 
ümbrikku. Viimase paneb valija 
jaoskonnakomisjoni liikme antud 
teise ümbrikku. Sellele nn välimi-
sele ümbrikule kirjutab kas valija 
ise või jaoskonnakomisjoni liige 
valija nime, isikukoodi ja aad-
ressi, mille järgi valija on kantud 
valijate registrisse. Ümbriku laseb 
valija väljaspool elukohajärgset 
valimisjaoskonda hääletavate va-
lijate sedelitele ettenähtud vali-
miskasti.

Kas asukohas on võimalik hää-
letada?
Kui Te ei saa terviseseisundi või 
mõne muu mõjuva põhjuse tõt-
tu hääletada oma elukohajärgses 
valimisjaoskonnas, võite taotleda 
hääletamist oma asukohas.
Asukohas saab hääletada näiteks 
juhul, kui valija on valimiste ajal 
haiglas, mis ei asu tema elukoha-

järgse jaoskonna territooriumil. 
Taotlust saab esitada kuni 3. juu-
ni kella 16.00-ni kas jaoskonna-
komisjonile või valla või linnava-
litsusele. Asukohas hääletamine 
toimub eelhääletamise ajal, s.o 
1-3. juunil.

Mida võtta kaasa valimisjaos-
konda?
Kaasa tuleb võtta kehtiv isikut 
tõendav dokument (näiteks pass, 
isikutunnistus, juhiluba, pensio-
nitunnistus), millel on isiku nimi, 
sünniaeg või isikukood ja foto.

Kuidas toimub hääletamine?
Valija esitab hääletamissedeli saa-
miseks kehtiva isikut tõendava 
dokumendi. Kui valija on saanud 
hääletamissedeli, siis annab ta 
selle kohta allkirja. Hääletamisse-
del tuleb täita selleks ettenähtud 
kabiinis. Valija täidab sedeli ise.
Valija saab hääletada ühe erakon-
na või üksikkandidaadi poolt, 
kes on kandidaatide koondnime-
kirjas. Meelepärase erakonna või 
üksikkandidaadi number tuleb 
kirjutada hääletamissedelile.
Pärast valimissedeli täitmist mur-
rab valija sedeli kokku ning annab 
selle jaoskonnakomisjoni liikme-
le. Viimane paneb kokkumurtud 
hääletamissedeli välisküljele jaos-
konnakomisjoni pitsati jäljendi. 
Valija laseb hääletamissedeli vali-
miskasti ise.

Kuidas selgub see, kes saab Eu-
roopa Parlamendi liikmeks?
Valimistulemused tehakse kind-
laks proportsionaalsuse põhi-
mõtte alusel. Mandaadid jaota-
takse vastavalt erakondadele ja 
üksikkandidaadile antud häälte 
koguarvule. Mandaatide jaotami-
sel kasutatakse d’Hondti jagajate 
meetodit jagajate jadadega 1, 2, 3, 
4 jne. Erakondadele arvutatakse 
võrdlusarvud, milleks jagatak-
se erakonnale antud kehtivate 
häälte arv jagajate jada vastava-
te väärtustega. Üksikkandidaa-
di võrdlusarvuks on talle antud 
häälte koguarv. Mandaadi saab 
erakond, kelle võrdlusarv on suu-
rem.
Erakonna nimekirjas saab man-
daadi kandidaat, kes on eelreas-
tatud nimekirjas eespool. 
Mida rohkem on erakonnal võr-
reldes teiste erakondega kokku 
hääli, seda suurem on tema või-
malus saada üks või rohkem koh-
ti Euroopa Parlamendis.
Kui mandaadi saanud kandidaat 
loobub mandaadist, läheb Euroo-
pa Parlamenti tema asemel asen-
dusliige. Asendusliikmeks on esi-
mene valimata jäänud kandidaat 
mandaadist loobunud isikuga 
samas nimekirjas kandideerinute 
hulgast ehk siis järgmine kandi-
daat sellest nimekirjast. 

Valimistulemuste kindlakstege-
mine on avalik.

VaLImIsed

Saue vallas on 3 valmisjaoskonda
Saue Valla Kultuurikeskus, Veskitammi 8, Laagri 
Laagri Kool, Veskitammi 2, Laagri 
Ääsmä Põhokool Kasesalu 15, Ääsmäe

Täpsem info ilmub  maikuu vallalehes
Lisainfo 654 1140, vallasekretär

1.
2.
3.

Hääletades oled otsustaja Kandideerimine
Kandidaatide esitamine Euroopa Parlamendi valimisteks 

algas 8. aprillil ning lõppeb 23. aprillil kell 18.00.

Lõplikud andmed avalikustatakse vahetult pärast kandidaa-
tide registreerimist hiljemalt 28. aprillil.

Registreerimiseks esitatud kandidaadid
(seisuga 17. aprill 2009)

Eesti Reformierakond
Esitatud 8. aprill 2009

Kristiina Ojuland
Urmas Paet
Igor Gräzin

Silver Meikar
Raivo Järvi

Mati Raidma
Laine Jänes

Hannes Astok
Urve Tiidus
Tõnis Kõiv
Rein Lang

Kalev Kallemets

Üksikkandidaat
Esitatud 13. aprill 2009

Dimitri Klenski

Üksikkandidaat
Esitatud 15. aprill 2009

Juri Žuravljov

Paberil valijakaardi asemel saab tellida e-teate

Riigiportaalis www.eesti.ee  saab tellida e-valijakaardi. See 
tähendab, et valijakaart saadetakse paberi asemel e-posti teel 
ning tellimus jääb kehtima ka kõikideks järgmisteks valimis-
teks. 

Valimiste eel on riigil kohustus saata kõigile hääleõiguslikele 
valijatele valijakaardid. Kes paberil valijakaarti ei taha, saab 
riigiportaalis tellida elektroonilise teate ehk e-valijakaardi.

E-valijakaardi tellimine riigiportaalist on lihtne toiming, 
milleks kulub vaid mõni hetk. E-valijakaart täidab sama 
ülesannet, mis paberkaart. Seda ei pea välja printima ega vali-
misjaoskonnas hääletamiseks kaasa võtma. Valijakaart annab 
üksnes teavet selle kohta, kus, kuidas ja millal on võimalik 
hääletada. Kas hääletatakse internetis või jaoskonda kohale 
minnes, jääb iga valija enda otsustada. 

Siseministeerium koostab selle aasta 7. juunil toimuvate Eu-
roopa Parlamendi valimiste valijate nimekirjad 8. mai seisuga 
ning alustab valijakaartide saatmist 12. maist. 

E-valijakaardi saamiseks tuleb siseneda riigiportaali ning 
suunata riiklik e-post (…@eesti. ee) isiklikule, tavapäraselt 
kasutatavale e-posti aadressile. Need inimesed, kellel on 
aadressi suunamine juba seadistatud, saavad riigiportaalis 
elektroonilise valijakaardi valiku vastava märkega kinnitada. 

Enne valimisi tuleks riigiportaalis üle vaadata ka oma elu-
koha andmed, sest nende alusel määratakse valijale valimis-
jaoskond. Juhul kui rahvastikuregistris kajastuvad elukoha 
andmed ei vasta tegelikule elukohale, saab andmete muut-
miseks esitada uue elukohateate. Seda saab samuti kiiresti ja 
mugavalt riigiportaalis teha.

Lisainfo valimiste teemal: http://valimised.err.ee/ 
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Harjumaa Muuseum 

23. augustil 2009 möödub 20 
aastat Balti ketist. Balti kett on 
sündmus, millega pea igal eest-
lasel on isiklik suhe – igaühel 
meist on midagi sellest rääkida, 
meil on sellest mälestusi ja juba 
ka mälestuste mälestusi.

Harjumaa Muuseum kuulutab 
välja mälestuste kogumise võist-
luse “Balti kett 20”. 
Konkursile ootame kirjatöid, kus 
kajastuksid inimeste mälestu-
sed, emotsioonid, mõtisklused, 
mis on seotud 20 aasta taguste 
sündmustega. 
Konkursitööde põhjal on plaa-
nis avada 21. augustil Harjumaa 
Muuseumis näitus. 
Parimatele töödele paneb muu-
seum välja auhinnad.
Mälestused võib kirja panna 
vabas vormis, samuti ei ole pii-
ranguid kirjatööde pikkusele. 
Soovi korral võib töödele lisada 
fotosid, mille muuseum pärast 
koopiate tegemist autoritele ta-
gastab.

Mõned pidepunktid
Teemale lähenemise vaatenurk 
on iga autori enda otsustada. 
Siiski anname mõned pidepunk-
tid, mida võib mälestuste kirja-
panemisel arvestada:.

meeldejäävamad sei-
gad ja hetked Balti ketist;  
 
organisatoorsed küsi-
mused (kus saite üritu-
sest teada, kuidas jõudsi-
te kohale, kus seisite jne);  
 
Balti ketis osalemisega seotud 
hirmud ja ootused-lootused;  
 
kohapeal valitsenud mee-
leolud, emotsioonid;  
 
inimestel kaasas olnud loo-
sungid, plakatid, lipud jms;  
 
mõtted seoses Balti ketiga 20 
aastat hiljem. 

 
Tööd palume saata hiljemalt  
1. juuniks 2009 e-posti aadressile 
liisi.taimre@hmk.ee või aadres-
sile Linnuse 9 Keila, 76608. 

Lisainfo liisi.taimre@hmk.ee või 
telefonidel 6781668, 52 53 892

NB! Kui kellelgi on kodus alles 
Balti ketiga seonduvat esemelist 
materjali (märgid, särgid, lipud, 
plakatid, loosungid jms), oleksi-
me väga tänulikud, kui saaksi-
me nende esemetega tutvuda ja 
omaniku nõusolekul neid näitu-
sel eksponeerida ja/või ümber 
pildistada.

Lisainfo:
Tel 678 1668
muuseum@hmk.ee
www.muuseum.harju.ee

•

•

•

•

•

•

Hambaravi kompenseerimise muutustest
Aive Eha 
Eesti Haigekassa Harju  
osakonna usaldusarst 

01.01.2009 jõustus ravikindlus-
tuse seaduse § 63 lõige 1 muu-
datus, mille kohaselt ei saa ala-
tes 1. jaanuarist 2009 osutatud 
hambaraviteenuse eest hüvitist 
enam kõik  üle 19-aastased isi-
kud. 

300-kroonist hambaravihüvitist 
saavad alates 01.01.2009 taotle-
da inimesed, kellele on riikliku 
pensionikindlustuseseaduse 
alusel määratud töövõimetus- 
või vanaduspension, ning üle 
63-aastased kindlustatud isi-
kud. 
Kõrgendatud määras ehk 450 
krooni suurust hüvitist maks-
takse endiselt rasedatele, alla 
üheaastase lapse emadele ja nei-
le, kellel on tervishoiuteenuse 
tagajärjel tekkinud suurenenud 
hambaraviteenuse vajadus.

