vanamõisa lõkkeplatsil
avatud valgustatud liuväli

ümarlaud:
milliseid
arenguid ja
muutuseid vajab
Saue valla
haridusmaastik?

vaata lähemalt
www.vanamoisa.ee

lk 3
saue vall aleht

detsember

2 0 0 9 N R 11

tasuta

Aastalõpu tervitus

Jõulupüha eel: külma ilma soojad mõtted
Hetkel, kui ma neid jõulumõtteid paberile
panen, on väljas väga külm. Ma ei teagi
kui külm, aga töölt koju jõudes näitas
kraadiklaas kolmteist kraadi. Sooja. Toas.
Pime on. Vana, 1938. aastal valminud maja
ei pea nii hästi sooja kui võiks ja selles ei
ole ka moodsaid kütteseadmeid, mis ise
kõigega toime tuleks. Aga sellegipoolest
on see koht Saue vallas mulle armsaks
koduks.
Öeldakse, et talv tuleb alati ootamatult.
Kui jõuluhani on üksteist kuud oma elus
olnud hea toidu peal, kas on tal siis põhjust
arvata, et sama kõhutäis ootab teda ka
järgmisel kuul? Meie, inimesed, teame,
et ei oota, aga temal pole põhjust selles
kahelda. Tema on hani ja oma haneelus ei
ole ta näinud muud, kui et kogu aeg saab
hästi süüa. Meil peaks kõik nagu
talveks valmis olema ja üllatusi
ei tohiks tulla. Autod ootavad,
et saaks lund lükata. Lund ei
ole, külm on.
Sellise külma ja pimedaga
tuleb
vägisi tahtmine
eelarvest rääkida. Aga Indrek
ütles, et ära räägi. Et jõulud on
aeg, mis seostub hingeliste väärtuste,
kodusoojuse ja armastusega, mitte
niivõrd mateeriaga.
Ja lubadusi pole mõtet anda, neid ei usu
keegi. Teod aga alles tulevad. Milline on
elu Saue vallas viie või kümne aasta
pärast, sõltub küll palju tänastest ja
homsetest otsustest, aga need sammud
ei saa olla kiirustavad või lühinägelikud,
sest nende tegelik mõju avaldub alles
järgnevate aastate jooksul. Tänaseid

otsuseid tuleb vaadata pikaajalises, strateegilises perspektiivis. Ilmselt on tal õigus.
Ma
ei
tea
kui
paljud
vallaelanikud
on
osalenud
Tartu Maratonil. Mikk on. Tema
arvates on järgmine aasta meie valla
jaoks nagu maratoonarile Harimäe
ületamine - kui oleme edukad ja jaotame
jõuvarusid õigesti, siis läheb edaspidi
palju lihtsamaks. Kui aga ennast kinni
sõidame, siis lõpetame viimaste seas. Mul
on kahtlus, et meie inimestele siin vallas
meeldib lõpetada esimeste seas. Rüüpan
enne järgmist lõiku raja ääres tassi sooja
teed ja naudin aknast võrratut loodust.
Juhan on toimekas mees ja palju ei

lobise. Aga tal on soov, et Saue
vald võiks saada 2010. aastal
Harjumaa kõige kaunimaks
omavalitsuseks. Palju on selleks
juba tehtud, aga veel rohkem teha.
Üheskoos vallaelanike, külaseltside
ja ettevõtjatega teeme selle ära!
Majanduslik keerukas aeg ei tohi olla
vabanduseks sellele, et mitte midagi
teha. Lihtne, aga ilus mõte. Inimeste õnn
peitubki enamasti lihtsates asjades.
Ermo arvates paljud seda ei märka,
sest kõik päevad mööduvad ühtmoodi–
tormates, asjatades, tegutsedes. Eriti täna,
jõulude eel, ei peaks tähtis olema mitte
asjade rahaline väärtus vaid emotsioon,
tunne, et sinu peale mõeldakse ja sinust

hoolitakse. Kahjuks unustame selle
sageli saba seljas mööda poode tuisates
ja trügides, hankides kingituseks asju,
mis on odavad, säravad ja kriiskavad või
lihtsalt mõttetud. Mõtlen endamisi, et
sellel aastal ilutulestikku ei korralda.
Ilutulestik on nagu tarbimisühiskonna
ikoon. Paar minutit taevasse vaatamist
aastavahetusel, hetk ülevat meeleolu ja
läinud ta ongi. Jaanuse arvates on vaja
vahel ennast ilutulestikuna kokku võtta
ja anda üks korralik kogupauk. Ainult
luurajatega lahinguid ei võideta. Lisab
siis, et meiega oleks ta nõus ka luurele
tulema. Aga mis me ikka luurame,
rahuaeg ju. Kõik on ühel meelel, et elame
õnnelikul ajal ja kohas. Patt oleks isegi
„masu“ ajal nuriseda.
Kolm ahju on nüüdseks paar
tundi küdenud ja tuba hakkab
vaikselt soojemaks minema.
Nii juhtub tavaliselt
ka
majanduses. Varem või
hiljem
liiguvad
asjad
paremuse poole. Selleks
soovime jõuluvanalt stabiilset
majanduskeskkonda,
head ja
vastastikku
arvestavat
koostööd
Riigikoguga ja Vabariigi Valitsusega
ning piparkooke. Teiste asjadega saame
hakkama.
Head inimesed, häid pühi teile.
Andres Laisk, vallavanem
Fotol: (paremalt) Indrek Lindsalu, Juhan
Metsamaa, Mikk Lõhmus, Andres Laisk,
Ermo Kold, Jaanus Kahk

Saue vald toetab oma elanikke!
heakord ja turvalisus sinu koduümbruses...
kooli ja lasteaiakoht kodu lähedal... *
sünnitoetus, lapsehoiutoetus, kooliminekutoetus, maamaksuvabastus..*
*vastavalt Saue vallas kehtivale korrale

Ainult siis, kui registreerid ennast vallaelanikuks ja osa Sinu tulumaksust toetab valla eelarvet,
saab vald Sulle pakkuda teenuseid, mida ootad ja toetusi, mida vajad!
Registreeri end vallaelanikuks enne 31. detsembrit, elukohateate saad täita vallamajas või internetis www.eesti.ee

Kõigi enne
aasta lõppu registritaotluse
esitanud elanike vahel
loositakse välja
hea jalgratas.
Lisaks 10 kümne korra
vabapääset Laagri Kooli
ujulasse

Täpsem info www.sauevald.ee või telefonil 654 1143

Sinu vald vajab Sind!
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Vallajuhtimine

vallavanem arutleb

Mis on vallavalitsus ja
kes on vallavalitsuses?

Harjumaa Omavalitsuste Liidu nõupäeval
räägiti riigieelarvest ja kohalikest maksudest

Koduvald

Koduvald

Kui vallamajas töötavat ametnikkonda nimetatakse asutusena
Saue Vallavalitsuseks, siis sama nime kannab tegelikult ka
vallamaja juhtiv organ.

Vallavanem Andres Laisk, kes
koos volikogu esimehe Rein
Rigaga osales 4. detsembril
toimunud Harjumaa vallajuhtide koosviibimisel, vahendab räägitut ja tekkinud
mõtteid.

Kui äriettevõtetes on juhatus, kes otsuseid vastu võtab, siis
omavalitsuses on selleks organiks vallavalitsus.
Seaduse mõistes on vallavalitsuse tööülesanneteks lahendada
ja korraldada kohaliku elu küsimusi. Praktilises elus tähendab
see seda, et just vallavalitsuses vaadatakse läbi kõik üksiktaotlused, millega kodanik on vallamajja pöördunud, olgu
selleks toetusetaotlus, soov saada kaeve- või ehitusluba või
õigust mitte ühineda korralise jäätmeveoga. Lisaks veel paljud
teised küsimused.
Vallavalitsuse istungid toimuvad igal teisipäeval kell 9-11.00
vallamajas. Vallavalitsuse istungid on kinnised, seal osalevad
vaid liikmed ja kutsutud külalised.
Vallavalitsuse liikmed ja vastutusvaldkonnad
Saue Vallavalitsus on 6-liikmeline, see on moodustatud
vallavanema ettepanekul ja kinnitatud volikogu istungil.
Liikmeteks on vallavanem Andres Laisk, Mikk Lõhmus ja Indrek
Lindsalu, Ermo Kold, Jaanus Kahk ja Juhan Metsamaa.
Lõhmus ja Lindsalu on ametitiitli poolest palgalised vallavalitsuse liikmed. Palgalised vallavalitsuse liikmed töötavad igapäevaselt vallamajas ja kummalgi mehel on oma vastutusvaldkond.
Mikk Lõhmus tegeleb valla arendustegevuse, teede ja tänavate
ehituse ning korrashoiuga, samuti kuuluvad tema pädevusse
keskkonna, elamu- ja kommunaalmajanduse ning ühistranspordi
küsimused.
Indrek Lindsalu vastutab sotsiaalvaldkonna eest, samuti kureerib
hariduse-, kultuuri- ja spordivaldkonda Saue vallas.
Kahk, Kold ja Metsamaa on Saue valla elanikud ja oma ala
asjatundjad juura-, ettevõtluse- ja finantsvaldkonnas.
Vastuvõtuajad ja kontaktid
Andres Laisk
654 1131, 504 7527, andres.laisk@sauevald.ee
E 14-16 K 9-12 15-18.30
Mikk Lõhmus
654 1158, 511 9343, mikk.lohmus@sauevald.ee
E 14-16 K 8-12 14-18
Indrek Lindsalu
654 1133, 511 4109, indrek.lindsalu@sauevald.ee
E 14-16 K 8-12 14-18
Vastuvõtt toimub eelregistreerumisega nii ametnike
otsetelefonidel kui ka läbi sekretäri 654 1130.

Kaks peamist teemat, mis
auditooriumi ette toodi, oli
Rahandusministeeriumi
ettekanne riigi majanduslikust
olukorrast ning teine huvitav
teemapüstitus keskendus kohalike maksude võimalikkusele ja
vajalikkusele.
Rahandusminister Jürgen Ligi
sõnul ei ole riigil kavatsust tõsta
üksikisiku tulumaksust kohalike omavalitsuste eelarvesse
laekuvat protsendimäära endisele
tasemele.
Teatavasti
said
omavalitsused
kuni
2009. aasta 1. aprillini kõikide
kohalike elanike makstavast
tulumaksust oma tulubaasi
11,93%, praegu on selleks
11,4%.
“Rahandusministri
sõnumist võis välja lugeda, et
riigi hinnangul kasutasid linnaja vallavalitsused seda 0,53%
ebaefektiivselt,”
resümeerib
Laisk.
Omavalitsusjuhtide kohtumisel
anti lisaks ülevaade ka kohalike
maksude kehtestamispraktika
ja -võimaluste kohta. Kohalikke
makse rakendati Eestis 2008.
aastal 47 omavalitsuses. Seega
tegemist ei ole mingi uue
leiutisega.
Kohalike maksude võimalused
Saue vallas
Saue vallavanema arvates on
Eestis tekkinud vastuolu väikeste ja suurte omavalitsuste
vahel,
kus
omavalitsusi
puudutavaid otsuseid võetakse
riigi tasandil vastu sageli
Tallinna linna eelarvepoliitika

Heakord

Pääsküla jõe heakorrastamine jätkub
Mikk Lõhmus
vallavalitsuse liige
Suvel sai uue näo Pääsküla
jõgi Rahnu tänavast kuni
Veskitammi tänava paisuni.
Jõe kallastelt raiuti võsa, rajati
muru, jõe põhjast tõsteti välja
muda ja sinna loobitud praht.
Kohendati ka kahte jalakäijate
silda.
Juba siis pöördusid vallavalitsuse poole paljud Vanasilla
tänava piirkonna elanikud,
kes tundsid huvi, kas kunagi
leiab valla tähelepanu ka jõe
ülejäänud osa.
Tõepoolest,
vallavalitsusel
on plaanis projekti jätkata ja
seekord keskenduda Pärnu

maanteest Vanasilla tänava
poole jääva jõeosa heakorrastamisele.
Ja tööd oleks seal palju - jõe
kaldad on paljudes kohtades

võsastunud
ja
prahistatud,
kohati ummistavad jõge setted
ning näiteks Vanasilla 31 juures
üle jõe viiv kitsas sild ei ole
lapsevankritele läbitav.

mõjutamiseks.
Tallinn suurima omavalitsusena
saab paraku reageerida omapoolsete
vastusammudega,
sealhulgas iseseisva kohaliku
maksupoliitikaga.
Reaalne
elu tõigi detsembrikuu keskel
meedia ja poliitikute aruteludesse Tallinna linna poolt
kehtestatava
müügimaksu,
millega väga üldistatult kokku
võttes kasseeritakse jaemüügi
ettevõtetelt
mingi
protsent
käibest omavalitsuse rahakotti.
“Müügimaksu rakendamisega
Tallinnas loodi kindlasti senisest paremad eeldused selle
rakendamiseks ka lähivaldades.
Tulenevalt maksubaasi piiratusest ja kaasnevatest maksukäsitluskuludest on selle
mõttekus valla tasemel siiski
küsitav ja vajab eelnevat tasuvusanalüüsi,” nendib Laisk.
Tema arvates võiksid seaduses
antud võimalused kohalike
maksude kehtestamiseks olla
aga isegi avaramad. “Kuidas
omavalitsused neid võimalusi
rakendavad, kaotamata sealjuures konkurentsieelist, on iga
omavalitsusjuhi
strateegiline
ja fiskaalpoliitiline otsus. Alati
on küsimus, mida lisamaksuga
kogutud vahenditest finantseeritakse,” mõtiskleb vallavanem.
Saue valla võimalike maksupõhiste
eelarvekomponentidena (üksikisiku tulumaksu
kõrval) toob vallavanem välja 2
võimalikku kohalikku maksu
reklaami- ja müügimaks.
Lisaks omavalitsuse eelarvesse
laekuv maamaks. Maamaksu
kohta on koalitsioonilepingus
kirjas, et eraisikute elamumaa
maksustamine peaks pigem
alanema. “Küsimus on, kas
ärimaadelt maamaksu suurendamisel võiks olla potentsiaali,”
on Laisk skeptiline.
Ka reklaamimaksu ei ole tema
sõnul Saue vallas praktiliselt

rakendatud, vastavad määrused
ja hinnad on küll kinnitatud,
aga järelevalve funktsioon vajab
üle vaatamist.

