2009. aasta
eelarve on
vastu võetud
16. veebruaril võttis Saue Vallavolikogu üksmeelselt
vastu vallaeelarve

Proua Laagri
Lasteaed pidas
40. sünnipäeva
Laagri lasteaed on
haritud, töökas, loominguline, kahe jalaga
maas ja kindla tulevikunägemusega daam

KUU mõte:

MIKS on nii, et kui kired leegitsema
löövad, valime tulihingelise vaidluse
ja kakluse, samas kui tśa-tśa-tśaa
tantsimine on palju ohutum ja pingete leevendamiseks vähemalt sama
efektiivne?
Bradley Trevor Greive “Elu mõte”
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15. aastat Saue vallalehte

Veebruaris 1994. aastal kutsus vallavolikogu ellu kohaliku häälekandja
Koduvald

Millest kirjutas esimene leht?

15. aasta vältel on lehel olnud
erinevaid formaate ja kujundusi ning mitmeid toimetajaid,
aga kohalikke uudiseid ja
sündmusi on vallakodanikeni
lehe kaudu edastatud kõik
need aastad.
“Vallal oli vaja ajalehte, mis
oleks kajastanud meie valla elu
ja sündmusi. Tol ajal ju ei jõudnud volikogu ja vallavalitsuse
otsused nii kärmelt rahvani, kui
tänapäeval, “meenutab vallavolikogu esimees Indrek Tiidemann lehe sünni põhjuseid.
1994 ja 2009
Aegade alguses ilmus Saue vallaleht kahel A3 suuruses lehel,
ilmumissagedusega kord kuus
ja tiraaźiga 600 eksemplari. Täna
on vallaleht reeglina 12 lehel ja
tänu elanikkonna kasvule on
tõusnud ka eksemplaride arv
üle nelja tuhande.
Algselt ilmus leht ajalehepaberil, oli ka aeg, kus lugejani
jõudis leht valgel tavapaberil
ja väiksemas formaadis. Kolm
viimast aastat on väljaanne taas
traditsioonilisel ajalehepaberil ja
suures suuruses.
1994. aastal kirjutas toimetaja
lehte minevad tekstid valmis
kirjutusmasinal ja viis need
trükkikotta, kus need leheks kujundati. Praegu võib lehetegija
rõõmustada kaasaegsete töövahendite ja arvutiprogrammide
üle, mis võimaldavad lehe kuni
trükini valmis teha töölaua taga.
Kui algusaastatel jagati lehte
postkontoris ja vallamajas ning
veel mõnes kohas, siis nüüd
peaks jõudma vallaleht igasse
valla territooriumil paiknevasse
postkasti.
Aga üks asi on jäänud siiski
samaks - mitmete nimevariantide vahel toona valitud
“Koduvald”on kasutusel tänaseni.

Kellele ja miks?
Vallalehe esimene toimetaja
Heino Raieste, kes vedas kohalikku meediat aastail 1994-2003,
leiab, et vallaleht on oluline
infokandja - oli siis ja on nüüd.
“Selles peaks kajastama eelkõige vallaelu - kus on rikkus, kus
vaesus, kus patustatakse, kus
ollakse tublid,” arvab pikaaegne
toimetaja.
“Vallakodanike jaoks peaks
meie vallaleht olema esmase
info allikas meie valla sündmustest. Selle 15 aastaga on vallaleht
palju arenenud. On muutunud
sisukamaks, paksemaks, värviliseks,” leiab volikogu esimees
Indrek Tiidemann.
2004-2005 aasta sügiseni vallalehte toimetanud Eda Liiväär on
veelgi konkreetsem: “Vallaleht
peaks olema teabekandja, kust
ka internetti mitte omav vallaelanik saaks kätte tema jaoks
vajaliku kohaliku tähtsusega
info: planeeringud, sõiduplaanid, asutuste lahtiolekuajad,
toimuvad üritused nii eelteabe
kui järelkajastusena.”
Ka näeb Liiväär lehe rolli vallas
elavate huvitavate inimeste,
ettevõtete ja sündmuste tutvustajana.
Koostöös ja kaastöös
“Lood sündisid erinevalt.
Enamasti tulid ideed ja mõtted
valla inimestelt, kuigi valmis
kirjatükke tuli suhteliselt vähe,

materjali organiseerimine oli
suuresti minu töö,” meenutab
Liiväär. Tema sõnul olid teatud
piirkonnad, kes võitlesid selle
eest, et iga küla vahel astutud
samm leiaks kajastamist.
Meeldivad mälestused on naisele jäänud koostööst haridus- ja
kultuuriasutustega. Seal toimuvat on ta püüdnud võimaluste
piires kajastada ka maakonnalehe ajakirjanikuna nii enne kui
pärast Koduvalla tegemist. Ta
ei taha kedagi eraldi esile tuua,
kuid möönab, et on palju inimesi, kellega kokkusaamine paneb
silmad särama ja toob naeratuse
näole tänagi.
Ka Heino Raieste mäletab, et
materjali ja kaastööde puudust
ei olnud. “Aktiivseid kirjasaatajaid oli palju, ka vallaametnikud
võtsid heameelega sõna oma
valdkonna teemadel, volikogu
puudutavad artiklid sai alati
koos sekretäriga tehtud,” kirjeldab mees. Näiteks meenutab ta
hea sõnaga aktiivseid kaaskirjutajaid James Paali ning tollast ja
praegust vallaametnikku Anne
Narglat.
Ka tänasel päeval on aktiivseid sõnumiedastajaid, kes
oma kogukonna tegemistest ja
mõtetest/muredest toimetust
teavitavad, aga uks ja meilboks
on avatud ka neile, kes seda veel
teha pole tihanud koos- ja kaastööd on oodatud.

Esimesena jääb silma pealkiri “Meie ajaleht”, kus räägitakse
lehe sünniloost: ajalehe sünni põhjuseks tuuakse vajadust hoida
vallarahvast kursis vallas toimuvaga, muuta ajaleht loetavaks ja
usaldusväärseks, avaldada volikogu ja vallavalitsuse määruseid,
otsuseid ja korraldusi. Eesmärgiks seati ka omandi- ja maareformi,
eluruumide erastamist, pensioni ja toetuste saamist, haridus- ja
kultuuritööd puudutava teabe jagamist. “Leht täidab missiooni,
kui jõuame iga lugejani, võidame tema usalduse ja meie lugejast
saab ka ajalehe autor, kes jagab oma kogemusi ja ideid,” seisab
ses kirjatükis. Ära on toodud ka üleskutse sirge seljaga kirjutatud
kaastöödele.
Vallavolikogu esimehe Indrek Tiidemanni pöördumises on juttu
kätte võidetud Eesti riigist, vabadest valimistest ja sellest, et oma
riigi ülesehitamine sõltub igaühe panusest.
Esilehel antakse ülevaade volikogus toimunust: muuhulgas oli
päevakorras Saue valla põhimääruse lugemine, kinnitati volikogu komisjonide põhikirjad, toonane revisjonikomisjoni esimees
Tiit Talvi tegi ettekande vallavalitsuse revideerimise tulemustest,
arutluse all oli ME Kovek kahjum seoses elanike soojuse- ja üürivõlaga, otsustati ka lapsevanemate 100%-line ülalpidamiskulude
tasumise kohustus lastepäevakodudes.
Lehes on ära toodud ka Saue Vallavolikogu koosseis: volikogu
esimees Indrek Tiidemann, aseesimees Siim Luks; liikmed Harri
Arakas, Tiiu Ingerainen, Aili Kastehein, Mati Kongo, Rein Lainevool, Lembit Libe, Sirje Milt, Jaan Metsamaa, Kalju Nargla, Lea
Plaks, Aivar Suppi, Rein Suur, Tiit Talvi, Tiit Tarve, Ülo Viljamaa.
Lugeda saab ülevaadet vallas moodustatud aktsiaseltsidest:
AS Target Laagris, tegevusalaks turism, hotellindus, hulgi- ja
jaekaubandus, turveteenistus; AS Estocol Laagris, tegevusalaks
kaubandus; AS Toomas Lemps Maidla külas, tegevusalaks sportimisteenus, kaubandus ja ühiskondlik toitlustamine.
Lehes leidis maksuhalduri Marina Maandi kirjatüki läbi tutvustamist uus 1. jaanuaril 1994 kehtima hakanud tulumaksuseadus, ME
Kovek´i tehnik-arvestaja Silvi Kiik soovitas korteriüüri maksma
minnes tunda huvi ka eluasemetoetuse saamise võimaluste kohta.
Vallavalitsuse tehniline sekretär Anne Nargla andis nõu inimestele, kes rahvakapitaliobligatsioone arvestuskaartide välja võtmisega hilja peale jäänud, maanõunik Joel Viik rääkis õigusvastaselt
võõrandatud maa tagastamise nüanssidest ja maamaksust. Valla
passiametnik Lia Krapivin soovitas NL passide Eesti Vabariigi
omade vastu välja vahetada ja raamatukogu juhataja Urve Saarmann kutsus huvilisi raamatukokku uudisraamatuid ja värsket
ajakirjandust lugema/laenutama. AS Sagro peainsener Heldur
Karjaherm rääkis soojavõlglastest ja toonitas, et soojust on kaup,
mille eest tuleb samuti maksta. Laagri lastepäevakodu juhataja Tiiu
Ingerainen kirjeldas lasteaia 25-aastase sünnipäeva tähistamist.
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Toimus Saue vallavara valitsemise korra esimene lugemine
Toimus Saue valla arengukava 2009-2013 (2026) teine lugemine ja vastuvõtmine
Võeti vastu Saue valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2008-2020
Toimus arvamuse esitamine Maidla uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotlusele, otsustati mitte nõustuda loa
andmisega
Otsustati anda vallavalitsusele luba sõlmida Tööturuametiga haldusleping seoses avalike tööde korraldamisega Saue
vallas
Otsustati loa andmine vallavalitsusele kütteõli ostmisega
seotud riigihanke läbiviimiseks
Otsustati omandada transpordimaa kinnistud Sillaku põik,
Seljaku põik, Nirgi tänav ja Seljaku tänaval, selle tulemusena
hakkavad need teed kuuluma Saue vallale
Muudeti kinnistu Rätsepa katastriüksuse sihtotstarve
Jätkati ja lõpetati Saue valla 2009. aasta eelarve teine lugemine

Tunnustus

Maavanem tunnustas Laagri
Kooli direktrissi tänukirjaga
Koduvald
Tänukirjas tunnustatakse direktriss Marje Eelmaad Laagri
Kooli sisulise ülesehitamise ja omanäolise, väärtuskasvatusele põhineva ning arengut hindava õpisüsteemi loomise eest.

“Minule oli antud tunnustus väga suureks üllatuseks,” nendib
Eelmaa. Direktriss on seisukohal, et tänukiri kuulub kogu kooli
meeskonnale. Õppe- ja kasvatustegevuses on tema sõnul võtmeisikuks õpetaja, kooli visiooni, missiooni ja väärtusi kannab
kogu meeskond ja otseselt ja igapäevaselt peegeldavad neid
edasi eelkõige õpetajad. “Just tänu õpetajate tublile tööle on
meie ühiseid pingutusi märgatud,” arvab Eelmaa.
Direktriss Marje Eelmaa hinnang seni tehtule:
“Vahel on mul tunne, et ma olen siin koolis töötanud juba väga
palju aastaid. Ilmselt tuleneb see tihedast sündmuste jadast, mis
mahub nelja tööaasta sisse (neli aastat saab Laagri kooli direktorina
täis 28.03.09). Esimese kooliaasta jooksul pidi kool käivitama
kõik protsessid, mis ühe kooli toimimiseks on vajalikud. Loetelu läheks siin liiga pikaks. Pidime saavutama ühe kooliaastaga
sama, mis teised koolid on välja töötanud aastate/aastakümnetega. Sellest lausest ehk kumabki läbi pingutuse maht.
Tõepoolest, pingutus on olnud väga suur. Pingutus on mõnes
mõttes nagu fenomen- teatud situatsioonides annab hea enesetunde ja emotsionaalse laengu, toimub eneseareng/arendamine. Samas ka ohuallikas, kui ei märka õigel ajal pausi teha ja
taastuda. Tervise ohutuled on vahel vilkuma löönud, kui paus
on jäänud lühikeseks või sootuks olematuks.
Vaatamata suurele töömahule on ülekaalus positiivsed emotsioonid, mida jagavad kolleegid, väga mõistev ja toetav omavalitsus ning loomulikult õpilased. Olen saanud enesele vastuse,
et elus sõltub kõik eelkõige iseendast: julgusest seada kõrgeid
eesmärke, oskusest ja tahtmisest analüüsida oma tegemisi ja
vigu, tegeleda oluliste probleemidega, olla kannatlik ja püüdlik.
Olgu see koolijuhi, pereliikme või mõnes teises rollis”.