Hambaproteesihüvitise maks-
mise korda antud seadusemuu-
datus ei puuduta. Haigekassa 
hüvitab jätkuvalt 63-aastastele 
ja vanematele ravikindlustust 
omavatele isikutele, vanadus-
pensionäridele ning töövõime-
tuspensionäridele kord kolme 
aasta jooksul 4000 krooni ham-

baproteeside maksumusest.

Kõik kindlustatud isikud, kes 
eelneva kolme aasta jooksul on 
kasutanud hambaarsti teenu-
seid, kuid pole veel hambaravi-
hüvitist taotlenud, saavad seda 
teha veel kolme aasta jooksul 
pärast hambaravi teenuse saa-
mist.
Hambaravihüvitise maksmist 
reguleerib sotsiaalministri 16. 
detsembri 2002. a määrus nr 
145.

Kuidas taotleda hüvitist?
Hüvitise taotlemiseks esitab 
kindlustatu haigekassale aval-
duse ja hambaravi eest tasumist 
tõendava dokumendi, mille on 
väljastanud hambaraviteenuse 
osutaja.
Rasedad  lisavad avaldusele 
veel rasedust tõendava arsti-
tõendi.
Tervishoiuteenuse tagajärjel 
tekkinud suurenenud hamba-
raviteenuse vajadusega isikud 
lisavad arstitõendi, mis tõendab 
tervishoiuteenuse tagajärjel suu-
renenud hambaravi vajadust. 
Inimesel on õigus ravikindlus-
tuse seaduse paragrahvis 3 lõi-
kes 4 nimetatud hüvitisele, kui 
suurenenud vajadus hambara-
viteenuse saamiseks on tekki-
nud järgmiste tervishoiuteenus-

te osutamise tagajärjel:
1) pea-kaela piirkonna kasvajate 
kirurgiline ja kiiritusravi;
2) huule-, alveolaarjätke- ja suu-
laelõhe ning teiste anomaaliate 
kirurgiline ravi;
3) näo koljuluude traumade ki-
rurgiline ravi;
4) protseduur (endoskoopia, 
anesteesia ja muu), mille käigus 
on tekkinud trauma;
5) kudede ja elundite siirdami-
ne või siirdamiseks ettevalmis-
tamine;
6) pea-kaela piirkonna ulatusli-
ke põletike (abstsess, flegmoon) 
haiglaravi.

Hüvitise saamise tingimused
Hüvitist taotleval inimesel peab 
hambaraviteenuse osutamise 
hetkel olema kehtiv ravikind-
lustus. 
Hüvitis makstakse välja sõltu-
mata kulutuse toimumise ko-
hast. See tähendab, et patsient 
võib minna hambaarsti juurde 
ükskõik millises Eestimaa piir-
konnas või välisriigis. Kulutus 
peab aga kindlasti olema tõen-
datud korrektse hambaravitee-
nuse eest tasumist tõendava ori-
ginaal dokumendiga.  
Hambaraviteenuse hüvitise 
taotlemise avaldused võib saata 
posti teel või tuua ise haigekassa 
piirkondliku osakonda. Avaldu-

se blankett on saadaval haige-
kassa klienditeenindusbüroo-
des, Eesti Posti postkontorites ja 
haigekassa koduleheküljel. Hai-
gekassa blankette väljastavad, 
edastavad ja abistavad nende 
täitmisel ka maavalitsused. 
Haigekassa kannab hambara-
viteenuse hüvitise kindlusta-
tud isiku pangaarvele hiljemalt 
kuue kuu jooksul avalduse lae-
kumisest. 
Hüvitis makstakse välja hüviti-
se saaja kontole või kolmanda 
isiku (nt abikaasa, ema, lapse) 
kontole. 
Hambaraviteenuse hüvitist saab 
taotleda ka tagantjärele kuni 3 
aasta jooksul. 
Kui kindlustatul tekib kalendri-
aasta jooksul õigus erinevatele 
hüvitistele, on tal õigus taotle-
da hüvitist kalendriaasta eest 
ühe temale soodsama määra 
ulatuses. Näiteks vähemalt 19-
aastasel rasedal on õigus saada 
hüvitist 450 krooni ulatuses, 
suurenenud hambaraviteenuse 
vajadusega 65-aastasel töövõi-
metuspensionäril samuti 450 
krooni ulatuses. 

Kasutamata hambaraviteenu-
se hüvitis ei kandu järgmisesse 
aastasse.

Harjumaa Muu-
seum kuulutab välja 
mälestuste konkursi 
„Balti kett 20“

KasuLIk teadaKonkurss

Helen Kuuseoja
Põhja-Eesti Päästekeskus
Avalike suhete büroo 
pressiesindaja

Suure hooga peale tunginud 
kevad toob pähe rõõmsamad 
mõtted ja ajab nii mõnelgi pea 
hoopis sassi. Paljudele toob 
kiiresti sulanud lumi uued 
mured: tuule toodud või visa-
tud praht põõsa alt, sügisesed 
lehed ning kuiv kulu vajavad 
koristamist ning see kõik kii-
rete kevadtööde aegu. 

Siinkohal peab aga südame-
tunnistus ja päästeteenistus 
inimestele meelde tuletama, et 
kuni sügiseste vihmadeni on 
kulupõletamine kõikjal Eestis 
keelatud.

Kulupõletamise ahelreakt-
sioon
Ulatusliku kulupõlengu esime-
ne eeldus on kõrge rohi, mis 
nüüdseks paraja kuivusastme 
saavutanud ja põleb sobiva tuu-
lega sama kiiresti kui bussi pea-
le kiirustav treenitud meeste-
rahvas. Selline tuli levib kiirelt 
üle väljade, jõuab metsatukka ja 
varsti ongi tegu metsatulekah-
juga, mille puhul algatatakse 
kindlasti uurimine. Irooniliselt 
võib öelda, et hea kui niigi hästi 
läheb, sest põldude ja metsade 
vahel asuvad tihti elumajad, 
mis võivad samuti kulupõlen-

gute tagajärjel tuleroaks saada. 
Mõnel juhul on hukkunud ka 
inimene. 
Niisiis peab maaomanik tõsi-
selt kaaluma, kas oma valdused 
juba sügisel korrastada – kui 
jaks, vikat või trimmer veel ro-
hust jagu saavad – või riskida 
rahatrahvi, metsapõlengu või 
hoopiski mõne kodu ja inimelu 
hävimisega. Sealjuures tuleb 
arvestada, et lähim hoone üle 
käte läinud põlengule võib olla 
kulupõllu omaniku enda kodu. 
Oluline on kodu turvalisuse 
jaoks ise midagi ette võtta, sest 
ka hooletult kustutatud sigaret 
või ükskõikne naabrimees või-
vad suure hävingu põhjustada. 

Lõkked ja prahi põletamine
Prahi põletamise puhul tuleb 
kindlasti uurida kohaliku oma-
valitsuse õigusakte. 
Näiteks Tallinna linna heakorra 
eeskiri keelab jäätmete ja kulu 
põletamise ükskõik millisel aas-

taajal ja tingi-
mustel. Jäät-
mete hulka 
võib lugeda 
ka koristus-
töödel kokku 
riisutud lehed. 
Tavalise lõkke 
puhul tuleb 
aga lähtuda 
tu leohutus-
nõuetest, mis 
on sätestatud 
s iseminis t r i 

küttekolde välise tule tegemise 
määruses. Nõuded on loogili-
sed ja lihtsad meelde jätta:
•     Lõket tohib teha hoonetest 
vähemalt 15 ja metsast 30 meet-
ri kaugusel. 
•     Põlevat lõket ei tohi het-
kekski jätta järelevalveta!
•     Käeulatusse tuleb varuda 
tulekustuti või vähemalt esma-
sed kustutusvahendid (näiteks 
ämber veega, kustutusluuad, 
labidas, märjad oksad vms). 
•     Lõkke tegemisel tuleb ar-
vestada tuule tugevust (ohu-
tuks peetakse kuni 1,5 m/s) ja 
suunda. Samuti peab arvestama 
lõkkest lenduda võivate säde-
metega.
•     Lõkkease peab olema ümb-
ritsetud mittesüttiva pinnasega 
(muld, liiv, savi). 
•     Pärast põletamise lõppu 
tuleb lõkkease uuesti süttimise 
vältimiseks hoolikalt kustuta-
da. 

Kulupõlengud – igakevadine mure Kõik eelnev on tarvilik selleks, 
et kevadine tuuleiil hõõguvaid 
vahtralehti või ajalehetükke lä-
hima katuseni ei lennutaks või 
lõkke piir ootamatult üle lageda 
kuluvälja ei liiguks.

Seadus ütleb veel...
Mida teha, kui tekib küsimus, 
kas tõmmata tikku ja jääda loot-
ma parimat või käituda seadus-
kuulekalt? Mõlemal juhul peab 
inimene teadma, et keskkon-
naministri määrus keelab ku-
lupõletamise tuleohtlikul ajal, 
tuleohtlik aeg aga algab pärast 
lume sulamist. Kui aga inimene 
otsustab seadust rikkuda, tuleb 
tal arvestada, et kulupõletajaid 
ja tuleohutusnõuete rikkujaid (nt 
valveta jäetud lõke, liialt tuuline 
ja kuiv ilm) võib karistada järg-
miselt: 
•     trahv füüsilisele isikule on 
kuni 18 000; 
•     trahv juriidilisele isikule on 
kuni 50 000 krooni; 
•     üle 5 hektari suuruse kulu-
põlengu või 1 hektari metsa põ-
lengu korral algatatakse krimi-
naalmenetlus. 
Kokkuvõtteks võib öelda, et ke-
vad on rõõmus aastaaeg ja iga 
inimene peaks oma toimingud 
sättima nii, et tema tehtu või te-
gemata jätmine ei seaks ka sel 
aastal ohtu tema kodu, kodu-
ümbrust, naabreid või loodust. 
Samuti peaks mõtlema sellele, 
et hooletult visatud suitsukonist 
või tikust alguse saanud kulu-
põlengut kustutavad päästjad 
saaksid mujal ehk kasulikumad 
olla. 



 

nõuanne

Siret Kivilo
MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO)

Kirjutad sõbrale kirja (või emale), paned tähthaaval paberile kir-
jutatud ilusad mõtted ümbrikusse ja viid ümbriku postkasti. Hetk 
hiljem pöördud tagasi vaatama ja juhtud nägema õõvastavat vaa-
tepilti – keegi „hea“ inimene viskab sinnasamasse postkasti koera 
junnid, haisva läga. Kindel on, et sinu kiri adressaadini ei jõua. 