Raha heakorrastustööde tegemiseks on kavas taas taotleda
Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK). Enne rahataotlust
tuleb koostada puhastustööde
projekt ning sellega vallavalitsus praegu tegelebki.
Projektlahenduse koostamiseks
korraldati vähempakkumine ja
selle võitis projekteerimisbüroo
Maa ja Vesi AS.

kinnistute
omanikele
on
juba saadetud info projekti
tellimise kohta ning vald
ootab nende arvamusi ja
ettepanekuid. Valminud projekt
avalikustatakse
Saue
valla
veebilehel ja kõigil on võimalus
sellega tutvuda. See tagab,
et parimal võimalikul viisil
oleksid kaitstud ja arvestatud
kõikide vallaelanike õigustatud
huvid.
Esialgsete
plaanide
järgi
saame taotluse esitada KIK-i
kevadisse taotlusvooru, otsus
peaks saabuma 2010. aasta suve
alguses.

Projektiga lahendatakse
järgmised küsimused:
•
jõe sängi puhastamise
vajaduse
hindamine
ja
kasutatavate
tehnoloogiate
väljapakkumine;
•
jõe kallasraja kaardistamine
ning
kallasraja
korrastamiseks vajalike ettepanekute
ning
lahenduste
väljapakkumine
(kallasraja
puhastamine võsast, prahi
koristamine, takistuste likvideerimine jms).
Kõigile
jõega
piirnevate

Ettevõtjate roll peaks
suurenema
Samas on mees veendunud, et
täna panustavad äriettevõtted
kohaliku omavalitsuse arengusse liiga vähe. “Panus
on loomulikult olemas läbi
töökohtade loomise ja seda ei saa
praeguses majandusolukorras
kuidagi alahinnata,” möönab
vallavanem. Omavalitsusel pole
aga garantiid, et piirkonnas
tegutsevates ettevõtetes saavad
tööd
just
vallakodanikud.
Samas ei ole Saue vald kohaliku
tööjõu kasutamisele suunatud
tööstuspiirkond. “Suur osa meie
elanikest käib paratamatult tööl
Tallinnas. Pole välistatud, et
mõnes Pärnu maantee äärses
suurettevõttes töötab heal juhul
paar vallaelanikku ja sellega
nende panus valla arengusse
piirdub. See ei ole mõistlik,”
hindab Laisk.
Koostööst tõuseks tulu
Vallavanem usub, et ka kohalikku maksupoliitikat peaks
ideaalis kehtestama kooskõlas
naaberomavalitsustega ja seetõttu on sellistes ühishuvi
liitudes, nagu ka Harjumaa
Omavalitsuste
Liit,
oluline
osaleda. “Üksiku omavalitsuse
huvidega ei saa riik arvestada,
aga
läbi
sellise
esindusorganisatsiooni on võimalik
olla riigile suhtluspartner,”
põhjendab Laisk.
Ta usub, et kui omavalitsus
ühenduses on aktiivne ja suudab
leida teiste liikmetega ühiseid
probleeme,
siis
maailmapraktika taustal võib kinnitada,
et taolisel ühendusel on jõud
muuta
seadusandlust
ning
mõjutada otsuseid ja arenguid.

Küsimused projekti sisu kohta ja
võimalikud ettepanekud palume esitada telefonil 654 1152
või e-posti aadressil kati.oolo@
sauevald.ee või abivallavanem
Mikk Lõhmusele
telefonil
6541158 või E-posti aadressil
mikk.lohmus@sauevald.ee
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Haridus

Visioonide ümarlaud: milliseid arenguid ja
muutusi vajab Saue valla haridusmaastik?
Koduvald
Vallajuhid ning Saue valla
koolide ja lasteaedade esindajad seadsid üheskoos paika
hariduselu prioriteete ja suundi
järgnevaks kümneks aastaks.
4. detsembril toimunud ümarlaua eesmärgiks oli kaardistada
Saue valla hariduselu kitsaskohad ja otsida võimalusi
nende lahendamiseks. “Selle
kohtumisega tahame alustada
hariduseja
noorsootöö
arengukava protsessi, loodav
kontseptsioonipaber
peaks
andma juhtnöörid meie edasisele
tegevusele ja aluse eelarveprioriteetide seadmiseks,” selgitas vallavanem Andres Laisk.
Tema sõnul on oluline, et tegemist
ei oleks dokumendiga, mis on
vallamajas
kusagil
kabinetinurgas valmis kirjutatud, vaid
et koostamise käiku oleks
kaasatud kindlasti ka kohalike
haridusasutuste juhid.
“Jätame täna rahanumbrid kõrvale ja lähtume unistustest,
millisena
tahaksime
valla
hariduselu näha,” soovitas mees
ühise ajurünnaku alguses.
Ebavõrdsed võimalused
Kõik osalejad nentisid, et kuigi
vallas on haridusse investeeritud
ja põhivundament laotud, siis
tulenevalt Saue valla kujust on
see vajunud geograafilisse kreeni,
suur osa haridusteenuseid on
koondunud Laagrisse. “Võimalused on ebaühtlaselt jaotunud ja
sellega tuleb tööd teha,” jõudsid
nii valla- kui õppeasutuste juhid
ühisele seisukohale.
Teise peamise probleemina tõdeti,
et olemasolevad koolid-lasteaiad
ei ole suutelised kõiki soovijaid
vastu
võtma.
Lasteaiakohti
ootab vallas ca 500 põngerjat ja
ka Laagri Kool on igal sügisel
silmitsi asjaoluga, et üks klassitäis
soovijaid jääb ruumipuudusel
vastu võtmata.
Koolieelne haridus
Munitsipaallasteaedasid on vallas
kaks - Laagri Lasteaed koos
Ääsmäe filiaaliga ja Veskitammi
Lasteaed. Uue lasteaia ootus
on olnud üleval juba aastaid.
Räägitud on vajadusest Laagrisse
Nõlvaku piirkonda rajada üks
lastehoiu koht, aga ka valla
teistesse piirkondadesse.
“Küsimus on selles, kuivõrd
otstarbekas on ehitada ise hooneid
või võiks olla alternatiiviks ka
teenuse sisseostmine,” viskas
vallavalitsuse
liige
Indrek
Lindsalu küsimuse õhku.
Kohalolnud olid ühte meelt,
et võimaliku variandina võiks
vald lastehoiu teemal teha
koostööd erasüsteemiga. Julgustada eraettevõtjaid ja isikuid looma lastehoide või
miks mitte vallas tegutsevaid

ÜHINE IDEEDERING: ümarlaual olid esindatud kõik haridusasutused: (paremalt) Eli Nevski Laagri Lasteaiast, Silva Kiilberg Ääsmäe Lasteaiast,
Anu Joon Ääsmäe Põhikoolist, hairdus- ja kultuurinõunik Liivi Prink, Marje Eelmaa Laagri Koolist. Laua otsas teevad märkmeid vallavanem
Andres Laisk ja vallavalitsuse liige Indrek Lindsalu. Kaamerasilma eest varju jäid Rita Klein Veskitammi Lasteaiast, riigikogu liige Lauri Vahtre ja
vallavalitsuse liige Mikk Lõhmus
mittetulundusühingud, kellel
ruumid seltsimaja näol olemas.
Ümarlaual osalenud riigikogu
liikme ja Laagri Haridus- ja
Spordikeskuse nõukogu liikme
Lauri Vahtre sõnul on nõuded
lastehoiuteenuse pakkumiseks
küll üsna karmid, aga tema
hinnangul liiguvad asjad siiski
juba selle poole, et protsess
tehakse lihtsamaks.
Võimalus
oleks
probleemi
lahendada
ka
nii
öelda
konteinerlasteaiaga, kus lasteaed paigaldatakse piirkonda,
kus seda ajahetkel kõige enam
vaja on ja nõudluse muutudes
saab selle ümberpaigutada.
Arutluse all oli vajadus saada
Ääsmäe Lasteaia majas kõik
ruumid kasutusse. Praegu on
pool kompleksist rendile antud
Salu Koolile, aga eelkooli ealisi
põngerjaid on juba nii palju, et
ruumipuudus pitsitab.
Uus kool versus
kooli laiendamine
Koolikohtade
puudumise
lahendusena on välja pakutud
Laagri Kooli laiendamist või
teise vahetuse sisse viimist.
“Ärme seda ideed küll teoks
tee,” arvas Lauri Vahtre. Tema
sõnul on olemas mingi piir, mida
ületades ei saa kool olla enam
üks ühine pere. Seda mõtet
toetas ka Laagri Kooli direktor
Marje Eelmaa: “Praegu- 500
lapsega hakkame juba sellele
piirile lähenema. Haridusest
rääkides ei saa me taandada
teemat lõputunnistusele. See
kätkeb endas palju enamat.
Mina tahaksin küll, et praegune
kooli atmosfäär ei kaoks”.
Vahtre arvates ei ole mõistlik
ka plaan arendada Laagri Kooli
gümnaasiumini.

Et aga vähemalt väikelapsed
siiski kodu lähedal koolis käia
saaksid,
arutati
võimalust
rajada uus lasteaed, mille juures
tegutseks ka algkool. Sarnaselt
lasteaedadega on üks variant
rakendada ka konteinerkooli
kontseptsiooni. Kuigi viimane
ettepanek sisaldab endas ohtu
ebavõrdsusele just materiaalsete
tingimuste osas, usub Lauri
Vahtre, et kooli kvaliteet sõltub
ikka eelkõige tema õpetajatest.
“Kool
tekib
pedagoogide
ümber. Lapsevanem andestab
nii mõnedki puudused, kui
õpetajad on head,” kinnitas
mees.
Käsitleti ka Laagri Kooli
omandivormi teemat. Praegu
töötab kool erakooliseaduse
alusel,
mis
tõttu
teised
omavalitsused Laagri Koolis
õppivate laste eest Saue vallale
kohatasu ei maksa. Arvamus
oli, et omandivormi teema vajab
veel arutamist ning erinevate
variantide eelised ja puudused
kindlasti arengukavas kajastamist.
Samas on Saue vallas koolide
osas ka vastupidine probleem
- kui Laagri Kooli ukse taga
on järjekord, siis Ääsmäe
Põhikoolis oleks võimalik vastu
võtta senisest enam lapsi. Aga
huvilisi lihtsalt ei ole.
Vallavanema
spontaanse
pakkumise tulemusena diskuteeris seltskond ka võimaluse
üle reorganiseerida Ääsmäe
Põhikool Laagri Kooli filiaaliks
või teha vähemalt õpetajate
tasandil koostööd. Näiteks et
mõni tugev ning kitsama eriala
aineõpetaja leiaks rakendust
mõlemas koolis.

Vaba-aja sisustamine
Vallavalitsuse liikme Indrek
Lindsalu sõnul on tegemist Saue
vallas haridusmaastiku kõige
ebaühtlasema
valdkonnaga,
seda
nii
võimaluste
kui
toetusskeemide osas.
Saue vald maksab toetust
ca 90 lapse huvitegevuseks
Saue ja Tallinna munitsipaalhuvikoolides. “Ostame teenust,
maksame õpikoha kinni, aga
hinnad on krõbedad,” selgitas
Lindsalu.
Tema
arvutuste
kohaselt on tegemist ligi miljoni
krooni suuruse kuluga aastas,
ehk ca 1200 krooni lapse kohta
kuus. Samas erahuvialaringides
käivaid lapsi (~70-80) toetab
vald 250 krooniga kuus.
Lasteaedade juhid tõstatasid
toetuste teema juurde küsimuse, miks on praegusest
dotatsioonisüsteemist
täiesti
välja jäetud koolieelikud. “Lapse arengus on 3-5 eluaasta
väga olulised, ka neile peaks
võimaldama
huvitegevuse
toetust,” arvas Rita Klein
Veskitammi Lasteaiast.
Vallavanema
sõnul
on
oluline töötada välja ühtsed
toetusprintsiibid ja kõikide
vallaelanike võrdne kohtlemine. “Samas me maksame
kogu aeg teenuste eest välja,
sisse ei tule midagi, see ei ole
jätkusuutlik tee. Kas meil endal
ei oleks näiteks Tallinna või
Keila lastele midagi pakkuda,”
küsis vallajuht.
Ootamatu
küsimusepüstitus
vallandas ümarlaual osalejate
vahel
tulise
diskussiooni.
Idee rullus lahti Laagi Kooli
huvikooli
baasil
loodava
munitsipaalhuvikooliga, mille filiaalid oleks kohtadel
- külade seltsimajades ja
Veskitammi Kultuurikeskuses.

Tulevikunägemus hõlmas ka
täiskasvanute täiendõpet ja
Tallinnas tegutsevate populaarsete tantsu vms klubide toomist
Saue valda.
Arutleti ka selle üle, et mitmes
huviringis
käimist
peaks
vallavalitsus toetama. Oldi üsna
ühel meelel, et regulatsioon
tuleks
teha
konkreetse
toetussumma põhine ning
lapsevanem saab ise otsustada,
kas ja kui palju ta on valmis
ise lisaks investeerima oma
järeltulija vaba aja veetmiseks.
Printsiibilt ei saa huvitegevuse
toetus
olla
lausdotatsioon,
jääma peab ka pere omaosalus
ja -vastutus.
Koostöös on võimalusi
Läbivaks hoovaks Saue valla
hariduselu arendamisel tunnistasid osalejad koostöö. Seda nii
haridusinimeste ja vallavalitsuse
ühise
mõttetegevuse,
kui koolide ja lasteaedade
koostegutsemise ja oskusteabe
ning muu ressurssi jaotamisel.
Seni süsteemselt kasutamata
on ka koostöövõimalused naaberomavalitsustega. Käivad ju
paljud valla lapsed koolis ka
Keilas ja Saue linnas, sest see on
lähemal ja mugavam. Nõlvaku
piirkond suhestub territoriaalses mõttes Pääskülaga, samas
kui näiteks Vatsla küla jaoks on
tõmbekeskuse pigem Tabasalu.
Seetõttu tuleks kaardistada
lisaks oma valla võimalustele
ka lähinaabrite ressursid, püüda
leida ühiseid huvi - ja probleemi
püstitusi.
Saue valla hariduse- ja noorsootöö arengukava loodab
vallavanem volikogu ette viia
hiljemalt augustikuus.
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Austatud korteriühistute
esindajad
Olete oodatud Saue valla
korteriühistute ümarlauale,
mis toimub esmaspäeval,
11. jaanuaril kell 18.00
vallavolikogu ruumides,
Veskitammi 4, Laagri.
Päevakorras:
Vallavanema tervitus.
Valla 2010. aasta tegevusplaan.
KOVEK AS-i 2010.
aasta investeeringud
veekvaliteedi parandamiseks.
Turvalisusest Saue vallas.
Lisainfo: Mikk Lõhmus 511 9343,
mikk.lohmus@sauevald.ee