16. veebruaril toimunud ja kaks minutit ja 20 sekundit kestnud erakorralisel
volikogu istungil võeti vastu Saue valla
2009. aasta eelarve. Kõik kohalviibinud
13 rahvaesindajat hääletasid üksmeelselt
eelarve vastuvõtmise poolt.
2009. aasta eelarve kokku panemise protsess algas juba eelmisel sügisel, arvestuste
aluseks oli 0%-line tulude kasv võrreldes
2008. aastaga. Arvestades üha kehvemaks
muutuvaid majandusprognoose, otsustas
volikogu esimesel lugemisel, et eelarveprojekti tuleb kärpida 9 miljoni võrra
laekuva üksikisiku tulumaksu osas.
Kärpekohad
Esialgsest eelarve tulude numbrist ~135,9
miljonist kroonist formuleerus kinnitatud
eelarvesse 126 625 000 krooni.
Abivallavanem Priidu Kalbre sõnul olid
põhilistest kärbete artikliteks investeeringud. Vähendati omafinantseeringut
Vääna jõe valgala veemajandusprojektile,
mille tulemusena jäi 2009. aasta eelarvesse
ca 1 miljon krooni, mille eest on võimalik
läbi viia projekteerimistööd. Edasiste rahaliste katete leidmiseks uuritakse laenu
võtmise võimalusi. “Kuna selle projekti
tarvis on EL vahendeid broneeritud üle 80
miljoni, siis see projekt lähima kolme aasta jooksul kindlasti realiseerub,” kinnitab
Kalbre.
Kärpe tulemusel vähenesid ka teede ehitamisesse suunatavad kulud, nii näiteks
ei ole võimalik 2009. aastal välja ehitada
Urda raudteejaama juurdepääsu sõidutee
osas, küll aga peaks sel aastal välja ehitatama vähemalt kõnniteed. Ka Laagri-Saue
kergliiklusteele, mille ehitamiseks on samuti EL rahad saadud, ei ole 2009. aastal
võimalik omapoolseid vahendeid leida.
Vähendati ka valla mittetulundusühingutele eraldatavat raha.
Ette ei ole näha ka valla allasutuste
sealhulgas ka õpetajate palgatõusu, välja
arvatus selles osas, mis riigieelarve vastu
võtmisega võivad kaasneda, vallal oma
kuludest ei ole seda võimalik teha. Ainsana tõstetakse palka 15% ulatuses 2009.
aasta eelarve raames Harku hooldekodu
töötajatel.
Oluline on teada, et kõik valla sotsiaaltoetused jäid kehtima samas mahus nagu ka
2008. aastal, sotsiaalhoolekande kulutusi
ei kärbitud.
Võimalike kärpekohtade leidmisel tegid
ettepanekuid nii volikogu komisjonid, kui
ka opositsiooni üksiksaadikud. Osa neist
kattusid, näiteks on Kalbre hinnangul täna
võimatu öelda, kelle ettepanek oli vähendada mittetulundusühingute rahastamist.
Vastav ettepanek tuli nii sotsiaal- kui ka
haridus-ja kultuurikomisjoni, lisaks ka
üksiksaadikute poolt.
Kui riik vähendab omavalitsuste tulubaasi?
Praegu riigikogus arutluse all olev kohalike omavalitsuste tulubaasi vähendamine
üksikisiku tulumaksu kogulaekumisest
seniselt 11,93%-lt 11,4% tähendaks vallaeelarve jaoks ca 5-6 miljonist kroonist
ilmajäämist.
Kalbre sõnul suudab Saue vald kindlasti
osa sellest vähendamisest katta juba tehtud
(ja ülalmainitud) kärbete arvelt, mille suuruseks oli 9 miljonit. “Samas seda, kas kas
tuleme oma eelarvega välja aasta lõpuni

Tulud: 126 625 000 EEK
Kulud: 136 125 620 EEK
kulude katteks lisandub aastavahetuse jääk
valla arveldusarvel

Kavandatavad investeeringud
Teede ehitus ja rekonstrueerimine (aluskonstruktsiooni ehitus ja asfalteerimine).
Laagris Urda peatuse lkergliiklustee;
Nõlvaku tn kergliiklustee väljaehitamine;
Urva 7b parkla ja mänguväljaku kõnniteede väljaehitamine;
Karja tee Ääsmäe küla 175 m;
Viljaku tänav Laagris 260 m;
Vatsla tee - 400 m (alates suvilatest);
Kotka tee Kauri-Tootsi tee Alliku küla 80 m;
Vanamõisa tee Männivälja elurajoonis 390 m;
Lõokese tn pindamine ja remont Jõgisoo külas.
Mänguväljakute rajamine:
Urva 7b lastemänguväljaku kaasfinantseerimine;
Mänguväljak Hüürus;
Mänguväljak Kiias;
Vanamõisas mänguväljaku kaasfinantseerimine.
Heitveekäitlus:
Ühtekuuluvusfondi veeprojekti kaasfinantseerimine;
Laagri alevikus sadeveekanalisatsiooni projekt.
Laagri Lasteaia investeering:
V ja VI rühma põranda remont.
Laagri Lasteaia Ääsmäe filiaali investeeringud:
Turvavalgustuse paigaldus;
Keskmises rühmas ruumide remont;
Keskmise rühma inventar (voodid ja toolid);
Võimlemissaali akende vahetus (4 tk);
Saali esiku remont 7,8 m2;
Lasteaia tee remont;
Kööki uus köögikombain ja pliit.
Ääsmäe Põhikooli investeeringud:
Arvutiklassi remont;
Koridoripõrandate remont;
Välisuste vahetus;
Õpetajate töökabinettide remont;
Võimla tribüüni ja fuajee valgustite vahetus;
Sadevee juhtimise drenaaž;
Küttetorustike isoleerimine.
Veskitammi Kultuurikeskus:
Turvavalgustuse paigaldus.

Valla 2009. aasta eelarve koos seletuskirjaga on
kättesaadav valla kodulehelt
http://www.sauevald.ee/juhtimine/alusdokumendid/
eelarve
Samuti avaldatakse 2009. aasta eelarve täismahus
märtskuu vallalehes
(juhul kui riigieelarvest eraldatav tulumaksu protsent tõepoolest alaneb) ei suuda hetkel küll keegi prognoosida,”
nendib Kalbre.
Kriisiplaan
Juhuks, kui majandusprognoosid veelgi halvenevad,
on volikogu majanduskomisjon juba arutanud etteruttavalt ka täiendavate vähendatavate kulukohtade
leidmist. “Võimalike variantidena on kaalumise all
olnud ülejäänud investeeringute vähendamine, seda
nii teedesse kui ka remonttöödesse,” nimetab Kalbre.
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Aktuaalne

Kas Tallinna linnaga ühinemine on hea mõte?
Mikk Lõhmus
filosoofia doktor (avalik haldus)
Viimastel nädalatel on palju
räägitud Tallinna linna liitumisettepanekust naabervaldadele. Vastav eelnõu on küll
alles linnavolikogu menetluses ja ametlikku ühinemisettepanekut pole veel tehtud. Sellegipoolest on mõistlik hakata
asjast rääkima juba täna.
Kahjuks ei ole selles küsimuses
ühiskonnas debatti toimunud
ja ka Tallinna ettepanek lähtub
ju pigem poliitilistest kaalutlustest ja must-valgest ühinemisemitteühinemise skaalast.
Pealinna regiooni juhtimine
on ajale jalgu jäänud
On selge, et Tallinna ja tema
naaberomavalitsuste taust on
võrreldes 1990. aastate algusega tublisti muutunud. Olgu
näiteks toodud eeslinnastumine, elanike ränne linnast välja
ning sellest tulenev pendelränne nii valdadest Tallinna, aga
ka vastupidi.
Tagajärjeks on probleemid liikluses, puudulik ühistransport,
valdade raskused sotsiaalse
infrastruktuuri (lasteaiakohad,
teed jms) tagamisel. Omavalitsuste omavaheline koostöö
ja ühes sellega regionaalse
iseloomuga teenuste tagamine
toimub aga ikka nii, nagu ennemuiste- vabatahtlikkuse alusel.
Kahjuks pole aga vabatahtlik
koostöö siiani kõige paremini
sujunud.
Tallinn pakub vallale liitumist
tingimusel, kus kohapealt kaob
igasugune otsustusõigus ning
kõiki otsuseid hakatakse langetama Tallinna kesklinnas.
Ütlen siinkohal kohe, et ei
toeta liitumist Tallinna poolt
pakutud tingimustel ja leian, et
see pole vallarahvale kasulik.

Samas on uue koostöömudeli
leidmine vältimatu. Alljärgnevalt põhjendan oma seisukohta.
Kuidas kaitsta vallaelanike
huvisid?
Suurte linnade peamine
juhtimisprobleem on süvenev bürokratiseerumine ning
otsustusõiguse koondumine
tippu. Olukord, kus idealiseeritakse äärmuslikult tsentraliseeritud juhtimist, tähendab
tegelikkuses seda, et otsuseid
hakkavadki langetama üksnes
ametnikud. Nagu Te ise olete
kindlasti näinud - kuulnud,
kulub pealinna volikogu aur
„suurele poliitikale” ja ta
lihtsalt ei suuda kõikidesse
üksikküsimustesse sekkuda.
Tagajärjeks on see, et lähtutakse ametnike poolt pakutud
universaalsetest lahendustest.
Paraku jäävad meie valla probleemid Vabaduse väljakust ikka
väga kaugele. Ühistranspordi
valdkonnas see ennast õigustab, kohaliku kultuuri-, spordi- või hariduselu edendamisel
aga enam kindlasti mitte. Seega
olen kindlalt veendumusel, et
kohalikes küsimuses otsustusõigus peab jääma kohapeale,
seda eriti olukorras, kus linna
ja maa kogukonnad ja probleemid on väga erinevad.
Eesti haldusreformi taustal on
palju räägitud osavaldadest kui
ühest lahendusest. Paraku on
kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses osavalla (linnaosa) regulatsioon äärmiselt
pealiskaudne ning ei võimalda
näiteks valida osavallale oma
volikogu. Osavald oleks pelgalt
omavalitsuse „keskvõimu“
käepikenduseks. Seega ei taga
praegune õigusruum kohalike
elanike huvide arvestamist ka
siis, kui deklaratiivselt räägitakse osavallast kui kohalike
elanike kaasamise võimalusest.
Regionaalsed teenused tulebki

tagada ühiselt
Eestis puudub maakondlik
omavalitsus. Ühetasandilise kohaliku omavalitsuse süsteemiga riigis on kõikjal probleemiks
olnud regionaalse iseloomuga
ülesannete lahendamine. Sellisteks ülesanneteks on ühistransport, liikluse ja magistraalteede
planeerimine, jäätmemajandus,
ühise puhkealade võrgustiku
rajamine, Eesti tingimustes
ka gümnaasiumi- ja huviharidus. Samuti pole vabatahtliku
koostöö mittetoimimine mingi
Eesti omapärast tingitud erand.
Põhjanaabrite pealinna Helsingi piirkonna omavalitsuste
vabatahtliku koostöö ebaõnnestumine viis vastava seaduse
vastuvõtmiseni ja Helsingi
koostööpiirkonna kui kohustusliku koostöö seadustamiseni.
Kuidas edasi? Vajame pealinna regiooni seadust
Kohaliku omavalitsuse kõige
olulisem väärtus on elanike
kaasamine ja osalemisvõimaluste pakkumine. Küsimus pole
aga mitte üksnes selles. Tervet
rida avalikke ülesandeid ongi
mõistlik lahendada võimalikult
elanike ja probleemide ligidal,
sest sellega saavutatakse kõige
kiirem ja tõhusam lahendus
ning arvestatakse kohalikke
prioriteete. Põhjamaade kogemus näitab, et nii saavutatakse
ka kulude kokkuhoid.
Avaliku halduse eksperdina
väidan ka seda, et reform ei
anna halduskulude kokkuhoidu, mis meie jaoks on muutunud nagu eesmärgiks või
asjaks iseeneses. Ettekujutus
ühiskonna kulul parasiteerivatest ametnikest on aga sügavalt
sisse juurdunud. Kindlasti on
paljudele üllatuseks fakt, et
Tallinna halduskulud elaniku
kohta on suuremad, kui Saue
valla omad! Halduskulude
suuruse vähenemine elanike

Investeeringud

Vald sai Euroopa Liidu raha
kanalisatsiooniprobleemide lahendamiseks
Mikk Lõhmus
abivallavanem-arendusnõunik

ka ülevaade, milleks nimetatud
raha on plaanis kulutada.

18. detsember 2008 oli valla
jaoks ajaloolise tähtsusega
kuupäev. SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõukogu
otsustas, et Saue valla ühisveevärgi ja kanalisatsioonitrasside
väljaehitamiseks ja uuendamiseks eraldatakse kokku 90
miljonit krooni (täpne summa 89
918 134 krooni).

Rahajagamise põhimõtted
Euroopa rahade jagamine on reoveekogumisala põhine. Reoveekogumisalaks on piirkond, kus
elanikkond ja/või majanduslik
tegevus on piisav asula reovee
kogumiseks ja reoveepuhastisse
juhtimiseks või keskkonda heitmiseks. Esmajärjekorras saavad
raha reoveekogumisalad, mille
reostuskoormus on 2000 ja enam
inimekvivalenti, seejuures on
toetuse minimaalne suurus 15
miljonit krooni.
Kokkuvõttes tähendabki see

Koos valla omafinantseeringuga on projekti kogumaht 108
miljonit krooni. Tegemist on
väga suure summaga, sellepärast

seda, et Saue vallas on sellisteks
reoveekogumisaladeks Tallinna
(Laagri asula, Hüüru asula) ja Saue
reoveekogumisala (Vanamõisa
küla).
18. detsembril rahastusotsuse
saanud projekt hõlmabki Tallinna reoveekogumisala ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni uuendamist.
Millised tööd on plaanis?
Projekti võib jagada neljaks
suureks piirkonnaks: Hüüru,
Laagri-Pilliroo, Laagri põhiosa ja
Laagri-Nõlvaku. Projekti tulemusena tehakse järgnevad tööd:
a) ühisveevärgi rekonstrueerimi-

arvu kasvades ei ole lineaarne
sirgjoon, pigem on tegemist
parabooliga.
Näen pealinna regiooni
juhtimisel kahte arvestatavat
alternatiivset lahendust
Üks võimalus on seniste
pealinna naaberomavalitsuste
põhjal osavaldade moodustamine. Rahva jaoks tähendab see
seda, et kohaliku tähtsusega
küsimustes jääb otsustusõigus
kohapeale, kuid regionaalse
tasandi küsimuste üle hakkab
otsustama Tallinna volikogu.
Kahjuks on Eesti õigusruum
jäik ja ei võimalda osavaldadele oma volikogu valida. See
seaduse lünk on vaja eelnevalt
täita ning ette näha tagatised,
et ka raha kohapeale jõuaks.
See on oluline, sest praeguses
Tallinna piirides elab ca 80%
valijaid, valdades aga vaid 20%.
Teiseks alternatiiviks oleks
Helsingi eeskujul kohustusliku
koostöö mudel. Regionaalse
iseloomuga ülesandeid hakkab
koordineerima omavalitsuste
poolt pariteetsetel alustel moodustatud koostööorgan- pealinna regionaalnõukogu (nimi
pole ju oluline). Selle moodustamisel arvestatakse nii Tallinna suurust kui naaberomavalitsuste huve, näiteks jagatakse
kohad pooleks ja otsustuseks
on vaja 2/3 häälteenamust.
Kokkuvõttes loodan, et Tallinna ettepanek tekitab vähemalt
ühiskondliku diskusiooni ja
senise must-valge lahenduspildi asemel nähakse ka laiemat
hulka võimalusi. Harjumaa
Omavalitsuste Liidu juures
käib koos pealinna regiooni
probleeme läbi töötav töögrupp
ning juba lähiajal hakatakse
koostama vastavaid uuringuid
ja analüüse.