Sorteerid kodus hoolikalt pakendijäätmed prügist eraldi – loputad 
piimapakke, voldid mahlapakid kenasti kokku (et nad pakendikon-
teineris vähem ruumi võtaks), kraabid leivatükiga võikarbist viimse 
– et karp oleks  enam – vähem puhas ja sobiks pakendikonteinerisse 
viia. Näed vaeva, oled tubli. Leiad oma niigi kitsas elamises ruumi, 
kus hoolikalt kogutud pakendikotti seni hoida, kui viimiseks läheb. Ja 
siis lähed viid pakendikoti pakendikonteinerisse. Hetk hiljem pöör-
dud tagasi vaatama ja juhtud nägema õõvastavat vaatepilti – keegi 
„hea“ inimene kallab sinnasamasse pakendikonteinerisse ämbritäie 
prügi – kartulikoored, hapuksläinud supi, hügieenisidemed, mäda-
nenud tomatid ja muu läga. Sekunditega on põrmu tallatud su hool 
ja vaev, puhtad pakendid on hetkega osa haisvast prügimassist. Kin-
del on, et sinu pakendid taaskasutusse ei jõua.
Kui esimene näide on pigem fiktsioon, siis teine, pakendikonteineri 
lugu, on reaalne -   näide elust enesest, probleem, millega puutume 
meie, pakendijäätmete taaskasutamise eest vastutajad, kokku iga 
päev.

Palju väärkasutusi Tallinna lähivaldades
Tänast lugu kirjutama ajendas Tallinna lähiümbruse valdadesse 
paigutatud avalike pakendikonteinerite väärkasutamise juhtumite 
sagenemine. Viimsi, Saue ja Jõelähtme vallas on taaskasutusorgani-
satsioonide ja vallavalitsuse koostöö tulemusel paigutatud mitmeid 
– kümneid pakendikonteinereid. Ikka selleks, et tarbijal oleks mugav 
võimalus, kuhu pakendijäätmed tuua. Paraku elab neis valdades ka 
palju „häid“ inimesi.
Kuigi eelmise aasta lõpus läbi viidud uuringu tulemus näitas, et 
peaaegu pool eesti peredest sorteerib kodus pakendijäätmed prügist 
eraldi ja viib pakendikonteinerisse, leidub ka neid, kes vältides kulu-
sid jäätmeveole, kuritarvitavad kaaskondlaste usaldust ja sokutavad 
oma prügi avalikesse pakendikonteineritesse.
Teadmisi, kuidas peab jäätmetega ümber käima, on nii aktiivselt, kui 
passiivselt (näiteks veebilehtede kaudu) levitanud kõikvõimalikud 
asjassepuutuvad instantsid – alates keskkonnaorganisatsioonidest 
lõpetades ministeeriumiga juba pea kümme aastat. Uued kombed ja 
kohustused on meil aga visad juurduma.
Pakendiseaduse kohaselt on tarbijal õigus pakendijäätmetest tasuta 
vabaneda, kuid sellele õigusega koos kehtib tarbijale ka üks väike 
kohustus: tarbija peab pakendijäätmed tagastama puhtana ja eelne-
valt liigiti sorteerituna spetsiaalselt pakendite kogumiseks ettenäh-
tud kohta. Kodus tekkiva olmeprügi käitlemise kulud (prügivedu, 
ladestamine) tuleb kanda prügitekitajal, pakendijäätmete käitlemise 
kulud kannab ettevõtja, kes pakendatud kauba tarbijale müüb või 
taaskasutusorganisatsioon.
Au ja kiitus neile, kes pakendijäätmed kenasti sorteerituna pakendi-
konteinerisse toovad. 

Taaskord pakendijäätmetest 
või hoopis südametunnistusest 
ja headest inimestest

JäätmekäItLus

Piret Pihtjõe
aednik-aiakujundaja
Tuula küla

Pinnase ettevalmistamine on 
istutusala või lillepeenra ra-
jamisel kõige tähtsam töö sel 
lihtsal põhjusel, et paneb aluse 
edaspidisele hooldusele. Kui 
algul veidi vaeva näha, on hili-
sem hooldus kordi lihtsam. 

Kaeva vähehaaval kahe labida-
lehe sügavuselt maa läbi ja võta 
välja kõik umbrohujuured. Tee 
maa sõna otseses mõttes piin-
likult puhtaks. Need seemned, 
mis mulda paratamatult jäävad, 
päästad maast lahti, kui nad 
üles tõusevad. 
Eelnevalt võib umbrohtunud 
pinna töödelda Roundup`iga. 
Toimi vastavalt kasutusjuhendi-
le. Lase preparaadil mõjuda 2-3 
nädalat ja kaeva siis maa kor-
ralikult läbi ning pudista kõik 
umbrohujuured välja. Mürgita-
ma peab kaks korda. 
Roundup`iga tapame head pu-
tukad, kes aiakahjureid söövad. 
Pealegi peab maa läbi kaevama 
ja umbrohujuured välja pudis-
tama nagunii. Kui kohe peale 
mürgi mõjumist kaevama ei 
hakka, siis maa umbrohtub taas 
ja mürgitamine oli kasutu ette-
võtmine. Seega loobu mürgist, 
kaeva vähehaaval ja kata kaeva-
tud osa multšiga.  
Enda petmiseks võid puhastada 
korraga väiksema ala ja sinna 
taimed istutada. Nii on tunne, et 
töö edeneb ja kaevamine ei tun-
du enam tüütu. Hea tulemuse 
saamiseks joonista istutusplaan 
varem valmis ja märgi ala tokki-
dega maha.
Taimede vahed sõltuvad konk-
reetse taime suurusest ja kasvu-
kiirusest. Liiga tihedalt ei maksa 
istutada, aga ka liialt suuri va-
hesid jätta. Näiteks kõrgete päe-
valiiliate vahe võiks olla 50-60 
cm ja keskmiste püsilillede vahe 
30-40 cm. Niimoodi arvestades 
saavad taimed oma platsil loo-
mulikult paljuneda ja kasvavad 
kenasti kokku. Oluline on taga-
da taimele sobiv pinnas ehk tut-
vu mulla ja valgusoludega ning 
istuta sinna neid olusid armas-
tav taim. 
Kindlasti kata puhastatud pind 
taimede istutamise järel 5 cm 
multšikihiga. 
Niikaua kui taimed alles jõudu 
koguvad ja kasvu viskavad, ole 
hoolas rohija. Hiljem, kui tai-
med on kokku kasvanud, ei hak-
ka umbrohu seeme, mis nende 
vahele pääsenud idanema kuna 
mullapiiril on pime. Nüüd võid 
ennast kiita ja nautida töö vilju. 
Kes on laisk olnud kirub ennast, 
sest suurpuhastamine taimede 
vahelt enam nii lihtne ei ole ja 
kõplamise juurde peab muud-
kui tagasi pöörduma.  
Kui sobivat taime pole veel leid-
nud, ostnud või soovid taimi 
hoopis ise paljundada, siis võid 
augutäiteks kasutada üheaas-
taseid lilli ja dekoratiivtaimi (n. 

kapsas) või mõnd nukralt seis-
vat elementi (tünn, kivi vms) 
aiaskulptuurina kasutada. Püsi-
kute peenrasse sobib skulptuur 
imehästi. Milline valida oleneb 
pere maitsest, aga tingimata 
peab ta sobima aia iseloomuga. 
Skulptuur peab välja paistma 
lillede vahelt ja olema vaadel-
dav ka ilma taimedeta. 

Multš on tänuväärne koostöö-
partner aias 
Multši ja mulla kokkupuute 
kohas käib vilgas elu, seal too-
davad mikroorganismid väär-
tusliku pinnast ehk head mul-
da, mille tulemusel multšikiht 
õheneb ja muutub mullaks ning 
seetõttu tulebki multšikihti igal 
aastal täiendada. 
Multš hoiab mullapinna niiske, 
samas aitab peale lendavad umb-
rohud kuivatada. Kui aluspind 
on korralikult umbrohujuurtest 
puhastatud, seemnest idanenud 
umbrohud on välja nopitud, siis 
maapinnast ei tule enam midagi 
üles. Lindude kantud ja tuulega 
lendavad umbrohud kuivavad 
päikese käes multšipinnal. Mõ-
nel üksikul seemnel õnnestub 
midugi multšikihist läbi murda 
ja kasvama hakata. Need aga 
nopib hoolas aednik mõnuleval 
aiaskäigul välja.
 
Multš muutub vaenlaseks vaid 
liigniiskel aastal, pannes vett 
täis maapinnal õhupuuduse 
tõttu hallituse vohama ning mä-
dandades taimi. Sel juhul tuleb 
multš eemaldada ja tagasi kan-
da siis, kui loodusolud on taas 
normaalsed.  
Multsiks sobib puukoor, vana 
saepuru, turvas, põhk, puule-
hed, rohuniide jms materjal, aga 
ka killustik. Oleneb, kus peenar 
asub, sest mõni multsimaterjal 
võib silma riivama hakata (n. 
põhk). Põhu ja saepuru eluiga 
multšina on lühike vaid 1 aas-
ta. Kuivas põhus ja lehtede all 
meeldib hiirtel talvel tegutseda. 
Kui põhku ja lehti on aga käepä-
rast võtta ning peenra asukoht 
ei ole maja paraadukse ees, siis 
võiks neid multšina siiski kasu-
tada ja närilisi tõrjuda.   
Lainepapp jm naljakad petteva-
hendid nagu must kile ja geo-

tekstiil tuleks igaveseks unusta-
da. Umbrohust peenras on vaja 
lahti saada, kas labida abil või 
äärmisel juhul mürgiga.  

Geotekstiil ja peenravaip umb-
rohtu ära ei hoia
Geotekstiili, kile või peenravai-
baga umbrohtumist ära hoida 
pole võimalik sel lihtsal põhju-
sel, et umbrohi tekib seemnest ja 
seeme satub maapinnale ülevalt 
tuule või lindudega. Ekslikult 
arvatakse, et rohimise mure on 
murtud kui peenravaiba või kile-
ga umbrohtunud ala kinni katta, 
multš peale panna ja taime jaoks 
augud lõigata. Jah mõneks ajaks 
küll, aga hiljemalt poole aasta 
pärast on taim istutuskohast 
tuleva umbrohu meelevallas ja 
teda hakkavad piinama ka kah-
jurid, kellele meeldib umbrohul 
puhkamas/pesitsemas käia, kel-
lel musta kile all talvituda. Pea-
legi laguneb tavaline must kile 
mõne aasta möödudes ja umb-
rohi toretseb taas, aga nüüd juba 
koos taimedega. 

Peenravaip on tänuväärne ma-
terjal turbaaia rajamisel või 
suurte puude alla istutusala te-
gemisel. Esimesel juhul eraldab 
peenravaip hapu turba neutraa-
lsest pinnasest, teisel hoiab ära 
puujuurte tungimise taimede 
ellu. Geotekstiili kasutatakse 
parkimisplatside rajamisel, tee-
de- ja mujal maastikuehituses. 
Muul juhul soovitan labidat ja 
natuke vaeva näha. Ka takistab 
tehismaterjal mullas toimuvaid 
loomulikke protsesse, näiteks 
ei lase kõduneval multšil mul-
laga seguneda. Multš kõduneb 
kangal omasoodu ja muutub 
aja jooksul ikkagi huumuseks. 
Kõige suurem viga on see, et kui 
juba peenravaip on paigaldatud 
ja multš seda varjab, siis mult-
ši enam ei lisata ja nii juurdu-
vad umbrohuseemned mõnuga 
multšist tekkinud heas mullas ja 
vallutavad iluaia.   