Ääsmäe Põhikool kuulutab välja
konkursi
majandusjuhataja ametikohale.
Tööülesanded:
kooli majandustegevuse
juhtimine, arendamine,
hindamine ja analüüsimine.
Avaldus ja CV saata hiljemalt
15. jaanuariks 2010. a e-postil:
kool@aasmaepk.edu.ee
või posti teel: Kasesalu 16,
Ääsmäe, Saue vald,
Harjumaa 76402.
Info telefonil 534 91082

Arendus

AS Harku Karjäär planeerib
kaevandamisalade laiendamist

Koduvald
AS Harku Karjäär kavatseb
alustada lubjakivi kaevandamistöid seni kasutamata
maardlaalal. Kuna tegemist
on Saue valla territooriumil
paikneva ettevõttega, siis
on ka vallaelanikul õigus
asjakohaseid ettepanekuid ja
märkusi teha.
AS-i Harku Karjäär peainseneri
asetäitja Vennis Järveti sõnul on
käsil kaks asja korraga, vaja on
laiendada kaevandamisalasid,
samas tarvis korrastada ka
territooriumi, kus kaevandamine on lõppenud või
lõppemisjärgus. Selle jaoks on
esitatud taotlus Keskkonnaministeeriumile.
Uuritakse keskkonnamõjusid
Mõlemad tegevused nõuavad
seaduse kohaselt keskkonnamõjude hindamise läbiviimist.
Selle
protsessi
eesmärgiks selgitada, kuidas
oleks
võimalik
tegevust
ellu viia keskkonda kõige
vähem
mõjutaval
viisil.
”Keskkonnamõju hindamise
ülesandeks ei ole tegevust

AS Harku Karjääri laiendamise ja korrastamisvõimaluste
keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu
toimub 14. jaanuaril kell 16.00 Veskitammi Kultuurikeskuses.
Programmiga on võimalik tutvuda Saue valla veebilehel
uudiste rubriigis
keelata, nagu sageli ekslikult
arvatakse,” selgitab hindamist
läbiviiv ekspert Jan Johanson
firmast Steiger. Tema kinnitusel
kuulub
keskkonna
alla
lisaks floorale ja faunale ka
sootsium ehk inimesed ja tema
igapäevaelu mõjutavad tegurid
(kommunikatsioonid, vee olemasolu, infrastruktuur jne).
Just seetõttu on vallaelanikul
õigus esitada küsimusi ja teha
ettepanekuid ning võimalus
selleks avaneb 14. jaanuaril.
Johansson
soovitab
oma
soovide
või
ettepanekute
väljendamiseks teha kirjalik
pöördumine, et oluline ja
asjassepuutuv kindlasti välja
saaks toodud. “Tihtipeale on
nii, et avalike koosolekute aeg
on limiteeritud või puudub
lihtsalt julgus avalikult küsida,”
põhjendab ekspert, kinnitades,
et kõikidele kirjalikult laekunud küsimustele on seadusest

tulenev kohustus ka kirjalikult
vastata.
Kaevandamise loa annab välja
Kesk kon na m i n isteer iu m,
kes loa väljastamisel saab
kehtestada kaevandamisele ka
lisa/eritingimusi, mis lähtuvad
keskkonnamõju
hindamise
tulemustest.
Elukeskkond ei halvene
Harku maardlas on käesoleval
hetkel kaevandamisõigusega
kaetud 84,24 hektari suurune
ala. Uute taotletavate aladega
lisanduks veel 16,43 (vaata all
joonisel Harku III ja Harku VI)
hektarit. “Kuna piirkonnas on
mäetööd toimunud pikaajaliselt (aastast 1954), siis olulist
muutust
laienduste
näol
praegusesse
elukeskkonda
juurde
ei
tule,”
usub
Johansson. Ainuke mõju on
see, et laienduste näol pikeneb
kaevandustegevuse aeg, midagi

uut ei tule.
Ka Järvet tõdeb, et inimeste
hirm negatiivsete kaasnähtuste
osas on pigem emotsionaalne.
“Vene ajast on arvamine, et
lõhkamistööd on väga mürarikkad, aga tänaseks päevaks
on tehnoloogia ju muutunud.
Vanasti lõhati korraga 5-6 tonni,
nüüd 50 kilo kaupa,” selgitab
Järvet. Lõhkamine vältab pool
sekundit ja seda tehakse kord
nädalas.
Tolmu tekib mehe kinnitusel
kaevandamise ja lõhkamise
käigus küll, aga selle vastu
võideldakse. Ka keskkonnamõjude hindamisel analüüsib
ekspert lisaks mürale ka tolmulevikut, põhjavee kvaliteeti ja
tekkivaid maavõnkeid.
Korrastamisele
kuuluvate
alade (vaata all joonisel Harku,
Harku II, Harku IV) puhul tuleb
analüüsida, mil moel oleks
otsarbekas tagada nende üldine
korrastatus ja edendamine
puhkealaks. Näiteks Harku ala
puhul on Järveti sõnul olnud
kõne all isegi väikese järve
loomise mõte, kus inimesed
kenas keskkonnas vaba-aega
veetmas saaksid käia.

Pikaajalise
töökogemusega
maaler otsib tööd
tel: 556 72510
Täname Kadarbiku
talu pererahvast
korrastamisele minevad alad:
Harku, Harku II ja Harku IV

kes võimaldasid meile
tasuta bussisõidu
jõuluetendusele.
Saatku Teid alati väike
õnn nii kodus kui
põllutööl!
Ääsmäe Lasteaed

Detailplaneeringu avalik arutelu
Avalikul väljapanekul olevate
detailplaneeringutega
on võimalik tutvuda ka
elektrooniliselt Saue valla
veebilehel:
www.sauevald.
e e/e h it u s _pl a ne e r i m i ne/
detailplaneering/teated
Saue

Vallavalitsus

teatab,

et
11.01.2010
kuni
25.01.2010 kella 8.00-16.30
(kolmapäeviti kuni 18.30ni ja reedeti kella 14.00-ni)
toimub
Saue
vallamajas,
Veskitammi 4 Hüüru küla
Soo
maaüksuse
(katastritunnusega 72701:002:1535)
detailplaneeringu
avalik

väljapanek.
Planeeringuga
nähakse ette maasihtotstarbe
muutmist elamumaaks ning
on antud ehitusõigus ja
hoonestustingimused
ühe
ühekorteriga väikeelamu ja
abihoone rajamiseks.
Planeeringuga lahendatakse
planeeritaval
alal
hea-

korrastus, haljastus, juurdepääsutee ja tehnovõrkudega
varustamine.
Planeeritava maa-ala suurus
on 2,0 ha. Planeeritava elamu
suurim kõrgus on 9,0 m,
abihoonel kuni 5,5 m. Suurim
lubatud ehitisealune pind
kuni 350 m². Detailplaneering

ei muuda kehtivat üldplaneeringut.
Detailplaneeringu koostaja:
K.Enno Arhitektuuribüroo,
töö nr A203-0809.
Lähemat informatsiooni saab
planeeringute spetsialistilt
Maili Metsaotsalt 654 1157

s aue valla detailplaneeringud novembris 2009
Saue valla territooriumil
novembris 2009 on algatatud
järgmised
detailplaneeringud:
Saue Vallavalitsuse 10.11.2009
korraldusega nr 740 on
algatatud Maidla külas Kopli

kinnistul (katastritunnusega
72704:003:0072,
pindalaga
8,1 ha) detailplaneeringu
koostamine,
eesmärgiga
ehitusõiguse ja hoonestustingimuste seadmine ühe
ühekorteriga
väikeelamu
rajamiseks.

Saue valla territooriumil
novembris 2009 on kehtestatud järgmised detailplaneeringud:

Tammetõru,
Tammetalu
tee 15, Tammetalu tee 20 ja
Tammetalu tee 21 kinnistute
detailplaneering.

Saue Vallavalitsuse 03.11.2009
korraldusega nr 716 on
kehtestatud
Alliku
küla

Saue
Vallavalitsuse
10.11.2009 korraldusega nr
741 on kehtestatud Alliku

küla
Teevahe
ja
Teevahe 1 kinnistute
detailplaneering.
Lähemat informatsiooni saab
planeeringute spetsialistilt
Maili Metsaotsalt 654 1157
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Lastehoid

Saue valda kerkib
uhke kalatööstus

Lasteaiakohtade vähesuse probleemi leevendaks
erasüsteemil põhinev lapsehoiteenus

Koduvald

Liivi Prink
haridus- ja kultuurinõunik

Paldiski maanteel Harku ristilt paremat
kätt paistab kätte ehitustanner, kuhu
viimaste kuude jooksul on kerkinud
lõheroosade blokkidega suuremat sorti
tehasehoone. Kes see hull inimene küll
masu ajal ehitada julgeb?
See heas mõttes hulljulge persoon on firma
M.V.Wool juht Mati Vetevool, kelle rajatav
kalatöötlemistehas peaks uksed avama
2010. aasta suvel. Tegemist on täistsükliga
kalatööstusega, see tähendab seda, et enne
poeletile maabumist saavad nende roosade
seinte vahel uimelised suitsutatud, soolatud,
fileeritud, pakendatud, külmutatud. Juures
veel logistikapool, sest Tallinna lähedus
tingib vajaduse kauba kiireks ja ökonoomseks
laialikandeks. Ehituse maksumuseks on
ca 40 miljonit ja peremees loodab, et 10
aastaga tasub investeering ära. “Aga sellega
kaasajastame oma tootmise ikka täiesti uuele
tasemele,” on Vetevool rõõmus uue maja ja
sisseseade üle.

M.V.Wool on perefirma, kus tegutsevad lisaks
Mati Vetevoolule aktiivselt ka tema lähedased. Ettevõte keskendub peamiselt punasele
kalale - forellile ja lõhele, mida imporditakse
Norrast ca 30 tonni nädalas. 95% toodangust
läheb sisetarbimisse - Vetevoolu klientideks
on pea kõik suuremad kaubandusketid
ja restoranid. Selverite kalalettide taga
on näiteks müüjadki M.V.Wool´i palgal,
sest peremees on kindel- oma töötajad
suudavad suurepärast suupoolist inimestele
asjatundlikumalt pakkuda.
Lisaks on firmal tegutsev tootmine ka Padise vallas Vihterpalus. Tegemist on Eesti
mõistes suisa suurettevõttega. Palgal on
praegu 104 töötajat ja valmivas tööstuses
lisandub juurde veel ligi 40 uut ametikohta.
Neist lubab peremees kindlasti ka kohalikele
elanikele läbi vallalehe teada anda. “Omad on
ikka eelistatud. Ja ega töö ei ole raske - kella
peab tundma, aus ja puhas olema,” kirjeldab
mees nõudmisi.
Firma 2008. aasta netokäive oli 134 miljonit
ja pea samasugust tulemus loodab juht ka
sel aastal. “Prognoosime 130 miljonit, see
on praeguse majandussurutise juures hea
tulemus,” on Vetevool rahul.
Rajatav kalatööstus pakub suuremat
tootmismahtu ja seega ka võimalust otsida
turge väljapoolt Eestit. Välismaised kosilasi
on firmal juba praegugi, kes oleks huvitatud
esindusmüügi õiguse saamisest. Kohalik
tarbija aga saab edaspidigi kasulikku
kõhutäidet, enamgi veel, kalatööstuse juures
avatakse ka väike “Mati kalapood”, kus nii
vallaelanik, kui möödasõitja saavad värsket
meresaaki. “Parimat ja soodsaimat Eestis,”
lubab Vetevool.

Lasteaiakohti on vähe ja kõikidele ei
jätku. Milline on seis Saue vallas ja
mis leevendaks olukorda?
Lapsehoiuteema puudutab paljude
perede igapäevast elu ja olmemuresid
ning põhjustab peavalu nii kohalikele
omavalitsustele kui lapsevanematele.
Hetkel vajab Harjumaal hoiukohta
hinnanguliselt üle paari tuhande
lapse ning surve on tugev just
valglinnastuva Tallinna lähivaldades
ja –linnades. Eriti terav on lastehoiu
probleem üksikvanemaga ja majanduslikult vähekindlustatud perede
seas. Nii algab Harju Maavalitsuse
poolt tellitud uurimus
“Lastehoiu
vajadused ja võimalused Harjumaal
aastani 2012”.
Täna on peamisteks probleemideks
alushariduse ja lastehoiu kättesaadavus
ning taskukohasus lapsevanema jaoks.
Olukord Saue vallas
Saue vallas on kaks omavalitsusele
kuuluvat lasteaeda- Laagri Lasteaed
koos oma filiaaliga Ääsmäel ja
Veskitammi Lasteaed. Kokku on nendes
lasteaedades 300 kohta, lisaks on Saue
linna lasteaias Midrimaa 25 kohta
valla lastele. Laagris tegutseb ka seni
ainuke eralasteaed RAM Veskimöldre
lasteaed, kus viimastel andmetel on
koha leidnud 30 Saue valla last. Seega
on lasteaiakohti Saue vallas 355. Samas
on ootejärjekorras ca 500 lapsevanemat.
Järjekord on teada ja näha mõlemas
Saue vallale kuuluvas lasteaias
ning vabade kohtade olemasolust
teavitatakse
lasteaedade
poolt
lapsevanemaid koheselt.
Nagu eelnevast selgub, ei jätku
kõigile Saue valla lastele kohti
munitsipaallasteaias. Lapsevanemaid
toetatakse eralasteaedade kohamaksu
tasumisel 2000 krooniga kuus või
makstakse lapsehoiutoetust samuti
2000 krooni kuus.

MTÜ Jõgisoo Vabaajakeskus
avab 4. jaanuaril 2010
Lõokese lapsehoiurühma!