ne ja laiendamine, sh.:
• nelja puurkaevu rekonstrueerimine koos rauaärastusfiltrite, automaatika ning
nõuetele vastavas mahus
veereservuaaride paigaldamisega;
• ühe uue puurkaev-pumpla
rajamine (Hüüru)
• joogiveetorustike laiendamine.
• Ühisveevärgiga varustamata aladel rajatakse 9 108 m
joogiveetorustikke.
b) ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine ja laiendamine, sh.:
• kanalisatsioonitorustike
rekonstrueerimine ja ehitamine. Ühiskanalisatsiooniga
varustamata aladel rajatakse
12 054 m kanalisatsioonitorustikke, sh 4 924 m survetorustikke ning 7 130 m
isevoolseid kanalisatsioonitorustikke. Rekonstrueerimi-

Võimalus

Vallavalitsus
hakkab korraldama avalikke töid
Mikk Lõhmus
abivallavanem-arendusnõunik
Avalike tööde (rahva keeles
hädaabitööde) korraldamine on
üks meede, millega on võimalik
pakkuda majanduslangusest
tingitud tööpuuduse kasvades
valla elanikele ajutist tööd.
See aitab säilitada inimeste
tööharjumust ning samas parandada avalike kohtade heakorda
ning muuta valla visuaalne mulje
paremaks. Avalike tööde raames
tehakse peamiselt heakorratöidprügikoristust, graffiti puhastamist, lammutus- ja võsaraietöid
jms.
Kuidas osaleda avalikel töödel?
Avalikel töödel osalemiseks peab
ennast ametlikult töötuna arvele
võtma ning saada elukohajärgsest
tööhõiveametist (http://www.
tta.ee/index.php?t=15) vastav
suunamiskiri. Ilmselt ülearune on
lisada, et avalikule tööle suunatu
peab hädaabitöödele ilmuma
kainena ja ilma jääknähtudeta.
Mis tingimustel saab osaleda?
Vallavalitsus hakkab avalikke
töid korraldama alates 1. märtsist,
kuni viiele inimesele korraga.
Avalike tööde tööpäeva algus on
kell 09.00 ja lõpp kell 14.00; kokku on tööpäeva kestuseks 5 tundi.
Vastavalt seadusele ei tohi suunatu töömaht ületada 10 tööpäeva
ega 25 tundi nädalas ega 50 tundi
ühe kuu jooksul. Avalikul tööl
osaleva töötu tunnitasu suurus
on 30 krooni tunnis. Vajalikud
töövahendid ja ohutusvesti saab
töölesuunatu vallavalitsusest.
Vallavalitsuses tegeleb avalike
tööde korraldamisega keskkonnaspetsialist Kati Oolo, telefon
6541152, e-post kati.oolo@sauevald.ee

•

sele kuulub 760 m torustikke.
Projekti tulemusena valmib
seega kokku 12 814 m kanalisatsioonitorustikke.
reoveepumplate ehitamine,
vajalik on rajada 11 uut reoveepumplat.

Käesoleval aastal on kavas alustada projekteerimistöödega ning
ehitustööd algavad kõigi plaanide kohaselt 2010. aastal.
Vallal on plaanis Ühtekuuluvusfondile esitada veel üks rahastustaotlus ja selleks on SaueVanamõisa reoveekogumisala
ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni
väljaarendamine.
SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus ei ole uut taotlusvooru
veel välja kuulutanud, kuid
niipea kui seda tehakse, saab
alustada uue taotluse ettevalmistamist.
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Maksulaekumine

Suurplaneering

Tulumaksu laekus jaanuaris
ca 9,2 miljonit

Saue valda planeeritakse Rimi suurkauplust

Koduvald

Saue vallavalitsuses võeti
vastu detailplaneering,
mille kohaselt peaks valda
kerkima Rimi ketti kuuluv
hüpermarket.

Saue vallale laekus 2009. aasta jaanuaris üksikisiku tulumaksu
9 253 405 krooni, mis on eelmise aasta jaanuariga võrreldes vaid
8 892 krooni vähem. Seega- võrreldes mullusega on jaanuarikuu
laekumised peaaegu võrdsed (99,9%).
Kui võrrelda jaanuarikuist tulumaksu laekumist möödunud aasta
kolme viimase kuu keskmise laekumisega (8 201 936 krooni), siis
on kasv isegi 1 051 469 krooni.
Saue naabervaldadel oli jaanuarikuu laekumine samuti edukas
- tulud suurenesid Harku vallal ja Saue linnal, samuti ka Viimsi
vallal. Kaotajad olid Tallinn ja Keila linn ning Saku vald.
Samas ei saa abivallavanem Priidu Kalbre sõnul teha aasta esimeste kuude laekumiste kohta positiivseid üldistusi, kuna need
numbrid kajastavad ka aasta lõpus makstud preemiad ja võimalikke koondamishüvitusi. Selgema aluse aasta prognoosideks
annavad Kalbre hinnangul maksulaekumised alates märtsikuust.

aMETNIK KÜLAS

Kiia rahval peamiselt kommunaalprobleemid hinge peal

Koduvald

Koht, kus kauplus paiknema
hakkaks, on Tallinn-Pärnu-Ikla
maantee ja Tallinn-Keila raudtee
vahelisel alal, praeguse Ehitumarketi ja Uno X tankla kõrval
asuval maatükil. Juurdepääs
keskusele on perspektiivselt ette
nähtud Pärnu maantee äärselt
kogujateelt.
Ehitusalust pinda on ca 6000
m2, hoone on planeeritud kuni
kolmekorruselisena ja välja
ehitatakse välja ka maaalune
parkla. Esimesele korrusele on
planeeritud kaubanduspinnad,
teisel korrusel büroopinnad ja
kolmandal tehnilised ruumid.
Lisaks Rimi hüpermarketile
tahetakse tulevikus esimesel

2. veebruaril toimunud kohtumisel külarahva ja vallaametnike
vahel ilmnesid teravaimad probleemid veemajanduse, teedehoolduse ja heakorra teemadel.
Vallaametnikel tuli vastata külatänavate remonti ja tänavavalgustust puudutavatele küsimustele, anti ülevaade ka Tallinn-Paldiski
maantee rekonstrueerimisprojekti arengute kohta.
Kõige murettekitavam on kohalike jaoks küla vee- ja kanalisatsiooni haldamine, vee-ettevõtja AS Kindluse tegevuse ja pakutava teenuse kohta oli mitmeid pretensioone.
Ametnike sõnumi kohaselt peab firma vastutama kõikide ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemiga seotud probleemide eest.
Samas on vallavalitsuse jaoks oluline küla ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemi jätkusuutlikkuse tagamine. Praegu on algatamisel AS Kindlus maa-alade detailplaneering ja vallavalitsusel on
selle raames kava ka Kiia ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi arendamiseks.
Kuna Kiia külas tänasel päeva ametlik külavanem puudub, siis
said elanikud kaasa soovituse vanema valimine ja külaseltsi
moodustamine kiiremas korras ära teha. See annaks omavalitsusele kindla partneri kellega suhelda, kui on vaja arutada Kiia küla
puudutavaid probleeme ja teemasid ning kelle kaudu vastav info
ka kõikide teiste elanikeni jõuaks.

VALLAVALITSUS TULEB KÜLLA
2, MÄRTSIL KELL 18.00 ON OODATUD
KÕIK VANAMÕISA JA ALLIKU KÜLA
INIMESED VANAMÕISA SELTSIMAJJA

võimalikud küsimused palume saata e-postiga
(annely.sumre@sauevald.ee), et ametnikel oleks
võimalik vastused ammendavalt ettevalmistada.
Kõik huvilised on oodatud.
Lisainfo 654 1156

Lähedalasuva Maksimarketiga
Rimi võitlust kundede pärast
ei pelga. “Kui kardaks konkurentsi, siis ei planeerikski Rimi
hüpermarketi ehitust,” kinnitab
Ranne.
Ranne usub hoopis, et tekkivate
kaupluste konkurentsis saavad
elanikud paremaid hindu, suu-

Lisaks on ettevõttel ka plaan
kolida üle Rae vallast uuele
pinnale ka kogu kontori töötajaskond, aga Ranne väitel pole
see otsus veel lõplikult tehtud.
Ettevõtja optimistlik ja loodab,
et ka praegune majandussurutis
nende plaane rikkuda ei suuda
ja inimesed saavad uuest kauplusest rõõmu tundma hakata
2011. aastal.
Seoses detailplaneeringu vastuvõtmisega on suunatud planeering avalikule väljapanekule,
vaata täpsemalt avalike väljapanekute teadetest.

detailplaneeringute avalik väljapaneknek
Avalikul väljapanekul olevate detailplaneeringutega on
võimalik tutvuda ka elektrooniliselt Saue valla koduleheküljel: www.sauevald.
ee/ehitus_planeerimine/detailplaneering/teated

Koduvald

korrusel rentida pindu ka
väiksematele poodidele ning
toitlustuse tarvis.
“Rimi osa suurust saaks võrrelda Tallinnas asuvat Nordea
Centrumi Rimi hüpermarketi
või Sõpruse Rimi hüpermarketi
suurustega,” loob Peter Ranne
ettekujutuse planeeritava keskuse suurusest.

remat valikut ja kvaliteetsemat
teenindust lubada. “Kindlasti ei
ole tänases majandussituatsioonis vähetähtis ka uute töökohtade loomine,” toob mees
näiteid, kuidas projekt saab
Saue vallarahvale lisaväärtust
pakkuda

Saue Vallavalitsus teatab, et
23.02.2009 kuni 09.03.2009
kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti
kuni 18.30-ni ja reedeti kella
14.00-ni) toimub Saue vallamajas, Veskitammi 4 Alliku
küla Kanika 13 ja 14 kinnistute detailplaneeringu avalik
väljapanek. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistute
pindalaga kokku 2,5 ha kruntimine, jagamine kuueks elamukrundiks, kolmeks teemaa
krundiks ja üheks üldmaa

krundiks ning ehitusõiguse
seadmine ühekorteriga väikeelamute rajamiseks, kruntidele juurdepääsuteede ja
tehnovõrkudega varustamise
lahendamine. Planeeritavad
elamukrundid on suurusega
1506-1854m². Planeeritavate
elamute lubatud suurim kõrgus on 9,0 m. Detailplaneeringu koostaja OÜ Hedolink,
töö nr 0906.
Saue Vallavalitsus teatab, et
23.02.2009 kuni 09.03.2009
kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti
kuni 18.30-ni ja reedeti kella
14.00-ni) toimub Saue vallamajas, Veskitammi 4 Laagri
alevik Pärnu mnt 556a ja
Pärtla-Tõnu 2 kinnistute
detailplaneeringu avalik väl-

japanek. Detailplaneeringu
eesmärgiks on planeeritaval
alal asuvate kinnistute liitmine, ehitusõiguse seadmine
ärihoone (kaubanduspinnad
ja büroopinnad) rajamiseks,
heakorrastuse, haljastuse,
liikluskorralduse (juurdepääsuteed ja parkimise) lahendamine, tehnovõrkude asukoha
määramine ning varustamisega lahendamine. Maa-alale
planeeritakse ehitada 3-kordne ärihoone koos maa-aluse
parklaga, kõrgusega kuni
12m. Planeeritav ala on ca
1,92 ha. Detailplaneeringu
koostaja AS K-Projekt, töö nr
07465.
Lähemat informatsiooni saab
planeeringute spetsialistilt
Maili Metsaotsalt 654 1157

s aue valla detailplaneeringud jaanuaris
Saue valla territooriumil
jaanuaris 2009 on algatatud
järgmised detailplaneeringud:
Saue Vallavalitsuse 06.01.2009
korraldusega nr 12 on algatatud Laagri alevikus Vae
tn, Kuuse põik ja Iltre tee
vahelisel alal detailplaneeringu koostamine, eesmärgiga kinnistute kruntimine,
maasihtotstarbe muutmine
korterelamu- ja ärimaaks
ning ehitusõiguse seadmine
nelja korterelamu rajamiseks.
Neljale uuele moodustatavale
krundile soovitakse rajada
3- korruselised korterelamud,
kõrgusega kuni 12 meetrit.
Lisaks üldiste maakasutuse
tingimuste määramine ja
heakorrastuse, haljastuse,
juurdepääsude, parkimise ja

tehnovõrkudega varustamise
põhimõtteline lahendamine.
Planeeritava maa-ala suurus
on ca 9000 m².
Saue Vallavalitsuse 06.01.2009
korraldusega nr 13 on algatatud Maidla külas Kopli 1
maaüksusel detailplaneeringu koostamine, eesmärgiga
ehitusõiguse seadmine ühe
ühekorteriga väikeelamu rajamiseks. Planeeritava maa-ala
suurus on 11,82 ha.
Saue Vallavalitsuse 13.01.2009
korraldusega nr 26 on algatatud Pärinurme külas Kante
maaüksusel detailplaneeringu koostamine, eesmärgiga
ehitusõiguse seadmine ühe
ühekorteriga väikeelamu rajamiseks. Planeeritava maa-ala
suurus on 4,87 ha.
Saue Vallavalitsuse 27.01.2009
korraldusega nr 47 on alga-

tatud Hüüru küla Marju tn
1, Marju tn 3 ja Marju tn 5
kinnistutel detailplaneeringu
koostamine, eesmärgiga kinnistutele eralasteaia, kaupluse
ja büroo rajamine. Lisaks üldiste maakasutuse tingimuste
määramine ja heakorrastuse,
haljastuse, juurdepääsude,
parkimise ja tehnovõrkudega
varustamise põhimõtteline
lahendamine. Planeeritava
maa-ala suurus on 7458 m².
Saue valla territooriumil
jaanuaris 2009 on kehtestatud järgmised detailplaneeringud:
Saue Vallavalitsuse 06.01.2009
korraldusega nr 11 on kehtestatud Alliku külas UusKlaokse kinnistu detailplaneering.
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projektikonkurss

hea mõte

Tahad oma külale uut ilmet?