Kes tahab istutusala rajamise en-
dale selgeks teha võtku minuga 
ühendust piret@virkus.com või 
tel 5049835 ja vaatame mai kuus 
praktilisel õppepäeval kui kerge 
see töö tegelikult on. 

Maa ettevalmistamine on kõige tähtsam töö

PEENRAELEMENT:  puu otsast alla kukkunud vana pesakast leidis uue 
elu lillepeenras

Ääsmäe Põhikoolis on alanud: 
eelkooli õpilaste 
registreerimine  
2009/2010. õppeaastaks. 
Registreerimisel esitada: 
avaldus (vorm kooli kodule-
heküljel), lapse tervisetõend,
lapse sünnitunnistuse 
koopia.

1. klassi õpilaste 
registreerimine 
2009/2010. õppeaastaks. 
Registreerimisel esitada: 
avaldus (vorm kooli kodu-
leheküljel), lapse tervise-
kaart, lapse sünnitunnistuse 
koopia.

Dokumentide vastvõtt toimub 31. maini 
tööpäevadel kell 7.00-17.00.

Kooli aadress: Kasesalu 16, Ääsmäe, Saue vald, 
Info telefonil 608 6236  
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Saue valla vapilinnuks peaks olema partFotukonkurss

Fotokonkursile laekunud tööde populaarseimad ülevõtted olid Pääsküla jõest ja pardiperest
Toomas Artma 
Laagri Kooli õpetaja

Naljapäeval, 1. aprillil, toimus Laagri 
Koolis fotokonkursi „Minu kodu - Saue 
vald“ parimate osalejate tunnustamine. 
Fotokonkursile, mis kuulutati välja läi-
nud aasta detsembris, laekus 157 fotot 
48 autorilt. Konkursi eesmärk oli juhti-
da inimeste tähelepanu meie koduvalla 
omapäradele ja võludele, mida on või-
malik püüda ka pildile.

Fotod jagati autorite vanuse järgi kolme 
kategooriasse ja igas kategoorias jagati 
ka eraldi preemiad. Kõige rohkem esitati 
töid 19-aastaste ja vanemate vanuseklas-
sis −  lausa 85 fotot, üks vahvam kui tei-
ne. Vahvaid pilte saatsid ka 12-aastased 
ja nooremad fotograafid. 13-18-aastastelt 
ootasid korraldajad kõige rohkem fotosid, 
sest on ju selles vanuses noored aktiivsed 
digikaameratega klõpsutajad. Paraku jõu-
dis nendest klõpsudest konkursile vaid 
16.
Fotode puhul on tihti väga keeruline öel-
da, milline on ilus ja milline sobib pare-
mini mingi teemaga. Žürii hindas piltide 
juures nii teostust kui ka sobivust konkur-
si teemaga. Lisaks on fotodes alati midagi 
sellist, mida ei oska kuidagi seletada, aga 
mis tekitab kohe selle „õige“ tunde. Kon-
kursile esitatud fotosid vaadates tundus, 
et Saue vald võiks oma rahvuslinnuks 
kuulutada pardi. Pääsküla jõgi ja pardid 
olid nimelt päris mitmetel fotodel ja mõni 
neist osutus ka preemiavääriliseks. 
Fotokonkursi korraldajad – Laagri Kool, 
Vanamõisa Seltsimaja, Saue Vallavalitsus 
ja Ääsmäe Põhikool – olid parimate tööde 
tunnustamiseks välja pannud rahalised 
auhinnad fototarvete ostmiseks, lisaks 
said premeeritud endale hüva nõu, mis 
oli meisterdatud Laagri Kooli keraami-
kaklassis.
Korraldajate poolt suur tänu žüriile, kuhu 
kuulusid Saue valla infojuht Anne-Ly 
Sumre, fotograaf Ardo Holts, vallavoliko-
gu liige Olav Kruus, Laagri Kooli infojuht 
Andre Kose ning Laagri Kooli õpetaja 
Toomas Artma. 
Korraldajad ja žürii tänavad kõiki kon-
kursil osalenuid!

Fotokonkurss „Minu kodu – 
Saue vald“ preemiad:

Kuni 12. aastased:

I preemia 800.-
„Vikerkaar ja õunapuu“ – 

Brita Liivamaa

II preemia 500.-
„Liivakäsi“ – 

Laura Männaste

III preemia 300.-
„Saue vallas elu keeb“ – 

Mikk Tomson

13. – 18. aastased

I preemia 500.-
„Pardid jõel“ – Margit Mitt

I preemia 500.-
„Udutee“ – Vallo Pooler

19. aastased ja vanemad

I preemia 800.-
„Majake(sed) metsaveerel“ – Anu 

Pärisoo

II preemia 400.-
„Parte söötmas“ – Karolin Väljaots

II preemia 400.-
„Saue vald :)“ – Ene Moon

Eripreemia „Parim teostus“ 500.-
Erik Mandre 3 pilti: 

„Vaikuse keskel“, „Üle põllu“, 
„Kohtumine seaperega“

Eripreemia „Parim idee“ 300.-
„Laagri värvid“ – Ene Moon

Kõik fotod nähtavad aadressil http://
www.laagrik.edu.ee/foto

VIKERKAAR JA 
ÕUNAPUU

Kuni 12 aastased:
I preemia 
Brita Liivamaa

MAJAKE(SED) METSAVEEREL 19. aastased ja vanemad I preemia Anu Pärisoo

KOHTUMINE 
SEAPEREGA

Eripreemia 
“Parim teostus” 
Erik Mandre

Piire ületav peopäev -Saue linna 
ja valla eakad lõbutsesid koos
Koduvald

Saabuvat kevadet tervitasid 
6. märtsil Vanamõisa seltsimajas 
kuldsesse elusügisesse jõudnud 
prouad-härrad koorilaulu, see-
niortantsu ja viktoriiniga. Kohvi 
ja kooki mekiti muidugi ka.

Lisaks Saue valla eakatele oli kül-
la kutsutud ka Saue linna naised, 
nii et seltsimaja oli üsna umbselt 
rahvast täis. Seltsimaja juhataja 
Katrin Krause sõnul kõiki peol 
osaleda soovijaid maja ei mahuta-
nudki. Aga kaetud kohvilaudade 
taga oma koha leidnud ligi sada-
kond peolist lustisid südamest, 
niisama jutustada ega pipstükke 

nosida naljalt aega ei olnudki- 
programm oli tihe.
Saue linna eakad prouad olid sil-
ma ja kõrva rõõmustama tulnud 
mitmekesise kultuurikavaga. Val-
ged roosid rinnas esitasid mem-
med seeniortantsu. Õhus oli esi-
nemiselevust - nii mõnigi proua 
paistis püüdlikult peas rütmi kaa-
sa lugevat, mõne suunurgas oli 
kohmetu, teisel jälle enesekindel 
naeruvõru. Lugupidamist vääriv 
harrastus ja ilus esitus igatahes.
Lisaks tõid linnasaksad kaasa 
meeleoluka koorilaulu kava. Selt-
simaja juhataja kuulutas välja vik-
toriini, kus lähinaabrid pidid üles 
näitama oma teadmisi just Saue 
vallast. 

Programmiosade vahel lasti mui-
dugi hea maitsta suupistetel - täi-
detud munad ja singirullid - sel-
line “vana kooli” värk. Oli ikka 
hea küll! seda tõdes ka peaaegu 
kontvõõrana end üritust kaema 
sättinud ajalehe toimetaja, keda 
ka pruukostist ilma ei jäetud.

Esimeses sellisest ühispeost kas-
vas mõte sääraseid piirideüleseid 
ettevõtmisi edaspidigi korralda-
da. Teine linnuke sirutab tiibu 
juba 24. aprillil Veskitammi Kul-
tuurikeskuses, kus taaskord on 
oodatud nii  linna kui valla pen-
sionärid südamenädala raames 
toimuvale peopärastlõunale. Loe 
lähemalt leheküljelt 5.

Eakate pIdu

TÜDRUKUD NAABERKÜLAST: Kuna Valingul eakad eriti organisee-
runud ei ole, siis Milvi Krutko (vasakul) sõnul osaleb tema hea meelega 
üritustel, mida valla kaugemates nurkades korraldatakse. Vanamõisa selt-
simajaski mekkis proua sõbrannaga pakutavat ja kaamerat nähes manasid 
mõlemad näole kelmika kevadnaeratuse
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KroonIka

Palju õnne eakatele 
vallaelanikele
LAAGRI  
Elena Ingerainen 13.04 95
Miralda Sõmer  18.04 91
Anna Nevolainen 28.04 86
Agafija Savassina 10.04 82
Erich Veia  22.04 82
Amanda Kaeval  26.04 82
Heino Raieste  24.04 81
Lemmi Reins  08.04 80
Evi Käsper  16.04 80
Heiki Potter  04.04 75
Ahto Vaher  28.04 75
Vanda Trapš  09.04 70
Rimma Selgunova 11.04 70
Zinaida Markova 18.04 70

VALINGU KÜLA  
Hermilde Olts  21.04 89
Salme Linnap  29.04 80

ÄÄSMÄE KÜLA  
Aino Välis  02.04 86
Ants Artov  15.04 70

HÜÜRU KÜLA  
Helmi-Elisabeth Nurmse  10.04 86

MAIDLA KÜLA  
Hermine Tammoja 20.04 84
Linda Markin  24.04 80

VANAMÕISA KÜLA  
Ülev Kont  04.04 70

ALLIKU KÜLA  
Maaja Velli-Vällik 10.04 70

TUULA KÜLA  
Aili Vainu  10.04 75

Palju õnne valla  
kõige pisematele 

LAAGRI  
Grete Mariel Lilleberg 17.02.2009          
Õnneliis Koppel 22.02.2009          
Carola Tank  01.03.2009          
Laura Mätlik  03.03.2009          
Kiur Pant  03.03.2009          
Piia Pant  03.03.2009          
Eleriin Kalle  12.03.2009          
Anette Jõgiste  14.03.2009          
Ketrin Koop  16.03.2009          
Heleri Leonidov 16.03.2009          
Jelizaveta Kovaljova       30.03.2009          
  
ÄÄSMÄE  KÜLA
Taaniel   Hallivee 30.01.2009          
Elis Talv  07.03.2009          

AILA KÜLA
Sander-Filip Ilm                03.03.2009          

KIIA KÜLA
Helly Harro  05.03.2009          

MAIDLA KÜLA
Joosep Õim                       11.03.2009          

VALINGU KÜLA
Ats Siiroja  15.03.2009          

PÄLLU KÜLA
Marit Muidre  21.03.2009          

HÜÜRU KÜLA 
Rasul Šabanov  24.03.2009

Parandus:
Märtsilehes õnnitlesime väikest tüdru-
kutirtsu Elli Lasti. Pisipreili õige nimi 
on aga hoopiski ELLY. Palju õnne ikka!        

IN MEMORIAM
Tiiu Leis                21.03.2009
Ruth Piile              27.03.2009

 

Beebid loetud ja pildile püütud
Statistikat:

2009. aasta kolme kuuga on 
Saue vallas sündinud kokku 
43 pisikest vallakodanikku, 
neist jõulisemalt on esinda-

tud väiksed tüdrukud - 
23 uut naishinge, 

poiste saldo on 20.