Erasüsteemil lastehoiuteenus
Siit üleskutse kõikidele aktiivsetele
vallakodanikele ja miks mitte ka
külades tegutsevatele mittetulundusühingutele, kellel korralikud ruumid
seltsimajade näol olemas, luua oma
külades lapsehoiu teenust pakkuvad
keskused. Vaadake üle oma ressursid ja
inimesed, kindlasti on hetkel kodudes
noori emasid, kes oleksid valmis lisaks
oma põngerjatele hoolt ja kasvatust
jagama ka teistele oma küla lastele ja
miks ka mitte naaberküla lastele.
Võib selguda, et huvilisi on rohkem,
siis ei ole välistatud ka ühise infopäeva
korraldamine vallas. Selleks andke
endast teada telefonil 654 1154 või
e-kirja teel info@sauevald.ee. Teiega
võetakse ühendust ja lepime kokku
sobiva päeva.
Millest alustada?
Nagu juba eelpool öeldud: vaadake ja
hinnake oma võimalusi ja vahendeid!
Alguses kerkib kindlasti üles mitmeid
küsimusi. Näiteks kasvõi needki
korduma kippuvad teemad- kes
võib lapsehoidjana töötada?, kas
lapsehoiuteenust võib lapse kodus
osutada?, kuidas toitlustada ja kas
haige vanaema võib samades ruumides
viibida? Arusaamu on mitmeid, kuid
seadus annab neile üsna üheselt
mõistetavad vastused.
Seadusandlikul tasandil reguleerib

30. detsembril 2009
kl 10-12 ja 17-19
Jõgisoo külas Lõokese 7-1
Muul ajal palun aeg
kokku leppida!
Alanud on hoiurühma
registreerumine.
Info telefonil: 510 8057,
e-post: hm.kink@mail.ee

Täiendavat infot pakub:
SA Kutsekoda, kus on välja töötatud
lapsehoidja kutsestandard
www.kutsekoda.ee kutsekoda@
kutsekoda.ee
Tallinna Pedagoogiline Seminar
on lapsehoidaja kutset andvaks
organiks
www.tps.edu.ee,
tps@tps.edu.ee
Eesti Lapsehoidjate Kutseliidust
saab praktilisi näpunäiteid juba
tegutsevatelt lapsehoiuasutustelt
www.lapsehoid.ee,
elkl@lapsehoid.ee
Lastekaitseliit
www.lastekaitseliit.ee,
info@lastekaitseliit.ee

Esimene lõokene - lastehoid Jõgisool
Hele-Mall Kink
MTÜ Jõgisoo Vabaajakeskuse juhataja
MTÜ Jõgisoo Vabaajakeskus avab 4.
jaanuaril lapsehoiurühma kuni 10-le
lapsele.

Mudilased on oodatud koos
vanematega
avatud uste päevale

lapsehoiuteenust
“Sotsiaalhoolekande
seadus”, lisaks on
kasulik üle vaadata
ka
Sotsiaalministeeriumi
kodulehel
perele
suunatud
sotsiaalteenused
ning sealt leiate ka
l ap s e h o i u t e e n u s e,
kus on ära toodud
selle teemaga seotud
õigusaktid.
Kindlasti
ei
tohi
unustada tervisekaitsenõudeid, tegevusloa taotlemise kohta
saab teavet Majandustegevuse registrist (www.eesti.ee)
ja Sotsiaalministeeriumi kodulehelt
(www.sm.ee).
Harju Maavalitsuses tegeleb lapsehoiuteenuse tegevuslubadega sotsiaal- ja
tervishoiutalituse peaspetsialist Gitta
Riener (611 8546, gitta.riener@mv.harju.
ee).
Saue vallas tegeleb lapsehoiualaste
küsimustega
haridus- ja kultuurinõunik Liivi Prink (654 1154, liivi.
prink@sauevald.ee).

Saue vallas on lasteaiakohtade puudus
suur ning isegi ühe uue lasteaia
ehitamine ei lahendaks olukorda.
Ideaalis võiks olla igas külas üks väike
lapsesõbralik lapsehoid.
Kui esmapilgul tundus, et ei oskagi
millestki alustada, siis sai lihtsalt
internetist otsitud erinevat infot
lapsehoidude kohta. Seadustes ja
erinevates määrustes on kõik kirjas
küll, aga tegelikkuses asjaajamine ei
käi nii kiiresti, sest puudub teadmine,
milline vajalik dokument sõltub teisest.
Näiteks, et Tervisekaitsetalitus tahab
eelnevalt Päästeameti nõusolekut ja kes
Päästeametist on konkreetne inimene,
kellega tuleb rääkida lapsehoiuteenusele osutavatest nõuetest jne.

Tänaseks on see tee läbi käidud ning
tegelikkuses on kõik ametkonnad väga
sõbralikud ja lahkelt olnud oma nõu
jagama. Ranged tervisekaitsenõuded
on müüt, küll aga mis ei tähenda, et
nõudeid ei ole.
MTÜ Jõgisoo Vabaajakeskus kirjutas
ka projekti Vabaühenduste fondi
(mida rahastavad Norra,
Island ja
Liechtenstein Avatud Eesti Fondi
vahendusel) lapsehoiuteenuse käivitamiseks. Projekti vahenditega soetatakse
esmavajalik õppe- ja arendustegevuse
materiaalne
baas
ning
luuakse
organisatsioonile kodulehekülg.
Tänan oma naabreid, kes andsid
nõusoleku lapsehoiuteenuse avamiseks
ning Tiiu Ingerainenit (Laagri Lasteaia
juhatajat) ja Silva Kiilbergi (Ääsmäe
Lasteaia juhatajat), kes olid oma nõuga
abiks teenuse käivitamisel, vallavalitsust toetuse ja mõistva suhtumise eest
ning lapsevanemaid, kel huvi oma
mudilased meie lapsehoidu tuua.
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Tulevikuprojektid

Konkurss

Otsitakse järgmiseks viieks
aastaks prügiveo teenuse pakkujat

MTÜ Nelja Valla Kogu projektikonkursi
läbis neli arendusprojekti Saue vallast

Kati Oolo
arendusspetsialist

Koduvald

Saue Vallavalitsus kuulutas 14. detsembril välja avaliku konkursi
leidmaks ettevõtet, kes järgmise viie aasta vältel osutaks Saue vallas
korraldatud jäätmeveo teenust.
Avalik konkurss viiakse läbi vastavalt Eesti Vabariigi ning Saue valla
õigusaktidele ja pakkumiskutse dokumentides sätestatud tingimustele.
Kolm aastat on Saue valla territooriumil jäätmete vedamise eest
vastutanud Veolia Keskkonnateenused AS (AS Cleanaway õigusjärgne).
Veolia Keskkonnateenused AS jäätmete vedamise ainuõigus lõppeb 28.
veebruaril 2010. aastal ning vastavalt õigusaktidele tuleb omavalitsusel
korraldada uus konkurss vedaja leidmiseks.
Kui kõik laabub ootuspäraselt, siis tulemused selguvad jaanuarikuu lõpus
ning uus vedaja alustab tegevust 1. märtsist. Korraldatud jäätmeveoga
seotud täpsematest muudatustest saate lugeda veebruarikuus ilmuvast
“Koduvalla” numbrist ja Saue valla kodulehelt www.sauevald.ee
Ettevõtjatele, kes soovivad konkursil osaleda
Pakkumiskutse dokumente väljastatakse alates 14. detsembrist Saue
Vallavalitsuses, Veskitammi 4, Laagri alevik. Pakkumiskutse dokumente
väljastatakse ka elektrooniliselt esitatud ja digitaalselt allkirjastatud
avalduse alusel.
Pakkumised esitatakse aadressil: Saue Vallavalitsus, Veskitammi 4,
Laagri alevik 76401, Saue vald, Harjumaa. Pakkumine peab olema
esitatud eesti keeles kirjalikult, kõik lehed nummerdatult ja allkirjastatult
ning sisukorraga varustatult. Pakkumine peab olema esitatud kinnises
pakendis ja tähistatud “korraldatud jäätmevedu - mitte avada enne
pakkumiste avamiseks määratud aega” ning varustatult Pakkuja nime
ja postiaadressiga.
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 30 päeva, s.t. pakkumine tuleb esitada
hiljemalt 13. jaanuariks 2010 kell 11.00.

Maavalitsus teatab

Maakonna sotsiaalse infrastruktuuri teemaplaneeringust
Harju maakonna teemaplaneeringu „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009-2015“ avaliku väljapaneku (26. oktoober –22. november 2009),
käigus laekus viis avaldust, mis sisaldasid märkusi ja ettepanekuid
ühistranspordikorralduse, teedeehituse, seltsimajade, spordiväljakute,
hariduse ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise ning planeeringu
metoodika kohta. Planeeringu avalikud arutelud toimusid detsembris,
seal osalesid Harju Maavalitsuse esindajad, ettepanekuid ja vastuväiteid
esitanud isikud ning muud huvilised. Avalikel väljapanekutel esitati
täiendavalt ettepanekuid, mis võeti peale täpsustamist arvesse. Pärast
avalikke arutelusid jäid lahenduseta ettepanekud, mis puudutavad
planeeringu koostamise metoodikat, keskkonnamõjude strateegilist
hindamist ning haridusteenuste kättesaadavust. Planeering esitatakse
Siseministeeriumile heakskiidu saamiseks pärast kokkulepitud
muudatuste sisseviimist. Siseministeerium annab planeeringu
järelevalve käigus ka oma seisukoha arvesse võtmata ettepanekute
osas.
Planeering on kättesaadav Harju Maavalitsuse kodulehel www.harju.
ee.

Saue, Saku, Harku ja Kiili
valdasid ning Saue linna
hõlmavast ühingust taotlesid
raha Maidla, Vanamõisa, ja
Ääsmäe külad. Millistele
arendustele saab vallarahvas
tulevikus loota?
Juurdepääsuteed Vanamõisa
lõkkeplatsile
Vanamõisa küla lõkkeplats,
kus
toimuvad
piirkonna
suuremad
ja
väiksemad
kultuurisündmused,
on
arenemas korralikuks vabaõhukeskuseks.
Platsil
on
hetkel puudu juurdepääsuteed
jalakäijatele. Vabaõhukeskuse
maaala suurus on 1,3 hektarit
ning ligipääsuteed tagavad
külastajate mugava ja turvalise
jõudmise sihtpunktini.
Projekti järgselt on kavas
rajada tänavakivist jalgteed
peasissekäigu juurest spordiplatsile, laste mänguväljakule
ja grillpaviljonini.
Lisaks on kavas ehitada välja
jalgrattaparkla.
Kokku on taotletav rahasumma 356 929 krooni.
Vabaõhulava Maidla külla
Projekti sisuks on lammutada
praeguse Maidla seltsimaja
kõrval paiknev endine saunahoone ja ehitada selle asemele
vabaõhulava.
Projektikirjutaja MTÜ Maidla
Külaselts loodab, et uus
esinemispaik toob külasse
rohkem esinejaid ja tänu sellele
suureneks
kultuuriürituste
sagedus ja esinemiste kvaliteet.
See omakorda aitaks kaasa
külarahva ja teiste vallaelanike
ühtekuuluvustundele ja elavdaks kohaliku seltsielu.
Kokku on taotletav rahasumma 393 233 krooni.
Ääsmäele skatepark
Ääsmäe kooli territooriumile
ca 140 m2 platsile soovib
Ääsmäe Kultuuri ja Spordi
SA rajada rulatajatele ja trikiratturitele
harjutamiskoha.

ADRENALIINIIHALEJATE
UNISTUS:
kui kõik hästi läheb ja
PRIA projekti heaks
kiidab, võib Ääsmäele
lähitulevikus kerkida
kohalike trikiratturite
ja rulatajate paradiis

Eesmärgiks on soodustada
noorte liikumisharrastust ja
huvitegevust, mis tõstaksid
rahulolu ning samas vähendaksid noorte poolt toime
pandud korrarikkumisi.
Koos skatepargi rajamisega
korrastatakse ka ümbrus,
paigaldatakse prügikastid ja
puhkepingid
Kokku on taotletav rahasumma 230 000 krooni.
Hüüru mõisaparki külaplatsi
rajamine
Taotleja MTÜ Hüüru Külaselts tahab mõisa kõrval
asuvas pargis oleva vana ja
lagunenud
mänguväljaku
täies
mahus
uuendada.
Mänguväljak
kavandatakse
sisustada
atraktsioonidega,
mis
sobiksid
lastele
3-12 eluaastani - liumägi,
erinevad kiiged, liivakast.
Tulevikus võtaks külaselts
mänguväljaku heakorra eest
vastutuse enda peale, samuti
on selts valmis katma oma
eelarvest ülalpidamiskulud.
Plaanis on lülitada projekt
Hüüru mõisa arengukavasse
ja tulevikus arendada välja
mänguväljaku
järgmised
etapid.

Rahva hääl otse otsustajateni osale vastloodud Koostöökoja kohtumistel
Raivo Kokser
Vald on tema kodanike ühine
looming. See väide on põhjendatud vaid siis, kui tagatakse
valla juhtimise senisest suurem
sidusus esimesest astmest, kodanikust, läbi huvigruppide
ja kodanikuühenduste valla
võimuorganiteni välja.
Just mõttega anda eelneva
tsitaadile reaalne sisu, said 26.
novembril kokku Valimisliidu
Koostöö ja IRL nimekirjas selle

sügisestel kohalike omavalitsuste volikogude valimistel
kandideerinud inimesed. Eesmärgiks oli arutada valimistejärgset olukorda ja valla
edasise arenguga seonduvaid
küsimusi.
Niinimetatud Koostöökoja loomine oli mõlema nimekirja üks
valimiseelsetest lubadustest ja
seetõttu kogunes Vanamõisa
Seltsimajja
hulk
huvilisi.
Sissejuhatava kõnega esines
vallavanem Andres Laisk. Elava
arutelu käigus jõuti üksmeelsele

otsusele luua valimiste vahelisel
perioodil regulaarselt toimuv
Koostöökoda.
Koostöökoja üheks peaeesmärgiks on osalusdemokraatia
suurendamine. Kohtumistel on
kavas arutada suuremat avalikku huvi tekitavaid küsimusi
ja esitada seal väljakujunevad
seisukohad valla elu korraldajatele - vallavalitsusele ja
volikogule. Seetõttu on eesmärk
planeerida
kohtumised igal
kuul just vahetult enne volikogu
toimumise aega, ehk reeglina

kuu kolmandal täisnädalal.
Koosolekutest on lubanud osa
võtta vallavolikogu erinevate
komisjonide liikmed, mistõttu
saab võib-olla nii mõnigi tekkinud või tekkida võiv probleem
lahenduse juba Koostöökojas.

Kokku on taotletav rahasumma 209 610 krooni.
Kõik need neli projekti
läbisid MTÜ Nelja Valla
Kogu hindamiskomisjoni ja
on edastatud lõpliku rahastamisotsuse tegemiseks PRIAle. PRIA-l on õigus taotlusi
läbi vaadata ja otsustada kahe
kuu jooksul alates taotluse
esitamise tähtajast.
Vallavalitsuse liikme Mikk
Lõhmuse sõnul on nimetatud
projektide omafinantseeringu
osad Saue valla 2010. aasta
eelarveprojektis olemas, summade kinnitamine sõltub vallavolikogu otsusest ja sellest,
kas taotlejad saavad korda
projektdokumentatsiooni ning
vajalikud ehitusload
Kuna kevadel avaneb Nelja
Valla Kogus uus taotlusvoor,
samuti on aktiivsed külaseltsid
kasutamas ka teiste fondide
võimalusi, paneb Lõhmus
südamele: “Kõik, kes soovivad
vallalt
lisafinantseerimist
peaksid
kindlasti
juba
varases staadiumis vallavalitsusele projektid koos lisamaterjalidega
hindamiseks
esitama.”