-taotle raha Nelja Valla Kogu meetmetest
Koduvald
MTÜ Nelja Valla Kogu, mis
hõlmab Kiili, Saue, Saku ja
Harku valda, avab 1. märtsist
projektitaotlusvoorud piirkonna mittetulundusühingutele.
Raha on võimalik taotleda järgmistes valdkondades:
Kvaliteetse elukeskkonna loomine
Eesmärk: Võtta kasutusele, projekteerida ja renoveerida mahajäetud tööstus-ja teenindusmaad
uuteks töö- või vabaaja veetmise
kohtadeks, pakkuda kohalikele
elanikele tegevuspiirkonnas tööd
ja vaba aja veetmise võimalusi.
Suurendada elanike teadlikkust
ja oskuseid kohaliku arengu
kavandamisel. Arendada kaugtöökohtade loomise võimalusi.
Meetme maht 2009. aastal 2 580
000 krooni.
Ajaloo- ja kultuuriväärtuslike
objektide renoveerimine ning
vastavate ühendus – ja juurdepääsuteede kaardistamine ja
rajamine
Eesmärk: Eksponeerida kohalikele elanikkonnale ja turistidele
piirkonna ajaloolisi ja kultuuriväärtuslike objekte, tagada

neile ligipääs läbi viidastatud
ja kaardistatud turismiobjektide
võrgustiku. Meetme maht 2009.
aastal 1 900 000 krooni.
Alternatiivse ühistranspordi
loomine
Eesmärk: on läbi uuringute
luua elanikkonnale vajalikud
liikumisvõimalused, kasutades
selleks alternatiivseid transpordiliike. Meetme maht 2009. aastal
958 145 krooni.
Avaliku kasutusega jalgratta- ja
puhkeplatside ja nende juurdepääsuks matka- ja jalgrattaradade projekteerimine ja ehitamine
Eesmärk: Arendada välja vabaaja
veetmiseks avaliku kasutusega
puhkeplatse ja matkaradu ning
luua erinevaid juurdepääsuteid
kultuuri- ja vaatamisväärsustele.
Meetme maht 2009. aastal 2 280
000 krooni.
Kasulik teada
Taotleja peab olema tegevuspiirkonnas tegutsev mittetulundusühing, sihtasutus, äriühing (sh
füüsilisest isikust ettevõtja).
Oodatakse projekte, mis aitavad
saavutada kirjeldatud eesmärke.
Projektide eeltingimuseks on,
et elluviidavate tegevuste või
investeeringu kasusaajaks peab

olema tegevuspiirkond ning selle
elanikud.
Nelja Valla Kogu projektikonkursside puhul on tegemist
struktuurifondide rahastusega,
mis tähendab, et taotlejal tuleb
taotluse heakskiitmisel leida
vahendid projekt elluviimiseks
Lisainfo
Kõikide küsimustega võib
otse pöörduda projektijuhi
Deiw Rahumägi poole:
deiw.rahumagi@harku.ee;
5015563 või ka Saue valla
kommunaalspetsialisti
Indrek Brandmeisteri poole, indrek.brandmeister@
sauevald.ee, 53407008
www.4kogu.ee

ning toetus makstakse taotleja
kontole alles pärast kuludokumentide heakskiitmist.
Projekti maksimaalsed toetusmäärad on erinevad ning sõltuvad sellest, kes on taotlejaks.
Mittetulundusühingutele ja
sihtasutustele on maksimaalne
toetusmäär kuni 90%. Äriühingutele (sh füüsilisest isikust
ettevõtjatele) on maksimaalne
toetusmäär kuni 60%.

Säästa loodust loobu paberkandjal maamaksuteatest!
E-teenused

Maksu- ja Tolliamet tuletab
meelde, et kõigil maaomanikel
on võimalik maamaksu andmetega tutvuda e-maksuametis,
samuti saab loobuda paberkandjal teatest ning tellida
e-postile info maamaksu teate
moodustamise kohta.
Elektroonilise maamaksu teatise
saamise võimalus on rohkem
kui 500 tuhandel maksuteate
saajal. Selle võimalusega on
Maksu- ja Tolliamet teinud teeninduse klientidele maamaksu
osas kättesaadavamaks ja lihtsamaks ning säästab tulevikus riigi
raha maksuteadete trükkimise ja
postitamise kulude arvelt.
E-maksuameti avalehel kiirviidete all olevas rubriigis
“Maamaks” saab tutvuda maamaksu puudutavate sisuliste
andmetega: erinevate kruntide
andmed nagu maa liik, pind,
maksustamishind, maksumäär,
maksukohustus jmt. Andmed on
kättesaadavad eraisikutele ning
ettevõtte või asutuse volitatud
esindajatele.
Kui klient on avaldanud soovi
saada maamaksuteade elektrooniliselt, siis paberkandjal maamaksuteadet talle ei saadeta.

Elektroonse maamaksuteate tellimiseks
1. Sisenege e-maksuametisse/e-tolli.
2. Kuna maamaksuteate info saadetakse Teie e-posti aadressile, siis kontrollige e-maksuameti esilehel Teie e-posti aadressi
olemasolu ja õigsust ning tehke vajalikud parandused. Vajadusel
parandage ka teised kontaktandmed.
3. Valige horisontaalmenüüst „Nõuded ja kohustused”.
4. Valige vasakpoolsest menüüst „Maamaks”.
5. Tehke Maamaksu rubriigi avalehel märge lahtrisse „Soovin
tutvuda maamaksu andmetega e-maksuametis/e-tollis ega soovi
maksuteadet paberkandjal”.
6. Vajutage nupule “Kinnita”.
Kui olete tellinud elektroonse maamaksuteate, siis:
saate e-posti aadressile elektronikirja, mis annab teada, millal
maamaksuteadet e-maksuametist/e-tollist vaatama minna
saate meeldetuletuse, kui maamaksu tasumise tähtaeg läheneb
ning Teie ettemaksukontol ei ole maksusumma tasumiseks piisavalt raha
ei saada Maksu- ja Tolliamet Teile paberil maamaksuteadet.
Lisainfo
eee.emta.ee, rubriik e-maksuamet/e-toll: infotelefon 8800815

Kui klient ei soovi saada elektroonset maksuteadet, saadetakse
maksuteade endiselt postiaadressil.

Täpsemalt saab rakenduse
juhendmaterjaliga tutvuda
maksuhalduri veebilehel
www.emta.ee.

Teeme Ära Minu Eesti
Mikk Lõhmus
Minu Eesti Harjumaa koordinaator
Teeme Ära kodanikualgatuse
esimene projekt - üle-eestiline
prügikoristuskampaania 2008
aastal – tõi kokku 50 000 talgulist, mis kaugeleulatuvamalt
põhjustas suuremaid muutusi nii inimeste hoiakutes kui
kogu prügimajanduses.
Innustatuna eestimaalaste võimest koos suuri asju ära teha, on
Teeme Ära toimkonna järgmine plaan kogu Eestimaa elukorralduse parandamine koondnimega Minu Eesti.
Teeme Ära Minu Eesti kodanikualgatuse eesmärgiks on
muuta Eesti riigina tõhusamaks, lihtsamaks ja mõnusamaks
kohaks elada, kasutades ära meie väiksust, infotehnoloogilisi
võimalusi ja loomupärast koostöövõimet.
Usume, et ühisel nõul saame riigi jaoks oluliste küsimuste
otsustamise ja lahendamise korraldada lihtsamalt kui seni.
Üle-eestilised mõttetalgud 1. mail 2009
Esimese sammuna kutsutakse 1. mail kokku üle-eestilised
mõttetalgud ideede genereerimiseks nii kohalikul kui üle-riigilisel tasemel. Mõttetalgutele oodatakse kõiki eestimaalasi
olenemata vanusest, haridusest või erialasest ettevalmistusest.
Oodatud on positiivsed lahendused, mitte kritiseerimine ja
probleemide üleslugemine.
Mõttetalgud toimuvad üle Eesti loodavates mõttekodades
mõttekoja vanemate eestvedamisel. Mõttetalgute tulemusena
tekkinud ideed hääletatakse läbi ja võitnud ideed lähevad
ärategemisele.
Mis toimub Saue vallas?
Mõttekojad moodustatakse eeldusel, et üks mõttekoda on 2500
elaniku kohta. Meie vallas on kavas mõttekojad moodustada
Laagris, Hüürus, Ääsmäel ja Vanamõisas.
Täpsem info ürituse korralduse, käsitletavate teemade ning
osalemisvõimaluste kohta juba märtsikuu lehes või meiliaadressil mikk.lohmus@sauevald.ee

soodustus

Head bussipiletite hinnad
pensionäridele
AS SEBE Eesti-sisestel kaugbussiliinidel alates 1. veebruarist 2009. aastast eakatele uus soodustus.
Kellel vanust üle 60, saavad AS SEBE Eesti-sisestel kaugbussiliinidel alates 1.veebruarist teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval sõidusoodustust -60%. Esmaspäeval, reedel, laupäeval
ja pühapäeval on üle 60-aastastel isikutel jätkuvalt -10%-lise
hinnaalandusega sooduspiletid.
AS SEBE kaugbussiliinidel on -10%-lise soodustuse saajad ka
7-15 aastased lapsed, Eesti Vabariigi õpilased ja üliõpilased,
rahvusvahelise ISIC-kaardiga õppurid ja ITIC-kaardiga õppejõud ning Eesti Ajakirjanike Liidu liikmed.

uUS HIND

OÜ LeKree Majad veevarustuse uue hinna kehtestamine
Vallavalitsuse määrusega kehtestati alates 1. maist 2009 OÜ
LeKree Majad poolt osutatava veevarustuse teenuse hind
alljärgnevalt:
Abonenttasu kõikidele klientidele 0.00 krooni;
Elanikkond
Kr/m³ Käibemaks
KOKKU kr/m³
Vesi
16.07 2.89		
18.96
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Hea tegu

Igaüks võib natukene panustada teiste heaks
Koduvald

viis tükki. Aga
oli ka neid,
kes ei arvanud
sellisest ettevõtmisest suurt
midagi. “Öeldi
küll, et tore on,
et teete, aga
meie kampa ei
löö või et lastekodud saavad
ju nagunii igalt
poolt toetust.”

TV 3 aastalõpu saade “Eestimaa uhkus” motiveeris
Valingu küla 23-aastast noort
naist Mare Pärtelit algatama
oma tuttavate seas kingikogumiskampaania Haiba
lastekodule.
“Mäletan selgelt 2007. aasta saadet, kui näidati ühte
väikest- 6- või 7-aastast
poissi. Ta kogus taskuraha ja
koos oma sõprade abiga tehti
tema elukoha lähedal asuva
lastekodu lastele kingitused,”
meenutab Mare. Saade pani
naise mõtlema, et miks ei võiks
kõik teha veidigi, et nõrgematel
oleks ka natukene parem elu.
Kuidas kinkijad leiti?
Kohe peale saate nägemist
rääkis Mare oma sõpradele, et
aastal 2008 võiks selle mõtte
teoks teha. “Et valime lastekodu
ja teeme seal elavatele lastele
kingitused,” võtab Mare oma
idee lihtsalt kokku. Tuttavad
arvasid, et mõte on hea.

Kui oktoober kätte jõudis, hakkas Mare tegutsema. Kompanjoniks võttis sõbranna Ülle, kes
Mare sõnul alguses kogu asja
siiski naljaks pidas. Aga ideed
tutvustav e-kiri sai laiali saadetud nii Mare enda, kui Ülle
tuttavatele. “Enamus suhtusid
väga positiivselt ja rääkisid
edasi oma sõpradele ja tuttavatele,” tõdeb Mare tagantjärele.
Paljud osalejad tegid lausa kaks
või kolm kingitust, üks lausa

Miks just Haiba lastekodu?
Lastekodusid on palju,
kuid tegijate valikut mõjutas
lähedane asukoht. Et Haiba oli
enda kodukohale lähedal, siis
näis olevat just sinna kergem
kingitused kohale toimetada. Ka
laste arv oli oluline, kuna see oli
Mare jaoks esimene selline projekt, siis ei osanud ta arvata, kui
paljud reaalselt on nõus asjas
osalema. “Arvasin, et sajale lapsele oleks ikka päris raske leida
kingituste tegijaid,” kirjeldab
naine esialgseid hirme.

Kui valik tehtud, helistas Mare
lastekodu juhatajale.”Talle idee
küll meeldis, kuid ta arvas, et
kingituste üle andmine koha
peal pole eriti hea mõte. Arusaadav- kes meist ikka tahaks oma
koju kampa võõraid inimesi?”
räägib Mare.
Lepitigi kokku, et Marele saadetakse e-mailile laste eesnimed ja
vanused ning nende huvid. Ja et
kui kingid kokku kogutud, siis
viiakse need vaikselt kohale ja
laiali jagab need jõuluvana.
Kas oli raske?
Seejärel otsis Mare igale lapsele kingituse tegija. “Algus oli
kerge, helistasin läbi oma lähemad sõbrad ja sõbrannad ning
enamasti olid nad nõus tegema
lausa kaks või kolm kingitust,”
meenutab Mare. Sõbrad omakorda otsisid juurde inimesi,
kes oleks nõus kingitusi tegema.
Mare leidis kaasalööjaid ka oma
töökaaslaste seast.
“Siis hakkasin oma sõpradelt
saama teateid selle kohta, kuidas kellegi tuttava tuttav tahab
ka osaleda. Lõpuks tuli küsida

nende käest, kes tegid kingitusi
mitmele lapsele, et kas nad on
nõus loovutama kingi tegemise
õiguse kellelegi teisele ja tegema
kolme lapse asemel kahele lapsele kingitusi,” kirjeldab Mare
lumepalli veerema hakkamist.
Kaasatud olid ka perekonnad,
naabrid ning õed-vennad.
Mare tunnistab, et kõige raskem
oli tegelikult kingituste kokku
kogumine. “Tuli leida sobiv aeg
ja koht kokkusaamiseks. Oli
neid, kes tõid kingitused mulle
koju või tööle. Oli ka neid, kes
kogusid omavahel pakid kokku
ja siis toimetasid juba suurema
koguse minuni,” selgitab Mare
toimunud logistikaprotsessi.
Õnneks olid enamus kingitusi
pakitud ja need, mis olid pakkimata, keeras Mare koos Üllega
ühel reedesel õhtupoolikul
kenasti paberisse ja kontrolliti,
et kõik nimed oleksid pakkidel
peal ning õigesti kirjutatud.
Ühel juba varem lastekodu
juhatajaga kokku lepitud õhtul
ladusid naised kaks autot kingitusi täis ning alustasid teed
Haiba lastekodu poole. Kingi-

nõuanne

Aednik annab nõu: Lõika puid õigesti!
Piret Pihtjõe
Tuula küla
Varsti tervitame kevadet ja
oleme taas vaimustunult valmis
aias toitu kasvatama. Mis võiks
olla meeldivam, kui oma aias
tegutsemisega loodusehääli
kuulata ja päikest nautida ning
niimoodi päevastressi maandada.
Paraku on maalastel meeles
tüdimuseni väsitavad rohimised. Õnneks oleme arenenud ja
avastanud palju nippe, kuidas
aeda rajada nii, et pidev rohimine on minevik ja keskendudes
eelkõige puhkusele. Aia hooldamisest peab saama meeldiv hobi
ja lõbus treening.
Kevade hakul alustame aias
viljapuude lõikamisega. Oluline on puid lõigata õigel ajal ja
õigesti, kuna lõikusest oleneb
puu saagikus, eluiga ja tervis.
Alustada võib kohe, kui suured miinuskraadid on minevik,
lühiajaline hiliskülm enam liiga
ei tee. Pakasega ei saa lõigata
seetõttu, et külmunud okstesse
tekivad kergesti lõhed. Eriti
varmas tasub olla luuviljalistega, sest nemad on oma varajase
mahlajooksu tõttu väga kapriissed. Õunapuuga on kevadel
aega kuni pungade puhkemiseni. Suvel võib õunapuud pügada
alates jaanipäevast kuni oktoobrini rannikualadel, sisemaal tuleb lõikamine lõpetada augustis,
et puu saaks talveks valmistuda.