2008. aastaga võrreldes on 
sünde kolmandiku võrra 

rohkem-
1. aprilli 2008 seisuga oli 

sündinud 30 uut ilmakoda-
nikku, samas oli eelmisel 
aastal meesvägi ülekaalus  

suhe 16:14-le.

Väga eriskummalisi nimesid 
Saue valla lapsevanemad 

oma võsukustele sel aastal ei 
ole pannud. 

Pigem vastupidi - kasutusele 
tulevad taas vanad tuntud  

poisslapse nimed- 
Ats, Joosep, Mattias...

Tüdrukud uhkeldavad see-
vastu liitnimede ja 

y tähtedega -
Elly, Helly, Kelly-Liis, Grete-

Mariel, Janete Triinu...

In memorIam

TItepIdu

SPORTLIK VASTUVÕTT: 4. aprillil veetis 44 Saue valla uut ilmakodanikku koos vanematega meele-
oluka pealelõuna Veskitammi Kultuurikeskuses, kus toimus pisikeste “esimene vallavalitsuse vastuvõtt”.  
Mõni päevakangelane kosutas end terve ürituse vältel magusa uinakuga, aga sündmuse kulminatsioon 
viiuli- ja lauluetteastete juures oli Eesti kuulsaima akrobaadi - perede võimlemiskoolitaja Vello Vaheri esi-
nemine. Tema etteaste ei jäänud pelgalt sooloprojektiks, vaid kaasatud olid kõik kohalviibijad. Nii mõnigi 
maimuke sai akrobaadi juhendamisel lae all oma esimese salto tehtud ja pisut vähem adrenaliinirohkeid 
võimlemisi-väänamisi matil kaasa teha

Armas Ruth,

Inimese elu on kahjuks kui 
küünlaleek- iial ei tea, millal 
tuuleiil selle ära võib puhuda. 
Mäletan, kui selles volikogu 
koosseisus asusime kõik koos 
usinalt tööle, et meie valla elu 
paremaks ja inimsõbralikumaks 
muuta. Sa algul kogusid koge-
musi, sest oli ju Sulle see töö-
põld uus, nagu paljudele meist. 
Üllatavalt kiiresti aga elasid Sa 
meie volikogu töörütmi sisse. 

Ainult Sulle omase vaikse ütle-
mise ja huumoriga juhtisid Sa 
delikaatselt tähelepanu mõnin-
gatele vajakajäämistele meie as-
jaajamistes. Sa olid oma nõud-
mistes ja meeldetuletamistes 
järjekindel. Abimeheks Sulle oli 
lahutamatu väike roosa arvuti, 
kust Sa ammendamatut infor-
matsiooni said...
Alati olid Sa abivalmis, heataht-
lik. Mitte kunagi Sa ei ärritunud 
ega tõstnud häält. See on suur 
oskus panna ennast kuulama ja 

maksma. Eriti südameläheda-
sed olid Sulle kõik lastega seo-
tud probleemid ja tegevused. 
Eredaks näiteks ju Sinu enda 
kodused pisikesed tütrekesed. 
Kompromissitult võitlesid Sa 
oma ideede elluviimise eest ja 
enamasti see Sul ka õnnestus. 
Sa olid väga tegus, elurõõmus 
inimene. Mitte keegi meist ei 
aimanud pikka aega Sinu elu-
võitlusi raske haigusega. Koos 
Sinuga lootsime me kõik, et 
Sinu optimism ja nakatav elu-

jaatus saab sellest võitu. Kah-
juks läks teisiti.

Kallis Ruth- meie südameis 
elab endiselt edasi helge mä-
lestus Sinust kui päikesekiirest, 
kes oma soojust ja valgust las-
kis meile paista. 

Mälestades,

Indrek Tiidemann, 
volikogu esimees

Saue Vallavolikogu ja 
Vallavalitsuse nimel

Maire Pentikäinen
Maidla külaelanik

Enne pikka põllutööde aega ja 
esimeste kevade märkide kes-
kel peeti Maidla kandis maha 
väiksed peod.

Viimaste aastate jooksul on 
Maidla (ja Pärinurme) külas 
ikka kilkeid ja titekisa kuulda 
olnud – märk sellest, et elu lä-
heb edasi. 
Noored pered on tublid ja las-
te kasvamiseks on siin looduse 
keskel väga head tingimused 
– küllap seepärast on meile ka 
tulnud nn. „uut verd”. Tore on 
kohata küla vahel ka „hoiule 
toodud” lastelastega särasilm-
seid  vanavanemaid. 
Kui ühel päeval taas ühistrans-
port käima hakkab ning toitu 

ja esmatarbekaupu jälle ko-
dukülast  saab, küll siis tuleb 
kindlust tuleviku suhtes lisaks 
eakatele ka noorematesse ini-
mestesse. Aga me ei ela ju üks-
päinis leivast?

Pidu pisikestele
1. märtsil kogunesime koolieel-
sete laste peredega seltsimajja 
ja üritasime oma „tibusid üle 
lugeda”. See oli esmakordne 
selline ettevõtmine meie kandis 
ja kandis mõtet ka üksteisega 
tutvuda (hajakülas ei trehvata 
just liiga sageli). 
Tore oli neid poisse ja tirtse rin-
gisebimas ja –roomamas näha. 
Aeg-ajalt ampsati midagi põske 
ja võeti lonksuke mahla peale 
(siinkohas tänud ja tervitus Ka-
darbiku firmale!). 
Külavanem tutvustas pisut 

elu-olu ja  minevikku ning sai 
ise kerge ülevaate tulevikust. 
Maidlasse on teretulnud kõik 
tublid ja korralikud pere! Kurb 
oli, et mõnigi tõve küüsis ei 
saanud meiega koos olla, aga 
ilmad lähevad soojemaks ning 
toredaid ühisüritusi on tulemas 
– eks ju?!

Naistepäev kogu perele
Naistepäeva tähistamine võib 
ka traditsioonilisest luuletuste-
lauludega peost erineda  - ot-
sustasime teha  kinoõhtu. Kuna 
külas on „Mamma mia” ole-
mas, siis miks mitte  seda  koos 
vaadata?  On huvitav proovida 
teistmoodi teha! 
Väljareklaamitud kringlile-koh-
vile lisaks oli laudadele võlu-
tud ka rohkelt suupisteid. Igati 
mõnus ja kodune õhtu oli! Seda 

enam, et lumisel laupäevaõhtul  
olid koos  erinevate põlvkon-
dade esindajaid: väikelapsest 
vanavanaemani. 
Külaühiskonnas - heas  mõttes 
- see nii ongi ja me ei häbene 
seda - on endiselt tavaks kok-
kukäimistel olla korralikult 
kaetud laua ääres. Olenemata 
sellest, kas riigis on rikkuse- või 
majanduslanguse aeg. 
Koosolemise-käimise  mõte sel-
les ju ongi, et võiksime üksteise 
ligiolu tunda. Et tõesti rasketel 
aegadel  teame – naaber on lä-
hedal ja  oleme üks (see ei  tä-
henda, et me erinevad ei tohiks 
olla!).

Ilusat kevadet kõigile! 
                                                       
                              
                                                       

Kevadtegemisi Maidlast KüLas toImub
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Vanamõisa uueks küla-
vanemaks valiti Raiko Saar

Külavanema statuut Saue kohalikus omavalitsuses

§ 1 Määruses kasutatud mõisted
(1) Külaelanik käesoleva statuudi mõistes on inimene, kellel on vas-
tavas külas alaline elukoht elukoharegistri andmeil või kinnisvara.
(2) Külavanem on külaelanike ning nende ühiste huvide esindaja, 
kes juhindub oma tegevuses küla ühistest seisukohtadest ja valla 
arengukavast, riigi ja kohaliku omavalitsuse õigusaktidest. Olukor-
dades, kus tegevus ei ole määratletud olemasolevate seadustega, 
tegutseb külavanem, lähtudes üldinimlikest seisukohtadest ning 
inimõigustest.

§ 2 Külavanema valimised
(1) Külavanem valitakse täisealiste külaelanike hulgast külaelanike 
üldkoosolekul poolthäälteenamusega. Valimine toimub külaelanike 
koosolekul, mille toimumise aeg ja koht peab olema ette teatatud 
vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist. Külavanema valimi-
se saab algatada külatoimkond (vähemalt 3 täisealist külaelanikku) 
koostöös omavalitsusega.
(2) Külavanema valimine toimub salajasel hääletamisel. Salajase 
hääletamise läbiviimiseks valivad külaelanikud endi hulgast vähe-
malt kolmeliikmelise valimiskomisjoni, kes viib hääletamise läbi ja 
koostab hääletamise tulemuste kohta protokolli.
(3) Külavanema valimise kohta koostatud protokoll esitatakse valla-
valitsusele.
(4) Külavanema volitusi tõendab vallavalitsuse poolt väljaantav 
tunnistus.
(5) Külavanem valitakse kolmeks aastaks.

§ 3 Külavanema õigused
(1) Esindada külaelanikke omavalitsuses, riigiasutustes ja muudes 
institutsioonides.
(2) Kutsuda kokku külaelanike koosolekuid ja algatada lahendami-
seks külaelu küsimusi, mis ei ole vastuolus seadusandlusega ning 
vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidega.
(3) Nõuda külaelanike huve puudutavate küsimuste arutamist 
kohalikus omavalitsuses. Avaldada arvamust küla probleemide 
lahendamiseks.
(4) Taotleda küla nimel rahalisi vahendeid valla eelarvest, lähtudes 
külakoosolekul arutatud ja poolthäälte enamuse saanud otsustuste 
alusel.
(5) Volitada endale asendaja oma äraoleku, haiguse jms puhul.
(6) Teha külaelanikele märkusi ja juhtida tähelepanu probleemidele, 
mis puudutavad heakorda, avalikku käitumist jne.
(7) Astuda külavanema kohalt tagasi.

§ 4 Külavanema kohustused ja vastutus
(1) Külavanem on aruandekohustuslik külaelanike koosoleku ees.
(2) Edastada külaelanike ühised soovid ja ettepanekud kohalikule 
omavalitsusele, muudele institutsioonidele.
(3) Osaleda külavanemate kogul.
(4) Edastada külaelanikele omavalitsusest ja mujalt tulnud informat-
siooni, mis külaelanikke puudutab. Regulaarselt tutvuma omava-
litsuse õigusaktidega ja riigi seadustega ning nende muudatuste 
ettepanekutega.
(5) Teavitada omavalitsust küla sotsiaalsetest probleemidest.
(6) Korraldada küla arengukava arutelusid.
(7) Organiseerida külas ühistegevust, ärgitama külaelanikke koos-
tööle.
(8) Jälgida külas loodusressursside säästlikku kasutamist ning vaja-
dusel sekkuda pöördumisega asjaomaste instantside poole.
(9) Aidata organiseerida töid õnnetusjuhtumite ja eriolukordade 
puhul kuni erialase abi saamiseni.
(10) Viia vähemalt üks kord aastas läbi küla koosolek ja esitada 
külaelanikele aruanne oma tegevuse kohta.
(11) Tagada küla kroonika pidamise ja eksponeerimise.
(12) Külavanem võtab endale vastutuse koos ametivande andmise-
ga.