Kuigi asja algatajad on eespool
nimetatud valimisnimekirjades
kandideerinud, on eesmärgiks
kõigi asjast huvitatute kaasamine otsustusprotsessi ja vallaelu edendamine võimalikult
suure hulga vallakodanike
kaasamise kaudu.
Kuna aastalõpp on kõigil kiire
siis on järgmine Koostöökoja
kohtumine planeeritud uue aasta algusesesse
21. jaanuarile
kell
18.00
Vanamõisa
Seltsimajja.
Lisainfo ja registreerimine: HeleMall Kink helemall@kodukant.
ee või Raivo Kokser raivo@
eritex.ee
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Valgustus

Kui tänavavalgustusega on probleeme
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sündmus

kroonika

Noored ühinesid Laagri LEO-klubi alla

Indrek Brandmeister
kommunaalspetsialist
Valda on aasta-aastalt juurde
ehitatud
uusi
tänavavalgustusliine. Suuremat osa
liinide hooldusest teostab ja
korrashoiu eest vastutab Saue
Vallavalitsuse tellimusel vallale
kuuluv AS Kovek, kuid mõnede
uusasumite hooldust korraldab
ka liinide arendaja.
Viimastel aastatel on vald tublisti
investeerinud liinide ja automaatika uuendamisse ja seetõttu on
rikkeid ka varasemast vähem.
Eesti niiske kliima teeb siiski oma
töö ja ka tehnika veab mõnikord
alt. Seetõttu võib rikkeid aeg ajalt
esineda.
Vahel helistatakse valda, kuna
mõnes piirkonnas põleb valgustus
valgel ajal. Tavaliselt on selle
põhjuseks liinide remonttööd,
mille tegemiseks tuleb töömehel
valgustus sisse lülitada. Aga
teavitage valda või AS-i Kovek
kindlasti, sest mõnikord on
juhtunud ka nii, et kellegi kuri käsi
on elektroonika tööd eksitanud.
Tulenevalt üldisest majandusolukorrast on ka Saue vald
rakendanud valgustuse osalist
säästurežiimi, kus osa liinifaase
on välja lülitatud ja seega näiteks
iga kolmas lamp ei põle. Seejuures on püütud lähtuda sellest, et
ei tekiks pimedaid umbtänavaid
jms ning tänav oleks ikka enamvähem rahuldavalt valgustatud.
Valla poole on pöördutud
säästureziimi
kritiseerimiseks
väidetega, et hoov või garaažiesine
ei ole enam piisavalt valgustatud.
Avalik
tänavavalgustus
aga
ei peagi erakinnistu hoove
valgustama, selleks peab omanik
valgustuse ise paigaldama ja selle
eest maksma.

Koduvald
23 aktiivset noort Saue
vallast ja naabrusest tõstsid
oma “jah” sõna kinnituseks
käed - Laagri Leo klubi on
sündinud.
Leo klubi, mis on Lions
liikumise noortele suunatud
osa, koondab enda alla
aktiivseid noori inimesi, kes
tahaksid anda oma panuse
ühiskonnale ja heategevusse.
14. detsembril sai üks selline
klubi Vanamõisa Seltsimajas
oma asutamisotsuse.
Peamiselt
vallanoortest
koosneva seltskonna presidendiks valiti Triin Koppel,
21-aastane Tallinna Ülikooli
magistrant
ja
elupõline
vallaelanik. “Ega ma väga
täpselt ette ei kujuta, mis
see roll endaga kaasa toob.
Aga usun, kõik sõltub meist
endist, meie aktiivsusest
ja ideedest,” on vastne
president kindel.
Tegelikult on uhiuuel klubil
peas mõlkumas juba ka
konkreetsemad
tegevusplaanid. Järgmisel aastal
tahetakse
toetada
üht
loomade varjupaika ja leida
ka lastekodu, kus külas käia,
hoolealustega tegeleda ja

teed

oma aega jagada.
Aga miks peaks üks noor
inimene üldse sellise ühiskondliku tööga tegelema?
“Mina ei oskagi teisiti, raske
on istuda kodus ja mitte
midagi teha. Olen alati olnud
väga aktiivne, tahaks, et
oleks lõbus, tahaks tegevust
ja oma ideid realiseerida,”
põhjendab Triin.
Laagri Leo klubi vaderiks
on loomulikult Laagri Lions
klubi, otsese nõustajana
tegutseb Eero Kaljuste, kelle
eestvedamisel noored üldse
klubiks
organiseerusid.
“Nad on Laagri lionseid
aidanud
ja
oli
näha
tegutsemistahet, siis ma selle
idee neile välja pakkusingi,”
meenutab Kaljuste.
Koos vastse Laagri Leo
klubiga tegutseb Eestis nüüd
kokku 7 noorteühendust.

8.
detsembril
kinnitas
vallavalitsus
riigihanke
tulemused, mille kohaselt
jaguneb alates 1. jaanuarist
2010 lumetõrje tegemine
kolmel eesseisval talvel
järgnevalt:
1. Laagri aleviku, Alliku,
Vanamõisa,
Kiia
ja
Püha
külades
teostab
lumetõrjet
OÜ
Kalsep.
Kontakt: tel: 534 29420,
e-mail: kalsep@kalsep.ee
2. Vatsla ja Hüüru külades
Tänavapuhastuse AS.
Kontakt: tel: 656 2829, e-mail:
info@tap.ee
3. Jõgisoo, Aila, Valingu,
Tuula, Pällu, Ääsmäe, Tagametsa, Pärinurme, Maidla
ja Koppelmaa külades AS
Veolia Keskkonnateenused.

Lume- ja libedustõrje eest
vastutavaks isikuks ja
vallapoolseks järelvalve
teostajaks on määratud
kommunaalspetsialist
Indrek Brandmeister,
534 07008, indrek.
brandmeister@sauevald.ee.
Alati võib infot saata ja
küsida ka info@sauevald.
Kontakt: Tel: 640 0800 ja 1919
e-mail: veolia@veolia.ee
Lumelükkaja kohustused
Lepingujärgselt peab lükkaja tagama valla teedel ja
avaliku kasutusega teedel
kindla seisunditaseme järgse
seisukorra. Asulavälistel teedel tähendab see lumetõrjet
teedel.
Laagri
aleviku
lumetõrje seisunditase on
kõrgem, mis tähendab, et

LAAGRI		
Herta Ojala		
Lota Toomessoo
Rebeka Nairismägi
Eliise Kukk		
Mikk Maiste		
Christian Marcus Kask

29.08.2009
29.10.2009
02.11.2009
03.11.2009
04.11.2009
04.11.2009

ALLIKU KÜLA
Ronan Pendra		

10.11.2009

ÄÄSMÄE KÜLA
Lennart Teinbas

05.11.2009

VANAMÕISA KÜLA
Emma Liisa Erm
03.11.2009
Kerttu Marii Haug
11.11.2009
VATSLA KÜLA
Sven Martin Heinloo

11.11.2009

Kes on on LEO?
Leoks saab 12-30. aastane
aktiivne noor, kellele pakub
rõõmu ühiskonna ja selle
liikmete abistamine.
Leo liikmeks olemine pakub
võimalust tutvuda teiste
aktiivsete noortega, lõbusat
seltskonda, rõõmu abistamisest ja uusi kogemusi.
Ühiskondliku tegevuse kõrval
on klubielu keskpunktis
sõprus. Klubisiseselt võetakse
ette erinevaid tegevusi
- väljasõite, matku, pidusid,
spordiüritusi ja palju muud
huvitavat. Lisaks leiab sõpru
üle maailma – tänu millele
avardub maailmavaade, sest
on võimalus teiste leodega
suheldes õppida tundma uusi
kultuure ja kombeid.

Valla teede talvisest hooldusest

Indrek Brandmeister
kommunaalspetsialist

Palume
kustunud
pirnidest
ja
liiniriketest
teavitada
ASi Kovek info@kovek.ee ja
tel: 566 67796 või kui sellest
abi pole, siis vallavalitsuse
kommunaalspetsialisti
Indrek.
brandmeister@sauevald.ee
tel:
534 07008.

PRESIDENT
JA TEMA
MEESKOND:
paremal vastloodud
klubi president
Triin Koppel,
I asepresident
Karmen Veerme,
II asepresident
Taavi llu ja sekretär
Henri Heinsalu

Palju õnne valla
kõige pisematele

peatänavad peavad olema
puhtaks lükatud asfaldini,
hooldatud peavad olema ka
kergliiklusteed.
Libedusetõrjet tehakse peatänavatel ja suurematel
ristmikel
ning
samuti
kergliiklusteedel.
Palume inimestelt mõistvat
suhtumist uute lumetõrje
traktorijuhtidega suhtlemisel, kuna esialgu ei pruugi
traktorist kõiki nurgataguseid kohti teada.
Tuletame veelkord meelde,
et
sissesõidutee
otsad
võiksid olla märgistatud
tähispostidega, erakinnistu
rajatised
ja
lillepeenrad
samuti. Võsa ja langevad
puuoksad peavad olema
lõigatud ja kohad, kus
ilutsevad sildid “eramaa,
sissesõit valdaja loal”, ei
kuulu kindlasti lükkamisele!

Palju õnne eakatele
vallaelanikele
LAAGRI		
Linda Pakkats		
Aleksandr Kopti
Evi Saar 		
Valve Eesmaa		
Harri Toomel		
Antonina Sepp		
Volli Sarv		
Linda Kuldma		
Aino Kinep		
Arvi Miller		
Maie Kullamägi

9.12.
24.12.
19.12.
7.12.
15.12.
2.12.
23.12.
28.12.
4.12.
8.12.
22.12.

93
86
83
82
82
81
80
75
70
70
70

AILA
Vaike Kann		

6.12.

70

HÜÜRU		
Aurelia Nemm		
Aino Bõberg		

15.12.
24.12.

87
83

ALLIKU
Elfriide Suvi		
Julie Reigam		

26.12.
31.12.

88
87

KOPPELMAA
Anne Printsmann

23.12.

75

PÜHA		
Mari Kull		

14.12.

95

VALINGU		
Aleksandra Oja		

19.12.

83

JÕGISOO
Valve Heinsoo		

2.12.

82

MAIDLA		
Maimu Pruuden

24.12.

75

PÄLLU		
Nikolai Kośanov

18.12.

80

VANAMÕISA
Linda-Miralda Laanep 1.12.

83

IN MEMORIAM
Margus Sepp		
Šorohhova Zinaida
Mati Saareväli		
Leenart Tikerpuu

08.11.2009
12.11.2009
22.11.2009
21.11.2009
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Maidla küla nüüd ka
internetist leitav
Koduvald
Aadressilt www.maidlakyla.ee saab
internetikasutaja
nüüd
hõlpsalt
kätte kõik Maidla külasse puutuva
informatsiooni.
Veebilehe idee ja teostuse autoriks
on kohalik külanoor Evelin Mitt.
Alguse sai kõik Evelinile koolis
antud ülesandest, mille käigus tuli
valmistada veebileht vabalt valitud
teemal. “Teadsin, et Maidla küla
elanikud ootavad pikisilmi veebilehte
ja mul oli ligipääs kõigi ürituste
piltidele ja muudele materjalidele, tänu
sellele otsustasingi lüüa kaks kärbest
ühe hoobiga,” selgitab Evelin.
Uus veebileht on varustatud rikkaliku
fotomaterjaliga, tutvuda saab küla
ajalooga,
väljavõtetega
meediast,
kättesaadavad on nii külaseltsi
kontaktid kui ürituste ajakava.
Saue valla külade kodulehed:
www.huuru.ee
www.sauekylad.ee/Aasmae
www.hot.ee/jogisoo/
www.tuula.ee
www.vanamoisa.ee
www.maidlakyla.ee

Loomisel on
Vatsla külaselts
Koduvald
Kui Maidla, Ääsmäe, Vanamõisa
Jõgisoo ja Hüüru külade tegemiste
kohta leiab vallalehes tihti infokilde,
siis näiteks Vatsla külast on kuulda
haruharva. Nüüd on alustatud sealgi
aktiivselt küla- ja seltsielu taaskäimalükkamisega.
Selle kinnituseks on kord kuus
kooskäiv ettevõtlike elanike grupp, kes
on külaelu edendamise võtnud oma
peamiseks eesmärgiks. 10. detsembril
said aktivistid taaskord kokku Hüüru
mõisas. “Täpsustasime muuhulgas
Vatsla Küla Seltsi Loomise tehnilisi
üksikasju ja panime paika külaseltsi
peamised eesmärgid,“ märgib külaelanik Alan Luuk. Mehele teeb rõõmu,
et algselt nelja-viie inimese aruteludele
kogunes viimatisel koosolekul juba
lausa 14 inimest.
“Tänase päeva suurimaks väljakutseks
külaelu arendamise vaatevinklist
lähtuvalt on ca 450 majapidamise
sidumist ühtseks külaks,” arvab Luuk.
Nimelt koosneb Vatsla laias laastus
kolmest elanikegrupist. Neist kahel
- Kodasema elurajoonil ja endiste
aiandusühistute territooriumi elanikel
puudub ajalooline identiteet ja veel
pole jõudnud tekkida koduküla tunne.
Ülejäänud majapidamised (peamiselt
talud) on laiali suurel maaalal.
Külaelu soikusolemise peamisteks
põhjusteks tunduvad Luuki hinnangul
olevat seni liialt erinevate huvidega
elanikegrupid ja nõrk inimestevaheline kommunikatsioon.
Luuk kutsub inimesi külastama
ka mitteametlikku küla kodulehte
www.vatsla1.ee, kust huviline loodava
külaseltsi kohta lähemat infot saab.
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Tunnustus

Harjumaa kauneima küla tiitliga pärjati Maidla
Koduvald
KONKURSS
HARJUMAA KAUNIS KÜLA

12. novembril anti Keilas
Harjumaa
Muuseumis
Maidla küla esindajatele
üle 2009. aasta kaunema
küla tiitel.
Seitsme Harjumaa küla seast
peeti sel aastal just Maidla
küla auhinna vääriliseks.
“Tiitel tuli tänu sellele, et
külarahvas on hakanud
aastast-aastasse rohkem oma
kodu ümbrust korrastama,”
usub Maidla küla elanik Ene
Mitt. Ka hindamiskomisjoni
üks liige Maret Välja
Harju Maavalitsusest toob
esile Maidla küla korras
majapidamised ja niidetud
teepeenrad. “Küla võlus
ennekõike ka oma ääretult
uhkete viljapõldudega ja
muljetavaldav on külas
toimuv
väga
aktiivne
seltsielu,” nimetab Välja veel
lisaväärtusi.
Tiitliga kaasas käis Harju
Maavanema
tänukiri
ja album „Kaunis Eesti
kodu
2009“,
Harjumaa
Omavalitsuste Liidu poolt
mälestuseks
puu
ning
Kodukant Harjumaa poolt
Kuldar Hüti valmistatud
päikesekell. Lisaks saab
Maidla rahvas rõõmustada

Konkurss on traditsiooniline
maakondlik üritus, eesmärgiga
innustada elanikke korrastama
elukeskkonda ja väärtustama
kodukanti kohaliku
arendustegevuse näol, mis
aitaks kaasa maapiirkondade
elujõu säilitamisele ning
teadliku omanikuvastutusega
põlvkonna kujundamisele.