Suvine lõikus ei tekita vesivõsusid, kevadine ja sügisene aga
toodab neid ohtralt.
Muret teevad kondistatud õunapuud ja peale tugevat lõikust
vesivõsude kasvama jätmine.
Tugev lõikus on eelkõige kole
vaadata, aga võib õunapuule
ka saatuslikuks saada. Tugev
tagasilõikus, kui see on õigesti
tehtud, puud ei kahjusta. Küll
aga kevadel, kui ere päike puid
ja põõsaid paitab, on eelmisel
aastal noorendatud õunapuu
tüvi ootamatult kaitseta ja ere
päike võib tugeva tagasilõikusega puud oluliselt kahjustada,
mille tagajärjel võib puu paari
aasta jooksul isegi kuivada.
Seetõttu on vajalik tüve valgendamine või katmine.
Vesivõsud tuleb alati peale
kevadist lõikust ära murda ja
vajalikud oksaks suunata. Seda
mitte tehes kordate tugevat lõikust aastate pärast ja ilusa võra
tekkimine on taas edasi lükatud.
Muret teeb ka igaks juhuks liiga
pikkade lõikekohtade jätmine. Tüügas on nagu käsn, mis
kogub niiskust ja selle tagajärjel
aja jooksul pehkib ning mädaneb muutudes huumuseks
ehk mullaks. Tüügaste kaudu
lähevad puu sisse ka seenhaigused ja puu võib kahjustuda
juurteni. Oks tuleb saagida tüve
ligidalt. Suurem lõikekoht katta
puupalsamiga, mis on olulisem
suvise lõikuse korral kui on soe

ja niiske ning haigustekitajad
liikvel. Peenemad oksad lõigata
tagasi külgoksani või pungani.
Niimoodi toimides kasvatab
puu lõikekoha korralikult kinni.
Kui metsloomad või raske
sulalumi on puutüvesid ja oksi
kahjustanud, tuleb näritud või
murdunud koht siledaks lõigata
terava sae või oksakääridega.
Palsamiga katmine pole kevadel
hädavajalik. Olulisem on terava
lõikeriistaga kahjustatud koht
puhtaks lõigata. Samamoodi
tuleks toimida, kui trimmer on
puutüvele viga teinud. Kahjustatud kohad ja kuivanud oksad
võib parandada ja ära lõigata
olenemata aastaajast.
Tööriistad peavad olema puhtad, et vältida nakkuse kandumist tervele taimele. Ühelt puult
teisele lõikama asudes tuleb tööriistad alati puhastada, ka oma
aias hooldustöid tehes. Puhastada võib piiritusega, kuid parem
on kasutada mõnda fungitsiidi.
Tööriistad peavad olema ka teravad. Viljapuude lõikamiseks on
soovitav varuda eraldi korralikud oksakäärid ja -saed ning
nendega ei tasu minna põõsaid
mullapiirilt harvendama.
Oluline on oma aeda kaitsta
taimehaiguste leviku ja aiakahjurite eest. Peame olema ise
hoolsad, et aed ei umbrohtuks,
hoidma puud ja põõsad lõikusega vormis, andma neile süüa, st
väetama mõõdukalt ja õppima

TRAAGILISELT MAALILINE: Mõista mõista kes see on, kevadel õitevahus, suvel rahuroheline, sügisel punapõskne, talvel pruun vitsake? Õunapuu on igal aastaajal maaliline aiakujunduselement, kes õige istutuse ja
hoolduse korral kaunistab oma iluga mitme põlve aeda.
oma taimi tundma. Kui taim on
ise piisavalt elujõuline, ei saa
talle ükski haigus ega kahjur
ligi. Ennetamine ja profülaktiline
pritsimine ei ole kunagi liiast. Ka
pai kulub puule marjaks ära.

tulla vahva pikk päev, kuna
lõikame niikaua, kuni asi selge.
Räägime väetamisest ja puutüve
valgendamisest ning kahjurite
ennetamisest. Kohapeal saab ka
korralikke lõikeriistu soetada

Kes soovivad õunapuude lõikamise endale selgeks teha on
oodatud 7. märtsil õunapuude
lõikamise õppepäevale Tuula
külla. Õsavõtutasu on 300 kr.
Palun registreeruda piret@
virkus.com või tel 5049835 kuna
kohtade arv on piiratud. Tulles varu aega ja võta tööriistad
(oksakäärid, saag), pirukad
ning kuum tee kaasa. Tõotab

Vajadusel korraldame mitu
õppepäeva. Harjutame niikaua,
kuni asi selge, mistõttu on vajalik aega varuda ja pirukad ning
soe tee kaasa võtta. Kevadel
lõikame vanu õunapuid. Suvel
vaatame, mismoodi lõigatud
puu on käitunud, murrame
vesivõsud ja suuname vajalikud
oksaks ning räägime väetamisest
ja kahjurite ennetamisest aias.
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tused viidi sisse tagaukse
kaudu nagu seda teevad
“tõelised päkapikud”.
Mida kingipakkidesse
pandi?
Pakkidesse läks väga
erinevaid asju, kuna
arvestati laste erinevaid
vanuseid. “Tänu väga
toredale lastekodu juhatajale, kes andis meile
väikeseid vihjeid, mida
lapsed soovivad, oli pakkide tegemine tunduvalt
lihtsam,” on Marel koostööst hea meel.
Kingitustes peitusid sokid, sukad, sallid, kindad,
mütsid, lauamängud,
pehmed mänguasjad,
nukud, arvutimängud,
raamatud, mp3 mängijad, võtmehoidjad jne.
Vanematele lastele pakkides oli ka lõhnaõlisid,
kosmeetikat, kreeme. Oli
ka DVD-d lastefilmiga,
õlakotte, autosid. Leidus
ka viltpliiatseid, tavalisi
pliiatseid, värviraamatuid, tasse jne.
Kokku tuli pakke laste
arvule vastavalt 48 ning
üks kena kingituste tegija
pani pisikese paki ka
lastekodu töötajatele.
Tänu esimesele positiivsele kogemusele on
tegijad kindlad, et 2009.
aastal saadakse kokku
juba kolm korda rohkem
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kingitusi.
Miks ta seda tegi?
“Minu jaoks oli see
kuidagi loomulik, teha
miskit head nende
jaoks, kes on meist nõrgemad, kuna nad on alles ju lapsed. See tekitas
sellise hea sooja tunde
ja mõtte, et igaüks meist
võiks ju tegelikult natukene panustada ja teha
midagi teiste heaks,”
tunnistab Mare.
Naise sõnul on seda
tunnet raske kirjeldada
neile, kes ei ole selle
asja sees või pole kunagi midagi sellist teinud.
“On lihtsalt imeline
tunne, kui näed hiljem
pilte sellest, kuidas lapsed loevad jõuluvanale
salme ning siis saavad
kätte oma kingitused.
Just need kingitused,
mis on just neile mõeldes neile tehtud ja kus
on tema nimi peal,”
kirjeldab Mare rõõmu.

Haiba lastekodu juhataja Lea Tikenberg:
“Kingitused said kõik väga erilised”
Jõulud on huvitav aeg - siis on neid aitajaid kordades rohkem, kui muidu
- ja ütlen ausalt, et kõik taolised kogemused ei ole olnud meeldivad. Üle
tahaksid ka enamus inimesi ise neid kinke/annetusi anda - eks iga kingitegija tahaks ju omatehtud pakki ise lapsele anda, säravaid silmi näha,
“aitähhi”kuulda. Meie seda aga väga ei taha. Lastekodudes käib niigi
palju erinevaid inimesi, me ei tahaks et paljud (ja laste jaoks siiski võõrad)
inimesed meilt läbi “jalutavad” ja nagu möödaminnes pakke jagavad - et
laps ei kasvaks üles veendumusega, et teda peabki aitama, sest ta on ju
lastekodust, terve ühiskond on temale võlgu. Samas on lastekodu ka siiski
nende laste ainuke kodu ja privaatsusevajadus on ka meil (üks teismeline
kommenteeris kunagi: “mul on tunne, et ma elan muuseumis!” kui järjekordne
grupp oli meilt läbi jalutanud).
Seetõttu sai ka Marega varakult seda teemat puudutatud - et kui temale
see vähegi sobib, siis meile tooks jõulupakid jõuluvana oma vanaaegsel
ja klassikalisel moel 24.12 õhtul. Kuna kingitusi tegid siiski üsna erinevad
inimesed ja neid oli palju, siis oli loomulik, et mingit laadi tagasisidest
olid nad huvitatud. Leppisime kokku, et teeme jõuluvana visiidist fotosid,
igast lapsest koos pakiga ja siis edastame need pildid Marele ning tema
omakorda tegijatele. Sel sügisel trükkisime pisikese koguse laste piltidega
2009. aasta kalendrid ning need said tänutäheks tegijatele vastu kingitud.

Emotsioonid... minul ausalt öeldes oli küll pisar silmas kui jõuluvana
tuli ja lapsed meie suures saalis oma kinke lahti pakkisid. Oli hästi liigutav
kodune õhtupoolik, kui kogunesime suurde saali jõuluvana ümber.
Ma ütlen ausalt, et ma alguses olin veidike skeptiline, kuna üritus oli üsna
suuremõõtmeline - aga see skepsis hajus peagi ning tulemus oli super!

Kodukant Harjumaa Talvekool Toilas
6.-8.veebruarini oli bussitäiel
eri külade esindajatel kogu
Harjumaalt võimalus tutvuda
Ida-Virumaa elu-oluga ning
osaleda seminaril „Kuidas
hoida küla mainet”.
Peatuspaigaks valiti Toila SPA
suurepärase asukoha poolest
uuritava elukeskkonna suhtes
ning tänu Marianne Rosenfeldi läbirääkimisoskusele oli
hinnaklass igati sobiv ürituse
läbiviimiseks. Kogu Talvekool
sai võimalikuks tänu Kodanikuühiskonna Sihtkapitali
(KÜSK) ja Kohaliku Omaalgatuse Programmi (KOP) toetusele.
Avapäeva seminari läbiviimise
ja meeleoluka tutvumisprogrammi eest kandsid hoolt
Kodukant Tartumaa esindajad
Aime Vilu ja Priit Laineste.
Ida-Virumaal on 16 valda
~ 170 000 elanikuga (sh~30
000 eestlast), kellest omakorda pool elab Narvas (~ 3%
eestlasi) – vaat see kant meid
huvitaski.
Laupäeva hommikul asusime teele giid Krista Pedaku
juhtimisel. Kuna reis sai alguse
TOILAST, siis pisut siitkandist. Suurem osa elanikkonnast elab alevis, külade elu
on suhteliselt tagasihoidlik (1

Palju õnne valla
kõige pisematele
LAAGRI		
Travis Pärs 		
24.12.2008
Kaur-Mattias Kuuskme 07.01.2009
Armin Kaljuvee
22.01.2009
Liselle Kirsch		
24.01.2009
Kaisa-Reen Sepalaan
27.01.2009
VATSLA KÜLA
Elisabeth Randkivi

24.12.2008

ALLIKU KÜLA
Kelly-Liis Aus
Jaroslav Antonov

06.01.2009
09.01.2009

AILA KÜLA
Ryan Ivask		

24.01.2009

Mare palus varakult laste nimekirja, vanust, huvisid... et igaüks saaks selle
õige ja sobiva kingituse. Mõne lapse puhul sai ka täiendavat infot vahetatud. Tegu oli ilusate, kvaliteetsete ja hoolega valitud (mängu)asjadega,
ning oli näha, et kõik oli ilusasti läbi mõeldud ning säästupoliitika siis veel
moeasi ei olnud ;). Üks tähelepanek veel: kingid olid kõik väga ilusasti
pakitud, mis vähemalt minu arvates, tõstab oluliselt kingi emotsionaalset
väärtust. Ning mis mulle väga meeldis: et Maret ei löönud verest välja
meie laste arv - meid oli novembrikuus, kui aktsioon alguse sai, 50 last,
noorim 1 aasta ja 3 kuune, vanim 20-aastane.... Tean, et alguses ta vist nii
suure hulgaga ei arvestanud :)