§ 5 Külavanema erakorraline vabastamine
(1) Külavanem võidakse vabastada külaelanike nõudmisel korralda-
tud küla koosolekul salajase hääletamise tulemusena. Hääletamine 
toimub külaelanike koosolekul, mille toimumise aeg ja koht peab 
olema ette teatatud vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist. 
Külavanema vabastamise ja hääletamise läbiviimiseks valivad küla-
elanikud endi hulgast vähemalt kolmeliikmelise valimiskomisjoni, 
kes viib hääletamise läbi ja koostab hääletamise tulemuste kohta 
protokolli.
(2) Külavanema ülesannetest vabastamise poolt peab olema üle 
poole koosolekul osalenud külaelanikest. Koosoleku protokoll edas-
tatakse vallavalitsusele.
§ 6 Külavanema töö tasustamine
(1) Külavanemale võidakse kompenseerida külavanema kohustuste 
täitmisest tulenevad otsesed kulutused, mis eelnevalt on kooskõlas-
tatud vallavalitsusega.
(2) Kulud kompenseerib omavalitsus külavanema ja omavalitsuse 
vahel sõlmitud lepingu alusel.

KüLas toImub

Ääsmäe uueks külakogu juhatajaks ja 
külavanemaks sai taaskord Ahto Oja

Katrin Krause
Vanamõisa seltsimaja juhataja

Aprillikuu esimesel pühapäe-
val kogunes Vanamõisa selt-
simajja hulk inimesi, kes kõik 
soovisid anda oma hääle uue 
külavanema poolt.

Oli ka neid, kes kahjuks hääle-
tada ei saanud, kuna Saue val-
las kinnitatud statuut näeb ette 
et hääleõiguslik on inimene, 
kellel on vastavas külas alaline 
elukoht, omand või kinnisvara. 
Seega said kümmekond Alliku 
küla aktiivset lihtsalt kaasa ela-
da põnevale valimisprotsessile. 
Kandidaate oli kokku kolm 
– Vahur Utno, Andres Laineste 
ja Raiko Saar. Enne hääletamist 
viskas valimiskomisjon nalja, et 
kui tuleb võrdne arv hääli siis 
tõmmatakse liisku ja nali läks 
täide. Esimese häältelugemise 
tulemusena said Vahur Utno 
ja Raiko Saar võrdse arvu hää-

li. Liisu tõmbamiseks küll ei 
läinud, sest rahvas oli nõus 
hääletama uues voorus, kus 
oli valida kahe kandidaadi va-
hel. Teise vooru võitis ülekaa-
lukalt Raiko Saar ning võttis 
tänulikult vastu Vanamõisa 
külavanema aukaabu. 
Raiko Saar on põline Vana-
mõisa küla elanik ja kahe lapse 
isa. Igapäeva töös juhib väike-
ettevõtet, mis tegeleb eritööde-
ga. Külavanema esimene päev 
möödus mõeldes külale ning 
tema poolt on tehtud ettepanek 
külakassa loomise jaoks. Kõik, 
kes soovivad seoses külaelu pa-
remaks muutmisega teha ette-
panekuid või küsida küsimusi, 
siis uus külavanem on meel-
sasti nõus nendele vastama ja 
proovima lahendust leida. 
Uue ideena avatakse seltsimajas 
küla raamat, kuhu saavad kõik 
soovijad oma küsimusi ja mu-
resid esitada. Uus külavanem 
lahendas ka kerkinud prob-

leemi eakate transpordi suhtes 
memme-taadi hommikule ning 
on juba uusi mõtteid ja ideid 
pakkunud Saue valla suvelõpu 
peo korralduse suhtes.

MTÜ Vanamõisa küla soovib 
uuele külavanemale õnne ning 
jõudu ja jaksu eesmärkide saa-
vutamisel.

Uue külavanema 
Raiko kontaktid on 

raiko@ametek.ee ja  510 9433

Koduvald

Aprillikuu alguses valis Ääs-
mäe oma esindusorgani- küla-
kogu uued liikmed. 

2006. aastast tegutsenud MTÜ 
Ääsmäe Külakogus on põhi-
mõte, et iga kolme aasta tagant 
korraldatakse külakogu liikme-
te valimised. Valimistel kõige 
rohkem hääli saanud persoon 
on siis nii MTÜ juhataja kui ka 
külavanem. 
“Kolme aastaga on soovinud 
mõni liige loobuda ja mõni 
juurde tulla ja isekeskis siis sel-
line kokkulepe tehtigi, et me ei 
hakka üksikuid liikmeid vahe-
tama, vaid teeme nö korralised 
külakogu valimised iga kolme 
aasta tagant. Siis saab iga liige 
ise otsustada, kas soovib jätkata 
või loobuda,” põhjendab Ahto 
Oja. 
Oja ise on külakogus tegev ol-
nud kogu eelmise perioodi 
ja jätkab ka uues koosseisus. 
Samuti säilitas mees suurima 
häälte arvuga kandidaadina ka 
ühingu juhataja ja külavanema 
staatuse, nagu ka möödunud 
kolmel aastal. “Usun, et see on 
nagu hinnang tehtud tööle,” 
märgib Oja. 

Üks inimene üksi ei suuda
Kuigi Saue vallas on külavane-
ma valimiseks olemas ka amet-
lik statuut, siis selle järgimist 
pole Ääsmäe põhjendatuks 
peetud. “Kuna on olemas küla-
kogu, siis pole olnud vajadust 
külavanemat statuudi järgi va-
lida. See on asjakohane pigem 

kohades, kus külakogu ei ole, 
ja inimesi ning tegevusi on ka 
vähem. Ma küll ei kujuta ette, et 
Ääsmäe suuruses asumis koos 
Tagametsa külaga suudaks üks 
inimene kõike üksi teha,” selgi-
tab Oja.  
Ta on  pigem seda meelt, et ini-
mesed teevad endale nii hea 
küla, kui ise jaksavad. Ja kui ei 
jaksa, ei ole ka põhjust kurta, et 
midagi ei juhtu. “Elik, kui ta-
had, et midagi muutuks, tulebki 
endal teha. Sõbrad, naabrid tut-
tavad appi kutsuda ja ära teha,” 
arvab külakogu juhataja.

Eelmise koosseisu saavutused
Peamiseks saavutuseks peab   
Oja külaelu käima tõmbamist. 
”Pean silmas ühistegevuste or-
ganiseerimist- jaanituled, aasta-
vahetuse karnevalid, kevad- ja 
sügispeod, heakorrapäevad. 
Samuti  avalike ruumide kor-
rastamist -muru niitmise ja 
võsa lõikamise organiseerimist, 
laste mänguväljaku korda tege-
mist, vee kvaliteedi paranemist 

ja surve avaldamist, et Hage-
ri tee saaks musta katte alla,” 
loetleb Oja. Lisaks on Ääsmäele 
paigaldatud tänavaprügikaste 
ja teadetetahvleid, loodud on 
küla koduleht. Aktiivsed küla-
elanikud on loonud juba kaks 
naabrivalve piirkonda. “Kõige 
olulisem on ehk olnud normaa-
lse ja töise koostöö käivitamine 
vallavalitsusega, kes on olnud 
kõikide tegevuste põhirahas-
taja. “Selle eest suured tänud!” 
ütleb Oja.

Uue külakogu uued suunad
Uusi suundi  hakatakse seadma 
1. mai mõttetalgutel. 
Oja sõnul on kindlasti päeva-
korras edasi kergliiklusteede 
rajamine, teede- ja maade oma-
nike tagant torkimine ja tervi-
seradade tegemine. Vajalik on 
mehe hinnangul ka vee ja reo-
vee temaatikas selguse loomine 
- miks on vesi Ääsmäel kaks  
koda kallim, kui Tallinnas. 
Noorte peale mõeldes oleks 
vaja ehitada külla rularamp, 
teha korda  rannavõrkpalli plats 
ja organiseerida küla võrkpalli-
võistlused, organiseerimine. 
Seni pole külakogu omale ruu-
me leidnud, ka see on üks tege-
vusprioriteetidest. 

MTÜ Ääsmäe Külakogu
Kasesalu 16, 76402 Ääsmäe

aasmaekk@gmail.com
www.sauekylad.ee/ 

Aasmae
 

Ahto Oja  508 2990
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uus ürItus Shopping Vanamõisas
Kirbuturul pakuti sümboolse raha eest põnevat kraami

Koduvald

“Ega ma ei tulnud siia raha 
teenima, kappi on lihtsalt ruu-
mi vaja,” selgitas müüjaproua, 
kes tavapoes tuhandeid kroo-
ne nõudvate kaubamärkidega 
jopesid capuccino-kohvi raha, 
ehk 25 krooni eest müügiks 
pakkus.

Soodsat ja niinimetatud “teise 
ringi” kaupa oli võimalik 28. 
märtsil toimunud uuskasutus-
laadal Vanamõisa seltsimajas 
soetada küll. Isegi kui päeva 
alguses mõni nahktagi ilutses 
600-kroonise hinnasildiga, sai 
laada lõpuminutitel uus oma-
nik kätte selle juba 150-krooni-
ga. 
Põhiliselt oligi letti toodud 
küll riidekaup, beebirõivastest 
neoonsete retrodressideni, aga 
pakuti ka käsitöölinikuid, ke-
raamikat, raamatuid ja plaate. 
Seltsimaja ees oli koguni üks 
auto müügiks välja pandud. 
Kauplemisrõõmu jagus nii ost-
jatele, kui müüjatele. 

Laada korraldaja Vanamõi-
sa seltsimaja juhataja Katrin 
Krause hinnangul on juba aja-
looliselt külaelu juurde käinud 
laatade-turgude korraldamine. 
„Selle ettevõtmisega jätkame 
vana traditsiooni uues võtmes, 
lisaks isetehtud käsitöö eseme-
tele ja koduaia õuntele kutsu-
sime inimesi müüma-ostma ka 
kappi-keldrisse seisma jäänud 
esemeid.“ 
Krause usub, et ka Eesti inimes-
te keskkonnateadlikkus on aas-
tatega kasvanud ja nö kirbutu-
rul käimine ei ole enam häbiasi, 
vaid mõnus meelelahutus koos 
põnevate ostuleidudega. „Ja 
kui sellega kaasneb ka tunne, 
et oma väiksel moel olen kaasa 
aidanud hoidmaks loodust ja 
keskkonda, siis peaks kirbutu-
rul veedetud aeg küll täie ette 
minema.“

Vanamõisa külale oli sellise 
laada korraldamine esmakord-
ne kogemus. Ometi andis end 
üles ligi 30 müüjat. Seltsimaja 
saaliosa jäi kogunisti kitsaks, 
müügitöö käis ka köögis, ko-
ridoris ja hoolimata vihmasest 
hommikust sättisid inimesed 
oma kauplemislauad üles ka 
hoovi.