ÕNNITLUSED: Tänukirja olid
vastu võtmas (vasakult) Maidla
küla elanikud Ene Mitt, Aavo
Mitt ja Valter Grünberg
rahalise preemia 25 000 krooni üle, mis Ene
Mitti
sõnul
suunatakse
tagasi küla hüvanguks.
“Külarahva
emotsioonid
tunnustusest kuuldes olid
erinevad,” nendib Ene Mitt.
Tema kinnitusel tundsid paljud uhkust saadud tiitli üle
ja tehti ka oma töökohtadel
välja. Samas kuuldes, et
võitja küla esitatakse 2010.
aastal Vabariigi Presidendile
autasustamiseks, oli arvamus, et tööd tuleb selle nimel
veel palju teha.
Tiitlivõitu tähistas küla
isekeskis 20. novembril oma

seltsimajas, kus peolaua
juures
võeti
klaasike
shampust ja
uudistati
külanoore Margit Mitti
kokkupandud
fotoslaide
küla elust ja tegemistest aastaist 2005-2009.
Nominente oli sel konkursil
üle Harjumaa kokku seitse
- Kernu vallast Allika küla,
Jõelähtme vallast Kallavere
ja Neeme küla, Kõue vallast
Pala küla, Kuusalu vallast
Valgejõe küla ja Kose vallast
Viskla küla ja Saue valla
Maidla küla.

Vastavalt konkursi tingimustele
arvestatakse tulemuste
selgitamisel majavalduste
heakorda ja küla üldilmet.
Hindamisel oli oluline roll ka
külarahva omaalgatuslikul
ja ühiskondlikul tegevusel,
nagu heakorraüritused, külaja spordipäevad, külarahva
kooskäimiskohtade ja
spordiplatside rajamine, siltide ja
viitade olemasolu.
Tiitlit jagatakse juba alates
1998. aastast, konkurssi
korraldavad Harju Maavalitsuse
töögrupp – Kodukaunistamise
Harjumaa Kogu ja Harjumaa
Omavalitsuste Liit.
Maakondliku konkursi
võitnud küla esitatakse
järgmisel aastal Eesti Vabariigi
Presidendile autasustamiseks
autasustamiseks

Koostöö

Comeniuse projekt „S.P.E.E.C.H.” Ääsmäe Põhikoolis
Anu Ariste
projekti koordinaator
2008. aasta septembrist osaleb
Ääsmäe Põhikool Elukestva
õppe programmi raames
kaheaastases
Comeniuse
koostööprojektis.
Meie koostööpartnerid on
koolid Iirimaalt, Walesist,
Prantsusmaalt ja Taanist. Kahe
kooliga (Iirimaa ja Wales)
oleme juba koostööd teinud,
kindlasti on meie kooliperel
meeles nende meeleolukas
külaskäik Ääsmäe kooli 2007.
aastal.
Projekti nimi on „S.P.E.E.C.H.“
(inglise keeles kõne). Nimi on
tulnud inglise keelsete sõnade
structural meetings, phone
calls, e-mails, communication,
holistic approach esitähtedest
ning väljendab seda, kuidas
toimub
partneritevaheline
suhtlemine ja koostöö.
Tähtsamad
teemad
on
kehaline kasvatus ja sport,
eluterve
keskkond
ning
kultuuripärand.
Projekti
eesmärgiks on õppida tundma
teiste riikide tavasid ja kultuuri
ning tutvustada meie rahvuse
eripära. Me elame ühises
Euroopa Liidus, aga me oleme

kõik erinevad.
On toimunud kolm projektipartnerite kohtumist, millest
on osa võtnud mitmed meie
kooli õpetajad.
Esimene
kokkusaamine
oli 2008. aasta oktoobris
Iirimaal.
Kahel
esimesel
päeval tutvusime pealinna
Dubliniga, eriti jäid meelde
Trinity College’i raamatukogu
ja erinäoline kesklinn. Edasi
sõitsime Iirimaa lääneosas
asuvasse Oranmore linna, kus
asub meid võõrustanud kool
Scoil Iósaif Naofa.
See kool on vanade iiri traditsioonide järgi
6-klassiline
poistekool, kus õpilasi on
240 ringis. Tänapäeval on
enamus koole Iirimaal juba
segakoolid. Õpetajaid on
koolis 15, koolimaja ise on
tunduvalt väiksem kui meie
oma. Klassiruumid on lihtsad,
igas klassis õpib umbes 30
õpilast. Külastasime tunde
ja õpilased said esitada meile
küsimusi.
Meie, eestlaste käest küsiti,
kas Eestis on külm ja kas meil
sajab palju lund ning kuidas
lumi meile meeldib.
Uueks asjaks on koolis
rahvatantsutunnid,
mille

korraldamiseks said nende
õpetajad innustust Ääsmäe
koolis külas käies. Tore oli, et
saime osa võtta 3.-4. klasside
ekskursioonist
Coole’i
loodusparki.
Iirimaal
toimus
esimene
töökoosolek,
kus
arutati
läbi konkreetsed tegevused,
mida
järgnevate
kuude
jooksul tuleks teha. Alguse
sai kirjavahetus projektis
osalevate koolide õpilaste
vahel. Meie kooli õpilased on
leidnud kirjasõbrad Taanist
ja Prantsusmaalt, kellega
käib
usin
kirjavahetus.
Sellel nädalal saatsime teele
jõulutervitused Ääsmäelt.
Projektipartnerite kohtumisi
on toimunud veel kaks –
selle aasta veebruaris saime
kokku Taanis ja oktoobris
Prantsusmaal.
Alati
on
tore kohtuda oma välismaa
ametikaaslastega ja külastada
erinevaid
koole
ning
vahetada kogemusi. Järgmine
projektikoosolek toimub 2010.
aasta veebruaris Walesis.
Põnevaid ühiseid projektitegemisi on olnud mitmeid.
Muinasjutu
„Jänes
ja
kilpkonn” ainetel tegi iga kool
joonistusi
nendevahelisest
võidujooksust. Meie kooli

3. klass tegi õpetaja Merle
Laretei juhendamisel toreda
pildiseeria, millest 5. klass
koostas albumi.
Üheks projekti ülesandeks oli
lavastada ja lindistada üks
oma rahvajutt inglise keeles.
Meie valisime jutu lahkest
puuraidurist, mille praegune
7. klass näidendiks mängis.
Iga kool uuris, kuidas elavad
nende piirkonna pensionärid.
Meil valmis intervjuudega
DVD, kus meie koolis töötavad
pensionärid jagavad mälestusi
oma kooliajast ja räägivad
oma praegustest tegemistest.
Küsitlejateks olid 6. klassi
õpilased ning intervjuud
filmis õpetaja Alexei Alexeev.
Hetkel on käimas mitmeid
huvitavaid
tegevusi
–
kaasaegse
muinasjutu
kirjutamine,
saali-hokit
tutvustava
videoklipi
tegemine, sõnaraamatu koostamine kuues keeles.
Meie projekt lõppeb kahjuks
2010. aasta juuli lõpus, kuid
juba praegu on kõik osavõtjad
kindlad, et toredat koostööd
peaks jätkama ning on valmis
alustama järgmise projektiga.
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Ääsmäe Raamatukogu tähistas 85. tegutsemisaastat

Koduvald
Mõistku ka need,
kes me maaelu seavad –
olgu see kõikide valdade hool:
vähemalt raamatukogu
ja kool
kohapeal olema peavad –
siin sirgub maa sool.
Viljar Kaarna
Ääsmäe
Raamatukogu
on
seltsielu- ja kultuurikantsina
püsinud
ning
rahvast
rõõmustanud juba 85 pikka ja
tegusat aastat. 5. detsembril
toimusid ka juubelihõngulised
pidustused koos etteastete,
külaliste ja sünnipäevalauaga.
Nende aastate jooksul on
juhtunud nii mõndagi. Vahetatud on mitmeid tegutsemiskohti,
kahest lagunenud raamatukapist ja pisikestest jahedatest
mõisaruumidest algusaegadel
on tänaseks Ääsmäe Raamatukogust saanud õdus ja soe
kooskäimise koht lugemishuvilistele. Hoolimata vahepealsetest sulgemistest, ümberjagunemistest
on
Ääsmäe
Raamatukogu siiski pinnale
jäänud,
erinevalt
näiteks
Maidlas ja Tuulas tegutsenud

RAAMATUTE
MAAILMA
KOLM
GRAATISAT:
Ene Saarts, Liia
Kiibus ja Eve
Kaldmaa suunavad
Ääsmäe rahva
lugemisharjumusi

raamatukogudest.
Praegusel hetkel on Ääsmäe
Raamatukogul leivad ühes kapis
kooli ja noortekeskusega. Suhtlus oma noorema sihtgrupiga
on selletõttu ladus ja aktiivne.
Vahetundide ajal silkavad lapsed
ikka raamatukokku, sest seal
saab mõnusalt filme vaadata,
joonistada ja niisama maailma
asju arutada. “Teeme kõik selleks, et lapsi lugema harjutada ja
näib et see ka õnnestub. Meil on
166 lapslugejat ehk ligi neljandik
kõikidest külastajatest,” rõõmustab raamatukoguhoidja Eve
Kaldmaa.
Suuredki inimesed leiavad tee
üles - lugejate nimekirjas on 476

täiskasvanut ja
mitte ainult Ääsmäelt. Geograafiliselt
on
raamatukogu
sirutanud
oma
kasulikud
kombitsad ka naaberkülade
ja isegi Tallinna ja Keila linna
poole.
“Tänapäeval on raamatukogul
kui infokeskusel ja vaimsuse
hoidjal
oluline
roll
meie
kultuuris. Nagu näeme, võib
raamatukogu läbi teha olulisi
muutusi, kuid ta ei kao kuni
kestab kirjakultuur. Inimeste
huvi elava sõna, vestluse ja
muljete vahetamise vastu on
ikkagi suur,” on juhataja Liia
Kiibus rahulolev.

Saue Vallaraamatukogu ajalookilde
Lia Nirk
Saue Vallaraamatukogu direktor
Ääsmäe Raamatukogu juubel
on selleks korraks juba peetud.
Saue Vallaraamatukogu peab
oma 85. juubelit 6. aprillil
2010.
6. juunil 1924. aastal Eestis
vastuvõetud „Avalikkude raamatukogude seadus“ nõudis
kohalikelt
omavalitsustelt
rahvaraamatukogude asutamist,
et „võimaldada kodanikkudele
kirjanduse tarvitamist“. Poole
aasta pärast, 6. detsembril
jõudiski Saue valla nõukogu
otsusele rajada Saue valda
neli raamatukogu:
Sauele,
Jälgimäele, Jõgisoole ja Ääsmäele.
Esimesed raamatukogud olid
samanimeliste koolide juures
ja
raamatukogutööd
tegid
õpetajad.
Tegelikult oli sel hetkel Saue
vallas üks toimiv 1922. aastal
ühisalgatusena
sündinud
raamatukogu
olemas:
Ülemaalise Eesti Noorsoo Ühingu
Saue osakonna raamatukogu.
Vallavõimu otsusel ja ühingu
lahkel
loal
muutus
see
raamatukogu Saue avalikuks
(hiljem
Saue-Vanamõisa)
raamatukoguks.
Vanamõisa
raamatukogu
hästisäilinud
allikmaterjalide alusel tekkiv
lugu on raamatukogu juhatajate
ja persoonide - „maa soola“
tõeliste esindajate lugu. Viimane
selle raamatukogu ja hiljem
ka
Saue
külaraamatukogu
(Vallaraamatukogu)
juhataja
Valve Hurm suri Saue linnas
2008. aastal. Õnneks on olemas
tema oma käega kirja pandud

mälestusread tööst ja tegemistest
kahes raamatukogus.
Ümberkorralduste ja ühinemise tagajärjel
1952. aastal
Saue-Kanamal
asuva
Saue
külaraamatukoguga huvitava
ajalooga Vanamõisa raamatukogu kahjuks hääbus.
Osa
Vanamõisa raamatukogu raamatutest on säilinud Saue
Vallaraamatukogus tänaseni.
Ajaloofaktid tänaseks kaante
vahel
Sel
aastal
said
Saue
Vallaraamatukogu ajaloo materjalid tänu Aino Lehtmetsale
kokku kogutud, korrastatud
ja köidetud
kolme köitesse,
millega kõik huvilised võivad
tutvuda. Sellega sai täpsustatud
ka fakt, millise raamatukogu
õigusjärglaseks on alust ennast
lugeda.
Saue Vallaraamatukogu algust
tuleb arvestada
6. aprillist
1925. aastast, siis kui 12 poolt
ja 6 erapooletu häälega Saue
valla nõukogu otsustas rajada
valla viienda raamatukoguna
Saue valla keskraamatukogu
Saue
vallamajja
Kanamal.
Raamatukogu juhatajaks valiti
Gustav Lauter (Ants Lauteri
vend). Gustav Lauter oli Saue
valla- ja kohtukirjutaja ja hiljem
vallasekretär 1912-1931. aastani.
Juba tol ajal jaotati vallarahvas
teen i nduspi i rkondadek s.
1929. aastal oli kogu valla
hingekirjas u. 2500 inimest.
Saue valla keskraamatukogu
piirkonnas elas 678 inimest,
lugejate nimestikku oli neist
kantud
53.
Raamatukogu
revideerimise
protokollist
võib lugeda, et „raamatukogu

juhatajaks on wallamajas elutsev
wallawahimees Mihail Soom ja
et „raamatuid kogus vähe, siis
lugejaid tarwiliselt lugemismaterjaalidega rahuldada ei saa
ning „on kawatsus sissetuleku
heaks ühte pidu toime panna“.
1936. aastal likvideeriti Jälgimäe
raamatukogu ja liideti Saue
valla keskraamatukoguga. Sellest ajast pärineb ka otsus rajada
haruraamatukogu Pääskülla.
Haruraamatukogu
tegutses
algul Jaagu talus, hiljem TõnuMihkli talus. Sel suvel jagas
Tõnu-Mihkli talu kauaaegne
elanik ja Saue Vallaraamatukogu selle hetkeni kõige vanem
lugeja Leenart Tikerpuu (19212009) oma meenutusi sellest
raamatukogust
(õigupoolest
ühest raamatukapist raamatutega) õitsva küla- ja seltsielu
aastatel enne sõda. Mõned „Saue
Avaliku
Keskraamatukogu“
templiga ja ajahambast puretud
raamatud jõudsid tänu temale
nüüd, 70 aastat hiljem ja
vahetult enne tema surma Saue
Vallaraamatukokku tagasi.
Peale sõda jätkas Saue rahva(küla-)raamatukogu tööd Saue
vallamajas Kanamal, Täitevkomiteega
ühises
ruumis,
väike omatte ruum saadi alles
1950. aastal. Peale sõda oli
Saue valla sekretäriks Leelo
Tungla onu Eino Tungal. Valve
Hurm kurdab aruandes raskete
tingimuste üle 1956. aastal, kus
küte raamatukogu jaoks saabus
alles 29. detsembril, kuna teed
olid halvad.
Raamatukogu – „poliitvõitluse
esirindel“
Sõjajärgsel dramaatilisel ajal