Kogemused
Maire Pentikäinen
Maidla külaelanik

kroonika

valitud külavanem, 1 külaselts,
seltsing ja kunstiklubi). Põhiline tegevus toimub SPA ümber,
kuid arvestades asjaliku vallavalitsusega, loodetakse siiski
külaelu ärkamist siingi.
JÕHVI VALD ~13 000 elanikust elab Jõhvi linnas ~11
000, tööjõud on seotud lisaks
kaevandustele suure aiandi ja
välisomanduses oleva lüpsilaudaga, üksikud maaelanikud
on kui tilk meres. Lootust
pannakse lennuväljale...
KOHTLA VALLAGA tutvudes saime teada, et kõigile tuntud tuhamäed on hoopis aheraine ladustamise jääk. Vallas
on kuus mõisa ja taastatavasse
Kukruse mõisakompleksi saab
ehk oma tööruumid praegu
Järve külas elukorterites baseeruv vallavalitsus. See oleks
sobivaim paik nii ümbruskonna külade kui ka maakonna
pealinna Jõhviga suhtlemisel.
Loodame, et see plaan ühel
toredal päeval teostub ning samas Kukrusel võime külastada
külaseltsi, maadeuurija Ed.von
Tolliga seotud polaarmuuseumi ja mitmeid teisi toredaid
keskusi – varume kannatust!
Vallavanem Etti Kagarov koos
vallavalitsusega on kiitust
väärt – üheskoos pannakse
pead kokku ja üritatakse edasi
minna. Aastaid on Maanteeametiga vägikaigast veetud

suurte teede ristumiskohtade
valgustamise pärast – lõpuks
on vald oma kulu ja kirjadega
korda teinud eluliselt tähtsad
Kukruse ja Krabuli külade
teeristid, valgustanud Valaste
bussipeatuse ning rõõmustavad koos rahvaga, et planeeritud 80 tuulikut nende kodunaabrusse ei tulnud.
Ühiselt tegutsedes on
saadud elu sisse Krabuli
(Kaasikaia+Kaasikvälja) küla
tegevusele. Remonditud
endisest töökojast on saanud
mõnus rahvamaja, kus koos
käivad särtsakad tantsumemmed; rohked üritused on
korraldatud lastele, millest
võtavad osa kõik ümbruskonna noored. Traditsiooniliselt
tähistatakse emadepäeva
kevadel ja isadepäeva sügisel,
loetakse üle vastsed külaelanikud; iga-aastased jooksud
mäkke (Kukrusel) ja seiklusradade kasutamine haarab kaasa
eri vanuses inimesi. Tahe koos
midagi ära teha aitab rasketel
aegadel püsti jääda (ja uskuge, see rahvas on pidanud
sageli oma emakeele ja lihtsalt
ellujäämise nimel võitlema ka
peale sõjaaega).
Tore oli näha, et eestvedajate
silmad tõesti särasid seda kõike rääkides ja tundub küll, et
24. veebruaril kell 7.20 Valaste
külas kõrgel pankrannikul heisatav sini-must-valge ongi erksamate värvidega, kui paljudes

muudes paikades Eestimaal.
Kordagi ei kuulnud me kirumist ega üleskutseid protestile
valitsuse vastu, kuigi mõtlemapanevat on sealgi kandis...
Alati ei ole mõistetud teiselpool maanteed asuva suure
Kohtla-Järve poolt oma ellujäämiseks ettevõetud jõupingutusi. Puhtuse ja korra aitab
sealkandis hoida „Naabrivalve”, kelle valvsa pilgu all ei
pääse võõras külla lagastama
(eeskuju meile?). Ontika kõrge
pank (56m merepinnast) ja Eesti kõrgeim Valaste juga (26m)
meelitavad aastaläbi rohkelt
külastajaid lähedalt ja kaugelt
ja sageli on nad hoolimatud
või pahatahtliku käitumisega
ümbritseva suhtes.
Saka trepistik, mille üle on
uhked kõik ümbruskonnas ja
mis valmis Saka küla esmamainimise 768. aastapäevaks. Igal
aasta oktoobri alul tähistatakse
lõikuspüha, tegutseb NOKS
(naiste oma klubi Sakal), kõik
kalendritähtpäevad leiavad
tähistamist. Teadagi on külaelu olnud tõusude ja mõõnadega – on raske olla tugev
piikonnas, kus elab 13 rahvuse
esindajaid – aga ühise jaanitule
tegemine õnnestub hea soovi
korral erinevale temperamendile vaatamata.
Ontika mõis ootab oma taastamise jätkamist (ostetud Ahtme
vagunitehase omanike poolt),
et olla tunnistajaks Vene traditsioonide tutvustamise pidustustel 2009. aasta suvel.
..järgneb märtsikuu vallalehes

Palju õnne eakatele
vallaelanikele
LAAGRI		
Helmi Aasa		
Salme Preegel		
Valdur Illaste		
Minna Kuznetsova
Virve Veersalu		
Elly Soom		
Endel Raudkivi		
Ilme Tepand		

09.02
18.02
03.02
04.02
23.02
24.02
25.02
07.02

95
89
84
82
80
70
70
70

PÜHA KÜLA		
Johannes-Aleksander Atso 26.02 87
TAGAMETSA KÜLA		
Meeri Ojavee		
02.02

85

ALLIKU KÜLA		
Hilja Mikk		
Tamara Sakharova

02.02
04.02

81
81

VANAMÕISA KÜLA		
Samuel Krutob		
21.02

75

ÄÄSMÄE KÜLA		
Taimi Heinolainen
24.02
Eha Lember		
28.02

70
70

HÜÜRU KÜLA		
Vello Leiten		

70

25.02

IN MEMORIAM
Albertina Stepanova
Raul Leisi 		
Elmet Põdra
		
Aavu Tulvik		
Tiit Õunapuu		

01.01.2009
12.01.2009
12.01.2009
17.01.2009
19.01.2009
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Ettevõtlus meie ema, innovatsioon meie isa
Andres Laisk
Vatsla külaelanik

tahtest ja tulevikku vaatavast
mõtlemisest. Vabariik ise on aga
nii emaks kui isaks meile kõigile.
Emake maa meid toidab, isamaa
õpetab meile julgust, vaprust ja
ühtehoidmist. Koos võiksime
olla suur õnnelik perekond.

Kõnetas kord Vanamõisa küla
mees bussipeatuses Vatsla küla
meest, kes seal juba mõnda
aega istunud oli. Nagu ikka tuli
jutuks, mis külaelus uut on.
Vanamõisa mees uhkustama, et
neil nüüd uus rongijaam, Padula
nimeline. Kaugeks veidi ju jääb,
aga kui juba rongil oled, siis
oled sama hästi kui linnas. Vatsla mees ei jäänud võlgu. „Meil
näe on eelmisest aastast kaks
bussipeatust”. Vanamõisa mees
pärima, et mis sa siin bussipeatuses päev otsa passid, väljas
külm ilm. „Vaata”, kostab Vatsla
küla mees. „Bussipeatused juba
on, järgmisel aastal pannakse
buss ka käima”.
Tegelikult käivad Vatsla külas
muidugi bussid ka. Mitu korda
päevas. Ettevõtlik bussifirma.
Bussipeatused pandi selleks,
et oleks vihmase või külma
ilmaga mõnusam bussi oodata,
sest need ei jõua sellesse valla
tagumisse otsa alati minutilise
täpsusega.

liigu võib-olla nii kiiresti kui
linnasüdames, üht-teist on ikka
paremaks läinud. Ja lõpuks on
see igaühe eelistuste küsimus,
kas eelistada linnakära, kus
kõik rohkem käe-jala juures,
või valida loodus ja vaikus, aga
sügistormide ajal hoida saage
alati autos, et teele kukkunud
puu sõitu ei peataks.
Kui nõukogude võimu ajal
korjati meie kandis vana raudtee
üles ja vabariigi ajal majas olnud
telefonist võis ainult unistada,
siis viimase kümne aasta jooksul
on elu isegi selles Saue valla
viimases otsas ikka paremaks
läinud küll.

Aga oluline on see, et üldse
jõuavad. Inimesed saavad
tööle ja kooli. Mina olen selle
küla ühes viimastest majadest
elanud viimased kümme aastat
ja võin ütelda, et kuigi asjad ei

Veebruar on vabariigi juubeliaastapäeva kuu. Ma ei tea
kellele ja kas üldse võiks omistada sünnipäevalapse isa ja ema
staatuse. Küllap ta on tekkinud
meie esivanemate kollektiivsest

“Majandus on tsükliline, Eesti
Vabariik ei peaks olema tsükliline” ütles president Toomas
Hendrik Ilves, põhjendades otsust mitte jätta ära majanduskriisi tõttu vabariigi aastapäevale
pühendatud vastuvõttu. Õiged
ja riigimehelikud sõnad.
Arutada võib selle üle, kui
silmapaistvalt seda sündmust
peaks tähistama. Küsimust, kas
seda üldse tähistada, ei saa olla.
Ei jäta me ju oma vanemaid
sünnipäeval meeles pidamata ka
siis, kui näpud põhjas. Küllap
pole kingitused nii uhked ja
pidu nii glamuurne, aga pidu
sinus eneses tuleb ära pidada.
Vastuvõtu ärajätmisega kokku
hoitav summa vaevalt riigieelarve soost üles tõstaks, rahvusliku
eneseuhkuse kadumine oleks
aga vabariigile kivi kaela riputamine.
Küllap tunnevad paljud kaasmaalased, kuidas kivi kaelas
iga päevaga justkui raskemaks
kipub minema. Eesti rahva suurimaks ja läbivaks probleemiks
saab lähiaastatel tõenäoliselt
tööpuudus. Sellise kiirusega

Reis

Noortekeskus Exit Jurmala veekeskuses
Imbi Tigasson
noortekeskuse töötaja
Ääsmäe Kultuuri ja Spordi Sihtasutuse noortekeskus Exit korraldas juba teist korda
lustliku külaskäigu Jurmala veekeskusesse, kuna eelmise aasta lõpus ühest korrast
lihtsalt ei piisanud ja nii väga tahtsime veel liugu lasta.
Vaatamata sellele, et bussi rendiks ja piletite ostuks kuluva raha pidid veesõbrad ise
maksma, oli huvi piisavalt suur, et bussitäis rahvast kokku saada.
Meie reis algas 24. jaanuari varahommikul ning noored olid juba varakult Ääsmäe
koolimaja parklasse bussi ootama kogunenud. Kell sai seitse, kuid meie bussi ikka
veel ei paistnud ja arvasime, et bussijuhid olid meid unustanud, kuid nemad seiklesid
hoopiski Ääsmäe mõisa juures, otsides õiget kohta. Natuke peale seitset algas meie reis
Läti suunas.
Bussis oli ärev õhkkond ja aeg-ajalt küsiti, et kas oleme juba kohal ja kui kaua veel. Esimene peatus oli meil Eesti-Läti piiril, kus sai tualetis käidud ja sealsest puhvetist head
ja paremat ostetud. Siis algaski meie esimene ja kõige suurem seiklus, sest olles just piiri
ületanud, peatas meid kinni Läti piirivalve. Kõigil oli kohustus näidata isikut tõendavat
dokumenti, olgu see siis ID-kaart või pass. Suur oli meie üllatus, kui neljal noorel oli
vajalik dokument maha unustatud. Sellel hetkel tundus küll, et nüüd on meie reis läbi ja
algab sõit kodu suunas, kuid meie suureks õnneks oli piirivalvur sõbralik ja lubas meid
üle piiri ning meie reis võis jätkuda. Siinjuures tahaksin kõigile meelde tuletada, et kuigi
me kuulume Schengeni viisaruumi, siis välismaale minnes on kohustuslik kaasa võtta
isikut tõendav dokument, sest kunagi ei tea, millal seda kontrollida võidakse.
Poole kaheteistkümneks jõudsime Jurmala veeparki ja kui käepaelad olid kõigile jagatud, siis algas neli tundi lustimist erinevatel atraktsioonidel. Rahvast oli veekeskuses
piisavalt, aga samas mitte nii palju, kui koolivaheajal seal käies.
Kui veekeskuses käidud ja rahvas bussi tagasi kogunes, olid kõik parajalt väsinud, kuid
ees ootas veel kehakinnitus restoranis Lido, mis oli veel jõulumeeleolus. Kui kõigil olid
kõhud täis ja suveniirid kaasa ostetud, algas tagasisõit koju.
Bussis veel lobiseti, kuid osad juba vaikselt magasid kosutavat und peale väsitavat päeva. Mõned rääkisid anekdoote ja teised jälle kuulasid muusikat. Kuid kui Ääsmäele oli
veel 10 km, siis murdis uni ka need, kes kogu tagasitee lobisenud olid.
Selline oligi meie päev Jurmalas ja jääme uusi huvitavaid seikluseid ootama.

nagu täna, pole kogu maailmas
töökohti kadunud alates II maailmasõjast.
Tööpuudus on otseses suhtes
inimeste võlgnevustega pangale
ja koos kasvavad nad ohtlikult
kiiresti. Ükski riigieelarvekärbe,
kuigi vaieldamatult pikas perspektiivis vajalik, seda probleemi
ei lahenda, vaid pigem süvendab. Mida saab inimene selles
olukorras teha?
Kõigepealt tuleb muidugi
tunnistada, et mõnda aega tuleb
meil kõigil nüüd püksirihma
pingutada. Aga kui uks suletakse, avatakse kusagil mujal
alati aken. Võtkem kaasa oma
teadmised ja sidemed vanast
töökohast ja meil on võimalus
hakata konkureerima oma endise tööandjaga ning näidata, et
see, kes hakkama ei saanud, oli
tegelikult tema, mitte teie.
Lõpuks ometi saate leida aega
oma tõelise kutsumuse või hobi
jaoks ja panna see enda kasuks
raha teenima. On uskumatu,
mille eest ollakse valmis maailmas raha maksma ja see, mis
võib töötuks jäänud murelikule
pereisale tunduda tema poolearuline kiiks, võib osutuda maailmamastaabis innovatsiooniks.
Keerulistel aegadel sünnivad
uued suured algused, olgu meis
vaid ettevõtlikust oma ideid
emapiimaga toita ja innovatiivsust neid isaliku õlalepat-

sutusega turule juhatada. Mõelge kirglikult sellest, mille peale
teil varem polnud aega mõelda
ja aknad avanevad.
Vahel mulle tundub, et inimesed on liiga kiirest hakanud
liiga palju oma riigilt ootama ja
ettevõtlikus ning innovatiivsus
igaühes meist on hakanud seetõttu kärbuma. Oma osa selles
on kindlasti utoopilistel valimislubadustel.
Reformierakondlik „Vii rikkama
riigi hulka” minek või keskerakondlik „keskmine palk 25 000”
pani uskuma, et olemegi eikuskilt ja eimillestki kahekümne
aastaga paradiisiväravate taha
jõudnud. Kes oleks arvanud, et
Peetrus eestlast väravast sisse ei
lase. Nüüd on viimane aeg oma
rehepaplikud oskused käiku
lasta ja leida võimalus kasvõi
kolme tilga vere eest ise oma
hoovi peal oma väike paradiis
avada.
„Kas see on nüüd lõpp?”,
küsitakse Vend Johanneselt
kultusfilmis „Viimne reliikvia”.
Tegelikult polegi tähtis, kas
see on millegi lõpp. Oluline on
teha nii, et see oleks millegi uue
algus.
Võtame ette ja vaatame tulevikku, sest bussipeatuses istudes ja
bussi oodates, hakkab varem või
hiljem külm...