Osalejate rahulolu näis olevat 
mõlemal pool. Ostjatel paistis 
see välja kaubast pungil kile-
kottidest ja nii mõnigi müüja 
uuris laada lõppedes, et millal 
jälle sellist üritust oodata on. 
Viimase osas ei suutnud seltsi-
maja juhataja veel konkreetseid 
veksleid välja käia, aga esimese 
positiivse kogemuse valguses 
lubas ta kindlasti sarnase uus-
kasutuslaada peale tulevikuski 
mõelda.

NOORED 
KAUPMEHED 
ÄÄSMÄELT:
Tüdrukud olid letti 
lükanud omateh-
tud keraamilised 
kausikesed, sõbra-
päeva meenutavad 
karvased südamed, 
mõned raamatud ja 
saapapaari

AASTA OST: 
Vanamõisa vanaproual 
Gildal õnnestus endale 
välja kaubelda õunroheline 
siidisall, narmad ääres 
ja puha... “3 krooniga 
sain kätte,” rõõmustas 
Gilda, kes lubas järgmi-
ses flamenco ringis uue 
aksessuuaari kasutusse 
võtta. “See mu ämma teh-
tud veel,” selgitas müüja. 
“Tervita siis ämma minu 
poolt ka,” ei ole Gilda kade 
hea asja eest tervitusigi 
saatma

MITTE AINULT 
RÕIVAKAUP: 
Kui naispere pigem 
särke-seelikuid 
proovis ja ostis, siis 
ka mehed võisid 
leida omale “män-
guasju”. Näiteks oli 
pakkumisel täiesti 
korralik gaasimask. 
“Sellega on hea 
kodus naisi hirmu-
tada,” reklaamis 
müüja

VAHENDEID
VANNITUPPA:
Turule kauplema tulnud 
Urmel Valingult pakub 
epilaatorit. “Proovisin ise 
ka seda, aga pagan, nii 
valus oli, vaja see nüüd kii-
relt kaubaks teha,” naerab 
müüja

Lasteaedade luulehommik

Koduvald

13. märtsil korraldas Veskitammi Lasteaed õpetaja Annelii juhti-
misel Emakeele päevale pühendatud Saue valla lasteaedade las-
te luuletuste lugemise konkursi. 

Juba teist korda toimuval konkursil osalesid lapsed kolmest laste-
asutusest - Laagri, RAM Veskimöldre ja Veskitammi Lasteaiast. 
Salmide lugejaid hinnati viies kategoorias. Kõige pisemate 3-aas-
taste seas tunnistas zhürii parimaks Kerdi Veskitammi Lasteaiast, 
4-aastaste hulgas Sandri Veskitammi Lasteaiast, 5-aastaste vanuse-
grupis Leeni Laagri Lasteaiast, 6-aastastest etlejatest Harlise
Veskitammi Lasteaiast ja kõige vanemate- 7-aastaste rühmas Kaia 
Liisi RAM Veskimöldre Lasteaiast. Osadel lastel olid juhendajateks 
lasteaiaõpetajad, teistel omad emmed ja oli ka isasid, kes üheskoos 
järeltulijaga salme harjutanud olid. Võitjad said autasuks raama-
tud ja kõik võidukad on üles rivistatud ülaloleval pildil.
Kõik osalejad avaldasid soovi jätkata ühist luuletustelugemist ka 
järgmisel aastal.

LuuLekonkurss

Üle ootuste kõva tulemus 
ametnike sportmängudel

sport

Koduvald

6. märtsil Albu vallas toimunud Harjumaa omavalitsuste tali-
spordimängudelt tõi Saue valla esindus väärika neljanda koha 
ja progressi auhinna.

Kui reeglina ei oleks neljas koht võistlustel mingi eriline näitaja, 
siis Saue valla selle aasta soorituse kohta võib küll öelda, et see 
on suur saavutus. Miks? Sest seni on neil sportmängudel platsee-
rutud pigem teise kümne lõpukohtadele. Seda küll mitte niivõrd 
kehva sportliku vormi tõttu, kuivõrd vallavanema ja volikogu 
esimehe puudumise tõttu. Viimaste osalus toob märkimisväärselt 
punktitabelisse lisa, aga mehed on paraku viimastel aastatel võist-
luste toimumise aegu tööasjadega seotud olnud. Seekord võeti 
vallavanem jõuga kaasa:) ja tulemus paranes märgatavalt. Sellest 
ka progressi auhind, mis määratakse neile, kes on aastaga suurima 
arengu saavutanud.
Võistluste kava sisaldas erinevaid humoorikaid jõukatsumisi -  
teatesuusatamine koos nooleviskamisega, “mistra” vaibal mäest 
laskumine ja pikima liu selgitamine õhkkummil künkast alla süs-
tides. Vallavanemad ja volikogu esimehed pidid piiratud territoo-
riumil õhu välja laskma konkurentide jala külge seotud õhupalli-
dest ja nad nö ringist välja puksima.  
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Saue valla 2009. aasta 
tublimad laululapsed valitud

LauLukonkurss
Osaleja kommentaar:

“Saue valla Laululapse 
konkurss 2009 oli super!”

Saue valla laululapse konkurss toimus sellel aastal 2.ap-
rillil Ääsmäe Põhikoolis. Loomulikult võtsime ka sel-
lel aastal konkursist osa, sest ega eelmise aasta üritusest 
kummitama jäänud segased tunded pole lastelt lauluhi-
mu ja rõõmu ära võtnud.
Kui ma eelmise aasta laululapse konkursi kohta pildusin 
valla lehes (Aprill 2008, nr 4 (176), lk 9) kriitikanooli, siis sel-
le aasta konkursi kohta jätkub ainult kõige paremaid sõnu. 
Kõik meie ootused said täidetud.
Tahan siiralt tänada kogu korraldusmeeskonda! Suurepä-
rane! 
Ilmtingimata, aga tahan tänu avaldada Ääsmäe Põhikooli 
toredale kooliperele, kes oli tõenäoliselt ürituse õnnestumi-
seks teinud kõik ja rohkemgi veel. Juba Ääsmäe koolima-
ja uksest sisse astudes tervitasid laulmatulnuid rõõmsad 
laulupeosärkides koolitüdrukud, kes juhatasid lahkesti 
garderoobidesse. Sealt edasi oli saali ülesleidmine imeliht-
ne. Laululaste esinemisjärjekord vanuserühmade kaupa ja 
ajakava oli kõigile nähtavale kohale pandud. Saalis valitsev 
õhkkond oli soe ja sõbralik. Kohe konkursi alguses tutvus-
tati auväärseid žüriiliikmeid ning tehti lühidalt teatavaks 
konkursi ajakava. 
Kiiduväärt oli kindlasti korraldajate otsus, kuulata kolme 
noorema vanuserühma lauljaid kõigepealt, teha nende suh-
tes otsus ära ning seejärel minna edasi vanemate laululaste 
konkursiga. Usun, et peamiselt need 3-5 aastased ei oleks 
suutnud õhtuni viisakalt ja kannatlikult oma konkursitule-
musi oodata.
Kõiki osavõtnud laululapsi ja juhendajaid peeti meeles. Iga 
esinemise lõpetanud laululaps sai uhke Saue valla laululap-
se tänukirja ning juhendajad said konkursikirjadega ilusad 
kruusid. Esinejatel oli sellest rõõmu rohkem kui küll, sest 
iga julge laululaps oli sellega oma kiituse ja tunnustuse saa-
nud.
Mul on hea meel, et Teie, Saue valla laululaps 2009 korral-
dajad, tegite selleaastasest konkursist südamliku ja meel-
dejääva laulmispeo. Uskuge, ei ole midagi toredamat lap-
sevanema jaoks, kui näha last lavalt ära tulemas säravate 
silmade ja laia naeratusega. Julgen arvata, et järgmistel aas-
tatel on meie koduvalla laululapse konkursil veelgi rohkem 
osavõtjaid, sest tänavune üritus oli seda väärt, et julgustada 
paljusid hakkajaid laululapsi sellest osa võtma.

Suur aitäh ja jõudu edaspidiseks!
5-aastase tubli laululapse ema
Kätlin Velling

KOOS ISAGA 
VÕISTLUSTULES: 
Risto Kiilberg Ääsmäe külast 
ei pannud paljuks oma tütre-
tirtsu Kätriga koos lavalauda-
dele tõusta. Paps kitarrikeelte 
sõrmitsemisega ja tütar lauluga 
pardikesest ja pikast-pikast moo-
niõiest avaldasid žüriile muljet 
ja 4-5 aastaste vanuseklassis 
viis pereduo võidu koju

Foto: Toomas Kadarpik
VÕIDUKAD

3-4 aastased
Brita Männaste   

juhendaja Katrin Männaste Ääsmäe 

5-6 aastased
Kätri Kiilberg juhendaja Risto  

Kiilberg Ääsmäe,
Isabel Veermäe 

juhendaja Piret Puuste Laagri 

7-9 aastased
Saara Kaldma  

juhendaja Lii Leitmaa,
Johanna Kruusement  

juhendaja Liivi Arro Laagri 

13-15 aastased
Marilyn Sipelgas  

juhendaja Piret Puusta Laagri,
Gerttu Kaunismaa  

juhendaja S. Ojavee Saue linn

16-18 aastased
Annika Mölder  

juhendaja Sirje Liiv Laagri

Helje Kala
Ääsmäe Põhikooli õpetaja

Ilusal kevadisel aprillikuu päeval oli Ääsmäe kooli aula täis väikes-
te solistide laulu. Alanud oli Laululaps 2009 Saue valla voor. 

Noori esinejaid oli kokku ligemale nelikümmend. Esimesena rõõmus-
tasid kuulajaid oma armsate ja toredate etteastetega kõige pisemad, 
3-4 aastased mudilased. Seejärel 5-6 aastased, 7-9 aastased, 10-12 aasta-
sed, 13-15 aastased lapsed ja lõpetasid 16-18 aastased noored solistid. 
Suurepäraseid esitusi ja kauneid laule oli palju, kuid nii nagu konkursi 
tingimused ette näevad, tuli ka sellel aastal žüriil välja valida parimad, 
kes esindasid Saue valda 18. ja 19. aprillil Harjumaa Laululaps 2009 
eelvoorudes. 
Tublidest säravamaid  aitasid välja selgitada Mait Maltis, Hele-Mall 
Järv, Ly Kikkas, Katrin Saar ja Liivi Prink. Kuulamisel arvestati laulja 
musikaalsust,  diktsiooni, laulutehnikat, individuaalseid hääleomadu-
si ja esitust tervikuna. Žürii arvamusel oli mõnes vanuseastmes ereda-
maid esinejad kohe märgata, kuid osades rühmades osutus tase väga 
ühtlaseks ning edasipääsejate selgitamine keerukas. Otsused tehtud, 
õnnitleti parimaid. Seekordset laulupäeva jäid meenutama tänukirjad, 
meened ja kevadlilled.
Lõpulauluks valiti Gerttu Kaunismaa väga südamlikus ja suurepära-
ses esituses Urmas Alenderi laul „Hüvasti kollane koer“.  
Täname kõiki väikeseid laululapsi ja juhendajaid nende muusikaliste 
hetkede ees, mis te kuulajatele kinkisite! Soovime laululusti ka edaspi-
diseks! Kohtumiseni järgmisel aastal!