ÄÄSMÄE RAAMATUKOGU LÄBI AASTATE
1924
6.
detsember
– Avati Ääsmäe Avalik
Raamatukogu
Saue
valla
Keskraamatukogu
osakonnana
Ääsmäe Kooli juures
mõisa häärberis.
Esimene pesa mõisahäärberis
1956 - raamatukogu suleti ja raamatud viidi Jõgisoo raamatukogu
täienduseks, Ääsmäele jäi vaid laenutuspunkt, mis oma
23 eksisteerimisaastast viimastel töötas kunagises mõisa
valitsejamajas asunud ühismajandi kontoris.
1979 – raamatukogu taasavati endises mõisahoones, kuhu pärast
kooli 3-klassiliseks muutmist tekkis vaba ruumi.
1992 jaanuarist on raamatukogu Saue valla bilansis.
1993 – raamatukogu kolis Ääsmäe Lastepäevakodu hoone ühte
boksi, oma lugejatele lähemale.
2000 19. juuni – raamatukogu kolis uutesse ruumidesse Ääsmäe
Põhikooli katuse alla. Algas koostöö kooli ning Ääsmäe Kultuuri
ja Spordi Sihtasutusega Ääsmäe noorte vaba aja sisustamiseks.
2002 – raamatukogust sai universaalne infokeskus; valmis
internetilehekülg (www.hot.ee/aasmaerk). “Vaata Maailma” AIP
konkursil osalemine tõi raamatukogule kaks arvutit ja arvutikoolituse raamatukogu töötajatele. Sellele järgnes täiskasvanute
õpiring “Vaata oma külast maailma”, kus 63 täiskasvanut
lõpetasid arvuti kasutamise algkursuse.
2006 – alustati raamatute laenutamist elektroonilise kataloogi
URRAM (www.lugeja.ee) abil.
2008 oli raamatukogul 650 lugejat, külastusi oli aastas 14 462.

pidid
raamatukogutöötajad
paraku
kasutama oma töös
ühiskondlik-poliitilise
propaganda
arsenali. Suurt
kõlapinda Harju rajoonis leidis
näiteks lugejate konverents
seakasvatusalase
kirjanduse
kohta Sauel ja seakasvatusalase
brošüüri ühislugemised Saue
valla raamatukogudes.
1957. aastal algab uus etapp
Saue raamatukogu elus, kui
raamatukogu juhatajaks saab
Tallinna Kultuurharidusalakooli
haridusega Urve Saarmann.
Tol ajal oli veel väga vähe
eriharidusega
raamatukogutöötajaid.
Urve
Saarmanni
tööraamatus on ainult üks
sissekanne, ta siirdus pensionile
mõned kuud enne võimalikku
50. tööjuubelit.
Kaua aega sõltus raamatukogu
hea
käekäik
koostööst
„Tuleviku“ ja hiljem Saue köögiviljakasvatuse
näidissovhoosiga. Juhtumistest „Tuleviku“
kolhoosis räägib värvikalt Heino
Kiige romaan „Tondiöömaja“.
Raamatute teekond Kanamalt
Laagrisse
1975. aastal koliti külanõukogu
Kanamalt koos raamatukoguga
uude haldushoonesse Laagris,
kus raamatukogu käsutusse anti
kaks tuba teisel korrusel. 1994.
aastal paigutati raamatukogu
sealsamas
parematesse
ja
vastremonditud kolme naaberruumi. Siis nimetati ka Saue
külaraamatukogu ümber Saue
Vallaraamatukoguks ja
ta
muutus sellega valla nn. tugiraamatukoguks teiste kõrval.
17. septembril 1998 koitis see
päev kui kaasaja nõuetele
vastav raamatukogu avati Saue
vallamaja ühe tiiva renoveeritud
ruumides, kus muutmatul kujul

asub tänaseni. Ehitus (1 miljon)
finantseeriti valla eelarvest.
Tänasel
päeval
maksaks
uue raamatukogu ehitus ja
sisustamine 10 korda rohkem.
Ametliku taotluse lisaruumide
saamiseks esitas raamatukogu
vallavalitsusele
juba
2005.
aastal.
Endise
postkontori
ruumide kasutamine raamatukogu tarbeks ei oleks olnud
otstarbekas lahendus.
Inventariprobleemidega maadlesid raamatukogud ka vanasti.
Näiteks
esitab
Vanamõisa
raamatukogu juhataja 1930.
aastal Saue Vallavalitsusele
palve
saada
toetust
ühe
raamatukapi ostmiseks, aga viis
aastat hiljem juba uus juhataja
kordab
samasisulist
palvet
põhjendusega, et raamatukogu
peab läbi ajama kümne aasta eest
annetatud raamatukappidega
ja et „vallavalitsus ei ole seni
sugugi toetust määranud“.
Raamatukogu on kogu eksisteerimisaja olnud võimule väga
lähedal, ühise katuse all, seega
raamatukogu vajadused kõigile
nähtavad. Kõige suuremaks
puuduseks praeguse ruumilahenduse juures on see, et ei
ole võimalik luua lastepärast ja
lapsesõbralikku keskkonda meie
kõige noorematele lugejatele.
Kõigest hoolimata on igas vanuses vallaelanikud raamatukokku ikka oodatud, püüame
anda oma parima kõikide
lugemissoovide täitmisel.
Valdade piirid on aja jooksul ikka
muutunud, praeguse Saue valla
kõige vanem raamatukogu on
tegelikult Hüüru Raamatukogu,
olles asutatud 1886. aastal Harku
raamatukogu nime all.
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Heategevus

Jõuluüritused

Eakad võtsid viisi üles koos Erich Kriegeriga

Gerli Padar säras lionsite
korraldatud advendikontserdil

Koduvald
4. detsembril toimunud Saue valla eakatele
suunatud advendipidu oli täis laululusti.
Kui nii mõnelgi varasemal sotsiaalosakonna
korraldatud üritusel on üles astunud erinevad lektorid, räägitud tervisest ja elulustist,
siis sel korral lõbustas memmesid-taate
tuntud kuldsuu Erich Krieger. Läbi lauldi kõik
tuntumad viisid alates Merelaulust ja lõpetades
Viimse Reliikvia filmist teada Pistoda lauluga.
Et keegi sõnade mitteteadmise tõttu kõrvale ei
jääks, kuvati kõik laulusõnad suurelt seinale.
Loomulikult käisid asja juurde ka kohvi- ja
kringlilaud, loosiratas ning degusteerida
sai ka kohaliku leivameistri Leila Lindsalu
kodusküpsetatud leiba ja suurema isu korral
isegi koju kaasa osta.
Sotsiaalnõunik Mare Jallai sõnul oli tegemist
armsalt rahuliku jõulueelse peopärastlõunaga
ja ta tänab kõiki osalemise ning peolõpu ohtrate
kallistuste ja heade sõnade eest.

Koduvald
29. novembril Laagri Koolis toimunud Laagri lõviklubi organiseeritud andvendikontserdi piletimüügi tulu läheb vanemateta
laste toetuseks.
Esimese advendi pühapäev tõi Laagri Kooli kokku head muusikat ja
heategevust hindavad inimesed, kes lunastasid 100 kroonise pileti ja
toetasid kontserdikülastusega Lions klubi selle aasta projekti “Tere,
sõber”.
Kontserdi peaesinejaks oli Gerli Padar ja lauljatarile sekundeeris
Revalia poistekoor. Kordamööda astuti lavalaudadel üles jõuluviisidega ja kontsert päädis mõnusa ühislauluga. “Saadud tagasiside põhjal
võib lugeda üritust kordaläinuks,” resümeerib Laagri Lions klubi
president Raivo Kokser. Eriti rahul on mees kontserdi teise poolega,
kus Gerligi avanes ja publikuga suhtlema hakkas. Et külastajatele
võimalikult mõnusat ja mugavat meeleolu pakkuda, oli üritustel
avatud ka lastetuba ja töötas puhvet. “Kui eelmisel aastal korraldatud
advendikontserdil jooksid lapsed ringi ja segasid ehk kuulajaid, siis sel
korral oskasime neist kogemustest õppust võtta ning kõik sujus palju
paremini,” hindab Kokser.
Ligi 250 piletiostja poolt kogutud tulu suunatakse aga vanemateta
laste hüvanguks. Nii on Laagri lõviklubi projekti “Tere, sõber”
raames oma hoole alla võtnud ühe just lastekodust tulnud vallanoore,
kellele püütakse toeks olla. “Idee on osta materjale, et siis poisile,
kes sotsiaalkorteris elab, koos riiulid seinale ehitada või vajalikud
kodumasinad soetada,” valgustab Kokser tausta.
Natuke püütakse selgi korral toetada ka Salu Kooli.

Vanamõisa jõuluturg - shopping ja töötoad
Koduvald
Jõuluturu kõige minevam kaup oli
toidukraam ja käsitöö hõnguline ninnnänn kingikotti.
6. detsember tõi seltsimaja hoovi ligi
40 kaupmeest, singi-vorsti-hapukapsa
letid võitsid ostelejate seas suurimat
populaarsust, samuti pisikesed meened
kingitusteks. Kallimad tooted, näiteks
sepised, sel aastalõpul paraku hästi kaubaks ei läinud.
Siseruumides toimetasid töötoad, kus
sai oma väikeste kätega meisterdada
kuuseehteid ja jõulukaarte. “Rahvast sagis
küll kogu aeg nii sees, kui väljas, tuldi ikka
kohe perede kaupa,” kirjeldab Vanamõisa
seltsimaja juhataja Karin Krause jõululaada
meeleolusid.

Koostöö Ääsmäe Põhikooli ja TLÜ
muusika osakonna vahel kannab vilja
Kaida Trujevtseva
TLÜ muusika osakonna
magistriõppe II kursuse üliõpilane
Tiina Selke
TLÜ muusika osakonna dotsent ja
Ääsmäe kooli folklooriõpetaja
Tallinna Ülikooli muusika
osakonda ja Ääsmäe Põhikooli
seovad alates 1998. aastast
pikaajalised sidemed.
Nii on kool olnud praktikakohaks
üliõpilastele,
kooli
üritusi on sisustanud mitmed
tulevased muusikaõpetajad küll
laulu, küll pillimänguga.
Sageli on tudengid külas ka
kooli folklooritundides, kus on
võimalus tutvuda plokkflöödi
rühmaõppega, mida Ääsmäe
koolis juba aastaid edukalt
viljeldakse.
Koostööprojekt MUS-E
Üheks olulisemaks koostööprojektiks on aga nn MUS-E
hommikud algklassiõpilastele.
Paar korda aastas koolivaheaja-

eelsel reedehommikul toimuvad
erinevad töötoad mängude,
meisterdamise ja mitmesuguste
muusikaliste tegevustega, mille
viivad läbi Tallinna Ülikooli
muusika osakonna tudengid.
Üritusest, mis kasvas välja
rahvusvahelisest koolimuusikaprojektist MUS-E ja millele pani
aluse maailmakuulus viiuldaja
ning dirigent Yehudi Menuhhin,
on tänaseks kujunenud oluline
praktiline väljund tulevastele
muusikaõpetajatele. Mõnedele
neist on see esimene kogemus
laste
muusikalis-mänguliste
tegevuste
läbiviimiseks.
Et
lastele töötoad meeldivad näitab
tagasiside, kus õpilased sooviksid rohem selliseid üritusi.
Samuti fakt, et poiste töötuppa
on alati rohkem soovijaid, kui
ruum seda võimaldab.
Ka tudengid on rahul. Seda
näitab
ilmekalt
tagasiside
muusika osakonna üliõpilaselt:
„Mul oli suurepärane võimalus
läbi viia muusikaliste mängude
tunde
Ääsmäe
Põhikooli

algklassiõpilastele.
Tahaksin
tänada toreda kogemuse ja
hea vastuvõtu eest. Mulle
jättis koolis väga positiivse
mulje see, et tänases raskes
majanduslikus olukorras siiski
leitakse tahtmist ja võimalusi
mitmekülgsete
arendavate
tegevuste
läbiviimiseks
ja
laste
muusikaliste
võimete
arendamiseks. Südantsoojendav
oli näha laste huvi ja armastust
muusika vastu. Soovin Ääsmäe
Põhikooli kooliperele jõudu ja
jaksu edaspidiseks.”
Rahvusvahelised
musitseerimised
Käesoleva
aasta
aprillis
Tallinna
Ülikooli
muusika
osakonna korraldatud teise
rahvusvahelise
konverentsi
„Muusikakasvatus muutumises
CFME09” raames toimunud
projekt
norra
viiuldajate
ja
hindu-tamili
tantsijate
lauljatega, oli kahtlemata lastele
meeldejäävaim koosesinemine.
Tamili- ja norrakeelsed laulud

TÖÖTUBA: MUS-E hommiku pillide töötoas mängis 1-4. klasside
flöödikoor pilli, tudengitest juhendajad saali ees õpetamas.
õpiti plaadilt ja lauldi koos
tantsude
saateks.
Tamili
lapsed
õppisid
aga
eesti
rahvalaule ja „tõlkisid” need
oma tantsuliigutuste keelde.
Kokkuharjutamiseks jäi vaid
üks hommikupoolik. Seejärel
esineti oma kooliperele ja
siis
konverentsikuulajatele
(vaata videod http://www.
youtube.com/results?search_
quer y=CFME09&sea rch _
type=&aq=f).