Külaelu

TUULA TUTULUS`e aastaring
Luule Tungla
Tuula külaelanik
MTÜ Tuula Tutulus on edukalt tegutsenud alates 2005. a. oktoobrist.Paljud üritused on kujunenud tavadeks, ent põnevate erinevustega.
Ka lahkunud aasta oli sisutihe. 2008. aasta toimetuste sissejuhatuseks kujunes meeleolukas uusaasta pidu. Osaleti Jüriöö jooksus, 1. ja 3. mail suurkoristustes, suvelõpu
peol Vanamõisas ja ka mitmetel valla üritustel. Tõeline rahvapidu oli jaaniõhtu, aga
nüüdseks on kujunenud Tuula sügislaat lausa meelissündmuseks. Septembris toimunu oli juba kolmas ja ikka oma ahvatleva koogitelgiga! Teadmisi külalaada korraldamiseks tuldi saama isegi naabervallast. Põnev oli külaskäik Rakvere teatrisse!
28. detsember oli laste päralt. Koguneti Ääsmäe Kuristu talu miniloomaaeda, kuhu
saabus ka jõuluvana. Aastaring sisaldas ka hädavajaliku inventari soetamist.
Hüvastijätt möödunuga ja tervitus algavale 2009. aastale toimus Tuula Kaubahoovis
10. jaanuaril. Uute külaelanike osavõtt ja noorte toimetamised olid kahtlemata peo
väärtuslik osa.
2008. aasta tegevusaruande esitus oli enneKUULMATU! Riimipanduna rütmilise
viisiga LAULDI see rahvale segaansambli poolt, keda külmaverelise osavusega ohjas
Piia Peterson. Aplausi ja skandeerimisega “autor välja” survel tuli grupp nutikaid
lauljad. Ilmselgelt lähtuti ajaloolistest kogemustest, et laul liidab rahvast. Ja liitiski!
Kõik edaspidised toimingud – kas pähklimäng, loto jms. kulgesid ennenägematu
temperamendiga, ent ülimalt sõbralikult. Meeleolud kas ühe pähkli kaotuses või
võitmises olid äärmiselt asjakohased, ent mitte eriti tasumis-või saamaihas. Melust
väsinu võis jälgida ekraanil esitletut, nautida häid rooge või imetleda oma lotovõitu.
Ega tortki jäänud söömata, tantsud tantsimata!
Nõnda kujuneski Pällu ja Tuula külade 2009. aasta akord.
Tammist tervist külade eestvedajatele!
*Luule Tungla on Tuula külast Kaldamäe talust. Enne pensionile jäämist töötas Luule
proviisori ja farmatseudina. Juba aastaid on ta tegelenud Tuula küla sündmuste ning ajaloo
kogumise ja talletamisega. Vaatamata oma soliidsele vanusele lööb ta aktiivselt ja särtsakalt
kaasa küla ühisüritustel, on alati positiivne toetaja. Luule on hea inimestetundja, lugupeetud
ja abivalmis inimene.
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tähtpäev

Proua Laagri Lasteaed pidas 40. sünnipäeva
NÄDALAJAGU SÜNNIPÄEVAÜRITUSI: sel aastal jätkus peomeeleolu sünnipäevanädala (26-30. jaanuar) igasse
päeva. Ei puudunud loomulikult hiiglasuur peotort säraküünaldega ja traditsiooniline aktus, kus ei peetud küll pikki
kõnesid, aga mida kohalviibinud kiitsid soojaks ja südamlikuks. Oli küünlavalgus, õpetajate ja laste koostöös etendatud
näidend kraaksupere seiklustest, külaliste ja lasteaiapere
ühine hümnilaul ning armsad kingitused koostööpartneritelt ja lasteaia vilistlastelt. Kõik see kokku andis positiivse
emotsiooni, mis aitab lasteaial loodetavasti tegutseda veel
järgmisedki 40 aastat!

Tiiu Ingerainen
Laagri Lasteaia juhataja
Mõni aeg tagasi küsiti minult ”Missugune on sinu meelest Laagri
lasteaed, kas ta on mees või naine, noor või vana, lehviva lakaga,
kübara või kepiga?”
Mulle tegi see küsimus nalja ja ei osanud midagi kosta. Aeg läks,
aga see küsimus jäi mind kummitama ja hakkasin selle üle juurdlema. Täna võin öelda järgmist:
Laagri lasteaed on kindlasti proua, 40 aastat turjal. Ta on haritud,
töökas, loominguline, kahe jalaga maas, tal on tuleviku suhtes
kindel nägemus, tema elu on väga plaanipärane. Kuigi on haritud ja
koolid lõpetanud, käib igal võimalikul juhul koolitustel ja kursustel.
Tal on suured lapsed, juba isegi hulk lapselapsi, kohe - kohe on ta
saamas juba lapselapselapsi.
Oh üllatust – 6 aastat tagasi, kui ta oli juba lootuse kaotanud, sai ta
endale veel ühe pisikese lapsukese, kellel on hulk väga häid vadereid, kes tunnevad ka tänasel päeval huvi tema tööde ja tegemiste
vastu. See naine on väga loov, genereerib ideid, sehkendab ja sebib
päevad läbi. Nagu naised ikka on ta ilus ja hoolitseb enda eest väga.
Tõele au andes on ta olnud juba sündimisest saadik väga ilus ja seda
on ta olnud ka erinevatel aegadel. Tohutult pöörab oma välimusele tähelepanu, ehib ja sätib iga päev ja kui juhtub olema püha või
pidupäev, on siis on eriliselt ilus – kõiksugu sitsid ja satsid.

Olgugi, et alles 40-aastane, on ta juba läbi teinud mitmed
iluoperatsioonid. Mõnel aastal lihtsalt uus meik, teisel aastal
lausa põhjalik ilulõikus. Peab ju ometi ajaga kaasas käima!
Aastaid on ta olnud ümbruskonnas ainuke, seepärast ka
liigselt enesekindel, talle on jagunud piisavalt tähelepanu, ta
on seda nautinud, aga oh häda - viimastel aastatel on tema
kõrvale ilmunud mitu nooremat, ilusamat, atraktiivsemat, kes
kõik pakuvad konkurentsi.
Seepärast on ta pidanud tegema oma elus korrektiive ja ümber hindama oma plaane. Tänasel päeval on ta hoopis õnnelik, et saab olla nooremate ja ilusamate hulgas, siis on ta ise ka
veelgi noorem. Nagu naised ikka, on ka tema aeg-ajalt tujukas
ja kapriisne – kuid see on mööduv nähe. On ka mitmeid
hästi kibedaid pisaraid, aga neid ta välja ei näita, vaid nutab
õhtuti patja ja hommikul särab taevas jälle päike.
Mida ta vajab? Kindlasti hellust, mõistmist, head ja lahket
sõna ning armastust. Et oleks keegi, kes teda aeg–ajalt tagasi
maa peale tooks.
Millest ta unistab? Eks ikka printsist valgel hobusel. Aga suur
rõõm on see, et tal on hästi–hästi palju sõpru ja et ta pole kunagi päris üksi, et teda ikka vajatakse. Ja et ta nii edukas, ilus,
armas, kallis jne on, see on tänu teile - oma rahvas, lapsed,
lapsevanemad, sõbrad ….

1969. aasta jaanuaris avati Laagri alevikus uus lasteaed - SAUE SOVHOOSI LASTEPÄEVAKODU
Lasteaed oli planeeritud ja ehitati lasteaiaks, algselt kaherühmaliseks, kuid kohe avati kolmas ja aastaid hiljem ka neljas rühm.
Tänasel päeval pakub Laagri Lasteaed päevahoidu
120-le lapsele.

Lasteaia nime on muudetud viiel korral
17.06. 1980 sai lasteaed nimeks
V.I. LENINI NIMELINE KÖÖGIVILJAKASVATUSE NÄIDISSOVHOOSI LASTEPÄEVAKODU

Legend lasteaia maskotist isavaresest Kraaksust
Ühel kevadpäeval otsustasid
isavares härra Kraaks ja emavares
proua Kraaks hakata koos endale
pesa punuma. Nad otsisid kaua
sobivat kohta oma kodu rajamiseks. Lõpuks olid nad leidnud
ilusa ja rahuliku vooluga jõe
kaldal suure ja kahara männi,
mis Kraaksu pere meelest just
see õige pesapunumise koht oli.
Kraaksud olid juba männi otsa
oma pesapunumist alustanud
kuid oh õnnetust – kahjuks olid
sedasama paika, jõe kaldal, väga
ilusaks pidanud ka inimesed, kes
tõid sinna suured masinad, mis
koledat müra tekitasid ja hakkasid ehitama “oma pesa”. Kraaksupere kartis, et äkki suured
masinad võtavad maha nende
pesapuu. Võimas mänd, mille
okste vahele Kraaksupaar pesa
punumist oli alustanud jäi kindlalt püsti. Inimesed ehitasid oma
pesa hoopis männi alla lagedale
platsile. Varesepaar oli inimeste
olemasolu- ja tegutsemisega juba
harjunud, kui ühel päeval tõid
inimesed oma valmis pesasse
elama väiksed inimesed – lapsed.
Sellest pesast sai “Laagri Lasteaed”. Rahu ja vaikus oli sellelt
õuelt jäädavalt kadunud ja asendus nüüd rõõmsate kilgete ja naeruga, mõnikord ka nutuga. Härra
ja proua Kraaks julgesid oma
noka pesast välja pista vaid varastel hommikutundidel või hilisõhtul. Varesepaar plaanis koguni
oma pesa maha jätta. Raske oli
neil lahkuda, sest ka nende pesasse olid tulnud pojad – väikesed
varesepojad. Terane vareseproua
pani aga tähele, et päevasüdamel,
on õuepeal vaikus. Varsti taipasid
nad, et lapsed poevad oma pessa
lõunaks puhkama ja nii saab
varesepaar rahulikult ja muretult
õuepeal jalutada ja toimetada
Igal kevadel lahkub lasteaiast üks
pesatäis lapsi ja igal sügisel tuleb
juurde üks pesatäis lapsi. Sama
on see ka Kraaksude pesakonnas.
Igal kevadel kooruvad uued ja
uued varesepojad. Kaks mõnusat
pesa mahuvad sõbralikult ära
ilusale jõeäärsele maalapile. Nii
elatakse siin rõõmsalt juba 40
aastat. Kraaksud üleval männi
otsas ja lapsed kenas ja hubases
majas männi all, Männimetsateel.
Hoolas vaataja märkab kindlasti
varahommikul, lõunatunnil või
õhtu saabudes mõnd varest meie
õuel kõndimas.

VANAPROUA: aastast 1969 (ülal) ja 2009 (all)

Aastatel 1988–1989, kui lasteaia hoone oli 20 aastane nimetati see ümber
SAUE NÄIDISSOVHOOSI LASTEPÄEVAKODUKS
23.01. 1990 sai lasteaed nimeks
SAUE AGROFIRMA LASTEPÄEVAKODU
01.03. 1992
SAUE VALLAVALITSUSE
LAAGRI LASTEPÄEVAKODU
Alates 1999. aastast kannab lasteaed nime
LAAGRI LASTEAED

HETK ETENDUSEST: sünni
päeva puhul mängiti laval maha
kogu legend, isa Kraaksu osas rühmaõpetaja KAJA VALGMA ja
ema Kraaksu osas muusikaõpetaja
RUTA KUKKUR.
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Astu julgelt edasi,
vahel vaata ka tagasi!
Minu esimesed mälestused Liiast
ulatuvad aega, kui ta Keila Keskkooli
õpilasena käis Jõgisoo raamatukogust
raamatuid laenutamas ja Jõgisoo rahvamajas peol ootas teda üks tumeda peaga heledas ülikonnas šikk noormees.
Aga tegelikult tahtsin ma meenutada
aega, kui Liiast sai minu ametikaaslane.
Oli 1982. aasta kui tollane k/n esimees
Mati Zernand arvas, et Liia võiks töötada ka raamatukogus -tragi tüdruk,
nagu ta oli ja sai hakkama igasuguse
tööga. Ega see mingi ihaldamist vääriv
koht sel ajal ei olnud. Palk väike ja töötingimused missugused!
Liia on meenutanud ise oma töötamise
algust raamatukogus:
“Talv oli tulekul. Et tuuletõmbust ei
oleks, tuli kõigepealt raamatukogu aknad korda teha. Kuna klaasid olid lõigatud raamidest väiksemad, tuli need
paberiribadega raamide külge kleepida. Pimedas koridoris rippusid laest
armatuuride asemel juhtmeotsad nagu
rotisabad. Raamatukogu asus Ääsmäe
mõisa majas II korrusel. Ruumis oli
2 ahju. Mõisahoone trepp oli kitsas,
püstine ja kottpime. (Jutt on mõisa hoone
tagumises osas asuvast trepist). Puud tuli
õueuksest sisse visata, siis jälle sülle
võtta ja eelpool kirjeldatud treppi mööda raamatukogusse kanda. Ukseava
oli majas sooja kokku hoidmiseks väga
kitsas ehitatud. Kui kütmisega hommikul alustati, sai õhtuks sooja ja ämber
tuhka võrdus ämbri briketiga. Sovhoosi
põllutöölised käisid talvel end raamatukogus soojendamas ja aitasid kütet
alt üles vedada.” See on kaasajal juba
raamatukogude ajalugu!
Kes on käinud praeguses Ääsmäe raamatukogus, ei kujuta ette millistest oludest on aastatega välja rabeldud. Algul
mõisas kolimine õpetajate tuppa, sealt
Ääsmäe lasteaia ühte tiiba ja lõpuks
juba praegustesse ruumidesse. Aeg,
olud ja raamatukogu töötajad ise on
aidanud kaasa neile tohututele muutustele. Olen seda meelt, et raamatukogus
töötades on vaja eelkõige teadmisi, oskused ei ole esmased. Aga kui looja on
andnud kellelegi veel kulbiga andeid,
mida on saanud õppides täiendada, siis
see keegi ongi Liia.
Oma oskusi on ta saanud rakendada ka raamatukogus töötades - nagu
raamatukogu sisekujundus, lilleseaded, käsitööoskused, oskus inimestega suhelda, krattide taltsutamine ja
abivajajatele abikäe ulatamine. Kui
praegu toimuks kohalikel kultuuritraditsioonidel põhineva rahvakultuuri
kaardistamine ja peaks ära märkima
nimeliselt, kes valdavad traditsioonilisi
käsitööoskusi, siis oma oskustega võiks
paljudesse lahtritesse julgelt kirjutada
- Liia Kiibus.
Saigi kirja lugu Liiast. Tegelikult pole ta
mingi imeinimene! Ka temal on omad
vead, mured ja rõõmud nagu meil
kõigil.
Juubelite puhul on mõttekas tagasi vaadata oma senisele elule ja mõelda,
mida me oleme jõudnud korda saata
ja kas on ikka vaja hullupööra endiselt
edasi rabelda. Isegi kogu maailm, rääkimata meist, on korraks peatanud oma
meeletu kihutamise ja nüüd mõeldakse
kuidas ja kuhu edasi!
Detsembris tuleb Ääsmäe raamatukogu
85.sünnipäev. Jõudu ja jaksu Liiale
ja teistele raamatukogu “tüdrukutele”
selle tähtpäeva ettevalmistamiseks
ja läbiviimiseks!
Endine kolleeg Aino Lehtmets
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Persoon

Liia Kiibus:

“Külakohas peab ikka
neid hulle ka olema!”