PIPI LASTEHOMMIK

17. MAI KELL 12.00

VISKAME SILMA

LÖÖME LULLI

MEISTERDAME SPUNGI

PEREPILET 25 kr

VANAMÕISA SELTSIMAJA

PIPI PIKKSUKK 

TEMBUTAB TAAS
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Õlita rattalaagrid ja tuuluta spordidress 
-kolmas Saue valla rattaretk on tulemas

Jüriöö jooksJüriöö jooksJüriöö jooks
25. APRILLIL JÕGISOOL

SAUE  VALLA SUUR

Töötab puhvet ja 
saab suppi 

Kava
17.30 registreerumine jooksudele
18.00 AVAMINE
18.30 lastejooks, kuni 8. a (kaasa arvatud) 400m
19.00 suuremate lastele 9-12 a. 1,2 km
19.30 autasustamine (laste)

20.30 SUUR JÜRIÖÖ JOOKS! 8 km
21.30 PIDU- mängib ansambel Kirss’n’Garden

Õhtut juhib JAAN KIRSS 

Võistkonnad on 8-liikmelised, 
neist 3 on naised.

Võistlejate ja osalejate eelregistreerimine 
kuni 21.aprillini aadressil jogisoo@hot.ee 
või telefonil 50 12 033 Ülle Rondo. 
Jäta võistkonna nimetus, kapteni nimi, 
küla ja kontakttelefon

ERIAUHINNAD KÕIGE 
STIILSEMATELE VÕISTLEJATELE!

Kohapeal registreerumine 100 krooni
võistkonna kohta. Kohale toob ja 
koju tagasi viib Jüriöö Jooksu buss 
vastavalt eelregistreerimisele. 
17.45 jõuab Jõgisoole ja tagasi viib 
viimane buss 22.45

Katrin Krause
Jalgrattaretke projektijuht 

6. juunil kell 12.00 saab taas 
stardipaugu populaarne Saue 
valla jalgrattaretk, toimumis-
korralt juba kolmas.

Ürituse eesmärgiks on perega 
koos tervisesportimine ja Saue 
valla külade tundma õppimine. 
Rattaretkel osalemine annab 
võimaluse vallarahvale oma-
vaheliseks suhtlemiseks, tõstab 
koostöötahet ja nii mõnigi hea 
idee võib saada just siit alguse.  

Turvaline ja jõukohane 
Marsruut on umbes 35 km pikk 
ja start on  Laagri keskusest val-
lamaja kõrval olevast autopark-
last ning läbib  Nõmme - Hüüru 
– Vatsla – Tugamani – Tutermaa  
ja orienteeruvalt 16.30-17.00 jõu-
takse Vanamõisa lõkkeplatsile. 
Kogu distantsil on kaasas Plekk-
Liisu jalgrattapoe remondiabi. 
Ohutu liiklemise tagab OÜ 
Roadservice, kes turvab rattu-
reid nii eest, tagant kui ka kül-
gedelt. Ülesõiduks maanteel 
peatatakse autoliiklus ja kõik 
ratturid pääseksid turvaliselt 
üle tee.  Stardis, Laagris, on või-

malik panna oma kotid bussi 
peale, et need finiśis hiljem kätte 
saada. Õhtul väljub buss küla-
desse, millega soovijad saavad 
koju tagasi. 
Esimene puhkuse- ja joogipaus 
on Nõmme terviseraja parklas, 
kus toimub ka Nõmme linna 
tervitus ja nõmmekate matkaga 
ühinemine. 
Järgmine peatus on Hüüru kü-
las, kus tutvume küla ajalooga. 
Lõunasöögipaus on Vatsla kü-
las, mille korraldavad Laisa talu, 
lahked külainimesed ja Laagri 
Lions Klubi. Tugamani Veski 
juures võtab meid vastu Harku 
valla esindus ning samuti räägi-

takse naabervalla ajaloost. Retke 
finišis on perekondlik õhtupoo-
lik koos grillimise ja mõnusa 
olemisega. Meeleoluks mängib 
jazz- rock ansambel KAJA. 
Kohal on Maanteeamet, kes ja-
gab liiklusohutusalast mater-
jali. Plekk-Liisu jalgrattapood 
korraldab finiśis jalgrattakoolis 
vigur- ja aeglustussõidu. Samuti 
on huvilistel võimalus tutvuda 
Kasemäe Ratsaspordiklubi ho-
bustega. 

Vajalik ette registreerimine
Eelregistreerimine rattaretkeks 
on alanud aadressil liivi.prink@
sauevald.ee, tel 654 1154 ning 

kestab kuni 4. juunini. 
Kõikide eelregistreerinute vahel 
loositakse välja sponsorite poolt 
välja pandud auhindu. 
NB! Registreerimiseks kirju-
ta nimi, küla, vanus ning koju 
transpordi soov (kuhu külla). 
Buss koos furgoonautoga ra-
taste jaoks väljub 19.00. Rataste 
laadimine algab kell 18.00. Koju 
saad sõita ka rongiga, kuna ron-
gijaam finiśist 1 km: Saue-Laag-
ri kell 17.11/18.19/18.38; Saue-
Valingu kell 17.57/18.19/18.43

Üritust finantseerivad Saue 
Vallavalitsus, projektijuhiks 
on MTÜ Vanamõisa küla ning 
koostööpartnerid on  Laisa talu, 
Vatsla küla,  Lions Klubi Laag-
ri ja Nõmme Linnaosa Valitsus, 
Kasemäe Ratsaspordiklubi. 
Erilise tänu sooviks öelda ko-
halikele ettevõtetele, kes raskel 
ajal ikka leidsid võimaluse üri-
tust toetada: OÜ Kalsep, OÜ 
Raodservice; OÜ Rolltrans, AS 
Sagro, Kadarbiku Köögivili, OÜ 
Balsnack; OÜ Springmar, Nõrk-
voolu Paigalduse OÜ, RE/Max, 
Plekk-Liisu Rattapood ning 
Maanteeamet.

Lisainfo: 514 0761 Katrin Krause

TuLemas!

SAKU KEVADLAAT 16. mail 2009 kell 9-14.00 
Saku Valla Maja ees (Teaduse 1)

Päeva raames individuaal- ja perevõistlused, erinevad tegevused lastele ja noortele 
Saku Huvikeskuse noortetelgis. 

Selgitatakse välja parim kaupleja. Kell 9-11.00 toimub rohevahetus.

Kauplejate eelregistreerimine telefonil 671 2431 või elektrooniliselt www.sakuvald.ee 

EMADEPÄEVA KONTSERT
“KAUNIS  EMADEPÄEV 

MIHKEL  MATTISENIGA”
HÜÜRU MÕISAS

10. MAIL KELL 15.00
TASUTA

Vanamõisa külale 
väärikas tunnustus

ÄramärGItu

Koduvald

Harjumaa Aasta Tegijate kon-
kursil pärjati MTÜ Vanamõisa 
küla eripreemiaga.

Ühe korraldaja- Harjumaa Ette-
võtlus- ja Arenduskeskuse esin-
daja Mari-Liis Dolenko sõnul 
otsustati tunnustada Vanamõisa 
küla rolli ümbruskaudsete küla-
de elukeskkonna parandajana.
“Nad tegutsevad aktiivselt, 
mõeldes oma kultuurielu korral-
damise juures nii erinevatele va-
nuselistele sihtgruppidele, kui ka 
laiemalt, kui vaid ühe küla, või 
isegi ühe valla piires. Vanamõisa 
üritused on tuntud ka naabero-
mavalitsuste elanike seas. Ja neid 
üritusi palju,” selgitas Dolenko 
valiku źürii tagamaid.
Tema hinnangul on Vanamõisa 
külal vedanud ka oma seltsmaja 
juhataja Katrin Krausega. “Ka-
trini näol on tegemist tõesti sära-
valt eeskujuliku eestvedajaga,” 
nentis Dolenko.
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VäLjaandja toimetaja: anne-Ly sumre
kontakt: 654 1156 
e-post: annely.sumre@sauevald.ee 
küljendus: anne-Ly sumre
trükk: printall

saue Vallavalitsus
Veskitammi 4, Laagri, harjumaa
654 1130, 
www.sauevald.ee

tiraaź: 4200 
Ilmumisaeg: kord kuus (va juulikuu)  
Levi:  tasuta kõikides valla postkastides ja  
  kultuuriasutustes,  raamatukogudes 
 

Müüa 
kvaliteetseid 

lõhutud küttepuid 
koos 

kohaletoomisega 

info ja tellimine 
505 0924

www.hikkor.ee

K O H V I K    B I S T R O O

E-R 9.00-16.00

Maitsvad ja kodused lõunad
Küpsetised otse ahjust

Nüüd avatud Sauel, Tule põik 1 
(endine ARK’i  hoone)

Võimalus tellida ruume tähtpäevade pidamiseks
Info saamiseks palume helistada 56 63 8888 või www.feeter.ee

Müüa kanaliga 
garaaz 

 
Laagri alevikus, 

Kuuse 33/5

533 00866

MTÜ MUHUKLUBI 
mis tegeleb vanasõidukite 

taastamise 
ja kollektsioneerimisega

soovib üürida 
garaazi-lao 

pinda 
alates 150m2 Saue vallas või 

lähiümbruses

Kontakt
www.muhuklubi.ee, 
imre@muhuklubi.ee, 

 

Fekaalivedu

Teie probleem- 
meie likvideerime selle!

Hinnad alates 300.-  
Töötame E-P 

Toivo    519 16171

Steelroof Plekikoda

Katuste ehitus ja remon
Teraskatuste hooldus
Vihmaveesüsteemid

Plekksepa tööd 

565 5417
plekikoda@steelroof.ee

Harku v, Vahi k, Männipõllu

Verekeskus kutsub doonoripäevale 

Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus 
korraldab doonoripäeva Laagris reedel, 
24. aprillil kell 10–13.00 Tamro Eesti OÜ 

ruumides (Pärnu mnt 501).

Tule doonoriks, kui oled:
* terve, ei põe hetkel mõnda viirushaigust ega tarvita ravimeid 

* puhanud ja söönud 
* kehakaaluga üle 50 kg

* 18-60 aastane
Viimasest vereandmisest peab olema möödunud meestel 60 päeva ja 

naistel 90 päeva. Kui Sul on olnud nõelravi, tätoveerimisi või naha au-
gustamisi, saad verd loovutada 6 kuu möödudes.

Vereloovutusele tulles võta palun kaasa pildi ja isikukoodiga isikut 
tõendav dokument

Otsitakse abilist 
aiatöödele 

Koristus-, kaevamis- ja 
lammutamistööd. 

Vajalik eelnev aiatöö 
kogemus. 

Asukoht Laagris 
566 58484

VÕÕRASEMAD
SUVELILLED

AMPLID
TAIMED

kasvatamine ja müük
alates 7. maist

Laagri, Kuuse 9
tel 565 08860