Kuigi koostöö oli huvitav
jäi mõnda last vaevama, et
srilankalastelt jäi küsimata
– kuidas nägid välja liigutused,
mis vastasid sõnadele „pihlakas”
ja „toomingas”, kui neid Sri
Lankal ju ei kasva.
Ometi said kõik suure kogemuse
tõelisest
rahvusvahelisest
koostööst, mis ei tunne piire,
rahvusi ega rasse. Ja muidugi
kogemuse, et ülikoolis on tore!
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Uus huviring
Koduvald
Vanamõisa
Seltsimajas
alustava kursuse Cashflow
juhendaja Ingmar Näks lubab,
et osalejad hakkavad paremini hoomama rahamaailma
põhitõdesid ja omandavad
seeläbi
oskuse
juhtida
tulemuslikumalt
omaenese
finantse.
Kursuse filosoofia põhineb
Robert
Kiyosaki
raamatul
“Rikas isa, vaene isa” ja mille
eesmärk on õpetada inimestele oma rahaasjadega paremat
majandamist.
Kiyosaki lõi lisaks ka vastava
mängu,
mida
kutsutakse
inglisekeelselt Cashflow (tõlkes
rahavoog). Mäng sarnaneb
tuntud Monopoli lauamängule,
aga on selle edasiarendus, kus
kõik tehingud kantakse kohe
ka finantsaruandele.
Mängus on nelja sorti kaardidsuured ja väikesed tehingud,
turud ja asjad, mängu käigus
ostetakse kinnisvara, aktsiad ja
ettevõtteid.
“Põhimõte on selles, et inimese
passiivne
sissetulek
oleks
suurem kui tema kulud,”
selgitab kursuse juhendaja ja
toob näite mängu loogikast.
Oletame, et inimene omab maja.

Mängu abil rahaasjad korda
Kas see on tema vara? Üldiselt
kipume arvama, et on küll.
Cashflow mängu kontekstis
aga mitte. Varaks peetakse
sellist asja, mis toob inimesele
passiivset tulu (näiteks maja
või korter, mis on üürile antud),
kõik, mis on seotud kuludega,
seda peetakse kohustuseks,
mitte varaks.
10-etapiline kursus
Esimene
Cashflow
kursus
on 7. jaanuaril ja see jätkub
veel üheksa kokkusaamisega.
Igal korral on üks peateema,
mille kohta juhendaja teeb
ettekande, seejärel vaadatakse
Robert Kiyosaki teemakohast
videolõiku ja õhtu jätkub juba
reaalse
mänguga.
Lõpuks
analüüsitakse
üheskoos
mängu käik läbi ja püütakse
teha järeldusi. “Läbi sellise
kompleksi peaks tekkima arusaam, kuidas oma rahadega
ümber käia,” usub Näks.
Pärast 10 etapi läbimist hakkab
kursus uuesti algusest peale ja
kuna iga etapp on suhteliselt
sõltumatu, siis võib klubiga
liituda mistahes etapil.
Kursuse
sihtgrupiks
on
inimesed, kes tahavad oma
majanduslikku olukorda muuta, need võivad olla nii noored,
ettevõtjad ja spetsialistid kuni

Cashflow kursus alustab
Vanamõisa Seltsimajas
7. jaanuaril kell 18.00
Osalemine tasuta
Lisainfo katrin@kodukyla.ee
eakateni
välja.
Hoolimata
võõrkeelsest nimetusest Cashflow on tegemist siiski täiesti
eestikeelse kursusega. Reaalset
raha mängu panna ei tule, see
on klubi toimumise raames
suisa keelatud. Ka on osalemine
sellel kursustel täiesti tasuta.
Eestis tegutseb ligi 20 sarnast
klubi ja Näks ise on neis
mänginud juba üle 120 mängu.
Ka on mees läbi lugenud pea
kõik Robert Kiyosaki raamatud
ja käinud koolitustel nii Eestis
kui Ameerikas. Näks kinnitab,
et ka Eestis on sadu inimesi,
kes läbi selliste klubide on
tõepoolest
suutnud
oma
finantsseisus teha korrektiive
paremuse poole. Nüüd tahab
mees alustada ka Saue valla
inimeste rahanduslikku intelligentsuse tõstmist.
“Miks? Õpetamine on parim
viis ise õppida,” on mees
kindel.

Kodanik KIRJUTAB

Me teame, et me ei tea...
Rein Koppel
juurdlev vallaelanik
...kliima asjadest suurt midagi. Ilmajaamad on küll mõõtnud Maa
atmosfääri keskmiseks soojenemiseks 0,70C aastatel 1975 kuni
2002, kuid sealt edasi on tõus peatunud ja asendunud koguni
kerge langusega. Kas see on ulatuslikuma languse algus või
lihtsalt järjekordne jõnks – nagu neid varem ja palju suuremaidki
on olnud - seda me ei tea.
Aga teame veel seda, et meil siin põhjaaladel on soojenemine olnud
tüki maad hoogsam (seda me näeme oma talvede pealtki), kui lõuna
pool. Nii et – võtkem hoogu maha, nii kirglikud inimmõju jaatajad
kui sama kirglikud selle mõju eitajad. Küllap aeg annab arutust.
Sellegipoolest võiks, kasvõi igaks juhuks, elada mõistlikumalt. Juba
endisaegne talumees teadis, et pole arukas kahehobuse pikkvankrit
(nooremad küsigu teadjamatelt, mis asi see on) välja ajada, kui sa
üksi sõitu lähed. Enam-vähem sama võõrastav on praegu oma maise
keha edasitoimetamiseks sadakond või enam hobujõudu rakkesse
panna. Saaks ehk kokkuhoidlikumalt.
Kuid kõige suurema koormuse, kui uskuda nn ökoloogilise jalajälje
arvutajaid, paneme loodusele oma prügi tekitamise kombega.
Mõistagi ei saa tagasi pöörduda kunagise talumajapidamise juurde,
kus kaduma läks, piltlikult öeldes, ainult kuke laul ja sea kisa. Samas
saab sellestsamast prügist teha ka elektrit ja sooja, nagu see praegu
toimub Pääsküla prügilast kogutavat gaasi põletades.
Kodustes oludes ei maksaks siiski prügile tuld otsa panna – ei mõju
hästi ei ahjule ega tervisele. On ju meie tuulepealne asend siin suure
linna serval üks puhtama õhuga piirkondi lähikonnas. Küll on
jäätmete seest mõistlik muuta mullaks kõik, mis mullaks muutuma
on võimeline. Selle tarvis on saadaval mitut sorti, sh ka kunstipäraselt kujundatud, kompostreid. Ainult et jäik monopolistipõhine
prügiveo kord näeb ette, et ikkagi peab nüri järjekindlusega su
värava taha igal neljandal nädalal roomama mitmekümne tonnine
prügiveok, et su kõhnukeseks kahanenud prüginutsak ära viia…

Teatrielamus

Hüüru eakad külastasid
muusikali Evita esietendust
Koduvald
Lisaks
kirgliku
argentiina
draamatüki nautimisele uudistasid Hüüru prouad põnevusega
ka uut Solarise keskust, mille
väidetavalt parima akustikaga
Nokia
kontserdisaali
lavalaudadel
muusikal
Evita
etendus.
“Akustika oli ikka hea küll,”
nentis Hüüru küla eakate naiste
liider Mai Endla, kes ise ka piletid
organiseeris ja kohaliku mehe
Arnold Õispuu bussirooli meelitas. Mai sõnul kõlas muusika Nokia
saalis tõesti kordi paremini kui Linnahallis või Saku Suurhallis.
Muusikali osatäitjatega jäädi rahule. Kuigi mõned teravama kõrvaga
kuulajad arvasid tajuvat, et peaosatäitja - Maarja-Liis Ilus Evita
rollis natuke närveeris, siis Mai arvates on see täitsa normaalne, oli
ju tegemist esietendusega ja ikkagi lauljaga, mitte professionaalse
näitlejaga. “Aga Vaiko Eplikku, kes etenduses jutustajat mängis,
ma lausa armusin,” elavneb Mai. Kui seni oli tal Eplikust mulje kui
kõrgist ja natuke edevast mässumeelsest noorest, siis Evitas tegi
mees suurepärase rolli.
27. novembril toimunud esietendusel oli Nokia saalis lisaks Hüüru
küla 28-le memmele veel ligi paartuhat vaatajat, sealhulgas sülega
kohaliku Eesti poliiteliiti ja muidu prominentseid persoone. Kes
tahtis sai tõesti kuulsusi kaeda, aga üldiselt tiirutasid Hüüru naised
pausidel Solarise kontserdisaalide poole peal ringi ja uudistasid
üle kõik rõdud ja kohvikud. “Tegelikult jättis see Solarise keskus
hea mulje,” tõdeb Mai. Et kui tööinimene tahab õhtul teatrissekontserdile minna, on tal kõik mugavalt olemas. Saab enne etendust
kõhu täis süüa, kultuuri nautida ja hilisõhtul toidupoest ka leivapätsi
kaasa haarata.
Negatiivseid kommentaare teatrikülastuse kohta ei
kostunud ka hiljem bussis. “Kõik jäid vist rahule,”
usub Mai.
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KUIVAD KAMINAPUUD
VÕRGUS, KÜTTEKLOTS
JA BRIKETT

Ohtlike puude
langetamine

Kontakt:
Anzelika Tel: 50 97 573

Kontakt: 501 8594

Telefon: 556 50564

OÜ Sinitiivik

Uued ja kvaliteetsed
Mitsubishi soojuspumbad
koos paigaldusega.

Müüa
ASTELPAJU MARJAD
50 eek/kg.

Soovime üürida Laagri
alevikus müügipinda
suurusega ca 34 rm2

Tellimine
tel: 564 84951
Pottsepatööd, ahjud,
pliidid, kaminad.
Töödele garantii,
materjalide vedu,
järelmaksu võimalus.

Teostame koduvaipade
(ka kaltsuvaibad) ja pehme
mööbli puhastust.

Tel: 56651812; 56299577

info telefonil 55 917 562

Liisi soojuspump koju juba
3000 kr sissemaksuga!

Tasuta transport
uksest ukseni.

Tel: 564 83222;
www.homeair.ee

KINGSEPP
Parandab Teie jalatseid
E-R kell 09.00-17.00
Saue Kaubanduskeskuses.










Kadunud
emane siiami kass
Väikest kasvu, emane, saba
lühike ja konksus nagu L
täht.
Reageerib nimele Turbo.
Väga sõbralik ja uudishimulik.
Täiskasvanud kass, 2-aastane, aga näeb
välja nagu kassipoeg, kuna on pisikest
kasvu. Kaduma läinud Iltre ja Vae
tänava kandis.
Kui keegi juhtub nägema selliste
kirjeldustega kassi, palume teatada tel.
525 5883.
Kass kadus 2. detsembril peale lõunat.
Ta oli lapsele lemmikloom ja kõigile
pereliige, kui keegi tõesti märkas
ja omale koju viis, siis väga palun
tagastada.

KOOS HOIAME
KULUSID KOKKU
Raamatupidamisteenused,
konsultatsioonid,
aastaaruannete
koostamine,
äriplaanide koostamine,
audiitorteenused.
Saue valla ettevõtetele
hinnasoodustused
501 8228,
www.naudit.ee

KUHU MINNA

ID-kaardi, Mobiil-ID ja eteenuste kasutamise koolitus:
7. jaanuaril 2010 kell 16.00 Laagri
Kooli arvutiklassis
Selleks, et Ole Kaasas! tasuta
koolitustest osa võtta, on vaja
ennast eelnevalt koolitusele kirja
panna, andes oma nime, isikukoodi,
kontakttelefoninumbri ja võimalusel
ka e-posti aadressi kas veebiaadressil
www.olekaasas.ee või
telefonil 618 0180.
Registreeruda ja lisateavet saab ka
koolitaja telefonilt 6796869 (Lia
Nirk).

Väljaandja
Saue Vallavalitsus
Veskitammi 4, Laagri, Harjumaa
654 1130,
www.sauevald.ee

Teostan
fekaalivedu
Hind kokkuleppel
Telefon 533 22288

Müüa noored
munejad kanad.
Asuvad Pääskülas.
Telefon 677 8132

Kõike paremat soovides,
kassi perenaine

Lasteklubi Väike
Päike
nüüd uues majas
Valga 10, Saue vald
www.lasteklubi.ee
Telefon 679 6616
LEIVAKÜPSETAMISE
TÖÖTUBA
Vanamõisa seltsimajas
28. jaanuaril kell 18
hind 120.registreerimine:
katrin@kodukyla.ee
Toimetaja:	Anne-Ly Sumre
Kontakt:
654 1156
E-post:annely.sumre@sauevald.ee
Küljendus:	Anne-Ly Sumre
Trükk:	Printall

Tuula ja Pällu rahvas on
oodatud
2. jaanuaril kell 18.00
külade üldkoosolekule
ja aastavahetuse peole
Tuula kaubahoovis.
Peale arutelu kavas tants ja
trall, kaasa võtta hea tuju ja
lemmiksuupisted.
Sissepääs tasuta
MTÜ Tuula tutulus

Tiraaź:
Ilmumisaeg:
Levi:		
		

Vanamõisa Seltsimajas tegutsev tantsurühm
Chicas Bonitas ootab uusi õpilasi!
Esimene tund toimub 4. jaanuar 2010
Kell 18.30 lapsed alates 4 eluaastat
Kell 19.15 täiskasvanud
Kutsu Chicas Bonitas üritusele esinema! Meeleolukad flamenco- ja latiinorütmid, soovi korral
koos MTÜ Desire särtsaka vene mustlastantsuprogrammiga ja/või ansambliga Snowball
Effect. Muuda oma pidu meeldejäävaks!
Lisainfo ja registreerimine: info@desire.ee
+372 5690 6724 Kerttu / +372 5622 1022 Elina

4200
kord kuus (va juulikuu)
tasuta kõikides valla postkastides ja
kultuuriasutustes, raamatukogudes