Koduvald

Jaanuaris 60-juubelit tähistanud Ääsmäe raamatukogu juhataja
Liia Kiibus usub, et väikses kohas nagu Ääsmäe peab olema nii
pisike raamatukogu ja ka käputäis elu edendajad - külahulle. Siis
ei jää elu seisma. Kohalikus raamatukogus on tema juba 27 aastat
kuninganna olnud ja viimased viis aastat tegelenud ka kodukandi
ajaloopärandi kokku kirjutamisega - et tulevased põlved ka teaksid, mis tegusid siin on tehtud ja mis aegu nähtud.

RAAMATUTE TOHTER: Kui raamatud juba suurest lugemisest armetult viledaks kuluvad, sätib Liia end hirmsat
häält tegeva punase masina taha, puurib augud kaantesse,
seob linase paela läbi, kleebib trükiseseljale uue paberi toeks
ja taas võib lugeja juttudest rõõmu tunda. “Hea rahulik
töö,”arvab Liia ise.

50 aastat oma eluratast just Ääsmäel vändanud Liia mäletab aegu,
kui ta noore naisena sohvoosi palgal olles noori kariloomi kantseldas.
Praegu - kohaliku raamatukogu juhatajana on tema tegevus samuti
noortele suunatud - asub ju raamatukogu kooliga samades ruumides
ja põhiliseks lugejaskonnaks nimetabki Liia just kooliõpilasi. “Nende huvidega peab arvestama, eriti kirjandusõpetaja nägemusega,”
nendib Liia.
Oma lugejaskonda arvab Liia hästi tundvat. Lisaks lastele käivad
raamatuid nõutamas külainimesed, kellele Liia juba siis, kui Ääsmäel
veel oma raamatukogu polnudki ja kui tema nö ühiskondliku levitaja
rolli täites Võitlevast sõnast rahvale raamatud kohale tõi. “Need, kes
enne ostsid, tulevad nüüd laenutama,” naerab Liia. Naine ise on elu
aeg palju raamatuid lugenud, aga raamatukogu alast haridust pole
saanud. Trükiste keskele tööle sattumine oli juhuslik. “Kutsuti noh.
Enne mind olid need juhatajad pidevalt vahetunud,” meenutab Liia.
Ja Liia jäi pidama, nüüd siis juba 27-ks aastaks. Käis koolitustel ja
seminaridel, omandas alguses ka nõuka-aegse ideoloogia, kus raamatukokku tuli palju poliitkirjandust ja käis pidev aru andmine ministeeriumile ja maakonna raamatukogule. “Ega siis ise valida saanud,
mida tellida, saadeti kohale, mis vajalikuks peeti,” mäletab naine.
Nüüd on kirjanduse tellimine juhataja enda otsus.
Noorte- ja lastekirjandus on põhiline, kuigi sellest, et lapsed enam
muinasjutte ei loe, on tal tuline kahju. “Aga see teemade vaheldumine käib hooti,” arvab Liia. Praegusel hetkel loetakse noorteromaane ja
seda mida õpetajad käsivad. Lisaks kirjandusõpetajale suudab noori
raamatukokku suunata ka näiteks käsitööõpetaja. Ääsmäe koolis on
tugev käsitöö õpetaja ja tüdrukud loevad huviga Burdasid ja muid
näputööle keskendunud ajakirju.
Täiskasvanutele minevat hästi peale praegu elulooraamatud ja tihedalt laenutatakse ka psühholoogilisi nõuanderaamatuid. Uus popp
artikkel on reisidest ja võõramaa elust-olust rääkivad raamatud.
Kindel sihtgrupp on ka pehmekaanelistel, ühe ööga loetavatel romaanidel. “Elu on vist nii karmiks läinud, et öökapile tahetakse kergemat
kirjandust,” arvab Liia. Seda, et elu on raskemaks läinud, kuuleb
Liia pea iga päev. On ju raamatukogu selline koht, kus eriti Ääsmäe
sarnases külas, kus muud kogunemispaika peaaegu polegi, inimesed
ikka läbi astuvad, et niisama juttu puhuda. Ka see sotsiaalne pool on
põhjus, miks Liia arvates väikeraamatukogusid kõigest hoolimata
peaks alles hoidma.

TÄHTIS: Pere ja kodu on Liia jaoks töö kõrval järgmised
tähtsad asjad. Aastane lapselaps, kes poja perega samuti
Ääsmäel ja sama katusegi all elab, on Liia suurim silmarõõm

JUUBELIPIDU: 16. jaanuaril toimunud sünnipäevapeol
oli õnnitlejaid ligi poolsada, ka kolleeg Lia Nirk Laagri
raamatukogust on tulnud ametiõele head soovima

Raamatuid on Ääsmäe kogus ühtekokku 16 000 kanti, lisaks ajakirjad,
ajalehed. Kõikide nende mahutamisega kitsaste vahedega riiulitesse
olla vahel päris tegemine. Muist teosed on leidnud koha ka tagakambris, seal laiutavad nii Lenini kogutud teosed, kuni 2000 aastani välja antud ilukirjandus, kui ka esimese Eesti aegsed ajakirjad.
Viimaseid pole enamus noori oma silmaga näinudki ja neist ja teistest
põnevatest “vana aja” asjadest korraldatakse raamatukogus aeg-ajalt
näitusigi.
Vanad asjad ja ajad on Liiale üldse südamelähedased. Viimased viis
aastat on ta koos Eda Liivääre ja Aino Lehtmetsaga kokku korjanud
kilde Ääsmäe ajaloost. Materjal on nüüd koos, kenasti trükitud ja
kladede vahel. “Inimesed juba tunnevad huvi, varsti saame seda
väärtuslikku materjali ka laenutama hakata,” on Liial tehtud tööst
heameel. Unistus on, et sellest ükskord ka päris raamat saab. “Võibolla võiks see olla minu järgmine väljakutse,” ei tahaks Liia veel
hoolimata kuuest käidud aastakümnest aktiivsest elust taanduda. Ta
tahaks veel oma küla jaoks midagi ära teha. Sest koduküla ja - rahvas
on Liia jaoks väga olulised. Küla eesotsas ja arendamas on Ääsmäel
praegu noored. “Külas peab ikka selliseid vedajaid ja natuke külahulle olema, siis elu käib,” arvab Liia. Ta usub, et samas kulub noortele
ära ka mõni vanema ja kogenuma nõuanne.
Liia käest võib seda vabalt küsima minna...

LENINIT OTSIDES: Raamatukogu tagatoas kitsukeses
riiulivahes näitab Liia vähemalt paarkümmend kilo Lenini
teoseid. “Vene keel on mul suus, peaks äkki läbi lugema?”
viskab raamatukogu juhataja nalja
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Uuskasutus

Lemmikseelik kirbuturult

Osta, müü ja vaheta..
Katrin Krause
Vanamõisa seltsimaja juhataja

laupäeval Vanamõisa seltsimajja,
võta asjad kaasa (või tee neist pilt,
kui need on suured), nii võivad leida
need uue õnneliku omaniku. Seeläbi säästame ka keskkonda ning
hoiame kokku raha!

Vaatad riidepuu peal juba aastaid tolmu koguvat kleiti, mis
endale enam ei mahu või ei sobi.
Kord aastas proovid ikka selga
ka, aga ikka jääb ta õnnetult sinnasamasse rippuma.

Osta, müüa ja vahetada saab:
rõivad, lasteriided, jalanõusid, aksessuaare, hobivahendeid (suusad,
rulluisud jms.), raamatuid, nõusid,
mööblit, koduelektroonikat, käsitöövahendeid, mänguasju, plaate.

Ei näidata talle enam peosära, ei
saa ta Sinu seljas osa teatrisaalide
elevusest ega sünnipäevaürituste
sädelusest.
Või vana narivoodi, kus Su lapsed
enam peale kodust lahkumist
naljalt magamas ei käi ja kes üsna
kasutult peab oma elupäevad
vanas lastetoas veetma.
Sinu kodus on kindlasti häid
asju, mille jaoks Sul ruumi ei
ole või mida Sa enam ei vaja.
Et korralikud asjad ei satuks
prügimäele, vaid leiaksid tee
uue omanikuni, tule 28. märtsi

Ühesõnaga kõike huvitavat, mis
sinu kodus leidub ja mis enam
kasutust ei leia. Müügilauad seltsimaja poolt!
Kohtume 28. märtsil
Vanamõisa Seltsimaja ruumides
uuskasutuslaat kestab 11-14.00
Eelregistreerimine koha
broneerimiseks:
katrin@kodukyla.ee

Mul on üks hea tuju seelik.
Pealtnäha selline üsna tavaline must rõivaese.
Aga seeliku alläär rõõmustab silma erkrohelise
lilletikandiga, lisaks peoga pärleid ja veidi hipiliku tagasivaadet kusagile 60. aastatesse, milles ma
reaalselt muidugi elanudki pole.
Ja kui on tõesti hall päev, kui on selline tunne,
et juba hommikul on meresügavuse madalaim
punkt saavutatud ja kõik krigiseb, siis tuleb tööle
minnes just seesama riidehilp üll tõmmata.
Autorooli istudes joonistad seelikuservas olevate
lillekeste kontuuridesse oma sõrmega nähtamatuid õisi lisaks ja tuju läheb paremaks. Kui veel
juurde ümiseda (võib ka valesti) sama ajastu kultusbandi The Beatles hittlugu:
Let it be, let it be, Ah let it be, yeah let it be,
Whisper words of wisdom, let it be
läheb tuju iseenesest kraadi võrra värvilisemaks.
Ja milliseid komplimente olen seda seelikut kandes saanud, isegi meestelt, kes väidetavalt enamikul juhtudel kunagi naise riietust tähele ei pane,
naistuttavatest rääkimata. Isegi kolm reaalset ära
ostmise pakkumist on tehtud!
Ja teate, kust see rõivahilp pärineb kirbuturult loomulikult, maksis muideks
45 krooni...
Anne-Ly Sumre
vallaametnik

Fotokonkurss

Fotokonkurssile “Saue vald- minu kodu”
oodatakse töid 22. märtsini
Katrin Krause
Vanamõisa seltsimaja juhataja
Foto puhul on kindlasti oluline
kadreering, õigesti valitud valgus
ja muud tehnilised iseärasused, aga
olulisimaks on siiski emotsioon,
mis vaatajale hinge jääb.
Kõrvalolevalt pildilt paistab kätte
magus suveigatsus, meenub kohustustevaba päikseline pühapäev, kus
ei ole kohta tormamisel ja kiirustamisel, kus on aega olla koos ja samas
ka omaette...
Foto kodust ja kodukohast ei pea
tähendama ilmtingimata hooneid ja
teid. Puudevõrast läbi kiirgav päike,
koduaias tärkav võilill, või kalli sõbra naeratus, mis pildile püütud - ka
see on ju kodu.

Ja rohkem veel kodutunne.
Just sellised pildid ongi oodatud Saue valla fotokonkursile.
Kindlasti on paljudel inimestel praegusel digiajastul arvutid täis erinevatel eluhetkedel
tehtud fotosid ja talletatud
emotsioone. Otsige need üles,
jagage teistega.
Kuni 22. märtsini on aega saata oma taies aadressile foto@
laagrik.edu.ee.
Täpsem info on kättesaadav
http://www.laagrik.edu.
ee/foto/tingimused.pdf
Juba laekunud töödega saab
tutvuda siin http://www.
laagrik.edu.ee/foto/

VÕISTLUSTÖÖ: näide ühest juba laekunud võistlustööst
pealkirjaga “Lugemispaus kodutrepil”

JÕGISOO RAHVAMAJA

RAHVAKOOL
SAUE-JÕGISOO RAHVAMAJAS
21.VEEBRUAR 2009 KELL 19.00
Mu isamaa, mu õnn ja rõõm,kui kaunis oled sa!
/muusika Fredrik Pacius
sõnad Johann Voldemar Jannsen/

EESTI VABARIIGI SÜNNIPÄEVAPIDU
KÜLLA TULEB:
AJALOOLANE KÜLLO ARJAKAS
TANTSUMUUSIKAT MÄNGIB
ANSAMBEL KÄNNUKUKK
AVATUD PUHVET
Tasuta sissepääs!
Info 5012033

14.märtsil KELL 17.30
TULE KUULAMA
UFOLOOGI
IGOR VOLKET
Juttu tuleb
ufodest ja kaasaegsetest
anomaaliatest
Pilet 35.Info 501 2033
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Naudi kust
puh
mõnusat aksuga
järelm

.s vaid 5u0
u
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VEOTEENUS
Puhka soodsalt Saaremaal

Pakume veoteenust Volkswagen kastiautode/kaubikuga

Saunapakett sisaldab:

Volkswagen Transporter Madel

.

* ööbimist kõigi mugavustega luksuslikus numbritoas,
* kosutavat ja tervislikku buӽet hommikusööki,
* 20% soodustust restorani à la carte menüüst,
* 20% soodustust spaahoolitsuste tavahinnast,
* eksootilise spa & saunakeskuse kasutamist.

vaid

399.- vaid 499.-

pühapäevast neljapäevani

reede, laupäev

* Lisatasu 300.- siis, kui soovid ööbida üksinda toas.
Pakkumine kehtib kuni 13.03.2009.

Tallinn 15, Kuressaare 93811, tel: 666 7000, e-post: info@grandrose.ee, www.grandrose.ee

Männiku tee 89
6 105 201
hotell@dzingel.ee
www.dzingel.ee

TANTSUÕHTUD: PERELÕUNA
6.03 Tricky Jay
KARLSSONIGA
13.03 Trahter
8. märtsil kell
20.03 Karaoke
12:00
27.03 Kännu Kukk
Ansamblid alustavad 21:30

sissepääs TASUTA

Perefirma müüb
kuivatatud küttepuid
lahtiselt või
2rm konteineris
Küsige lisainfot tel.
50 38 134 Ivar

kasti mõõdud: 2,94x1,94x0,39 m; kandevõime: 995 kg

Volkswagen Crafter (tendiga)

kasti mõõdud: 4,3x2,14x1,95 m; kandevõime: 2400 kg

Volkswagen Transporter

kaubaruum: 2,54x1,69x1,41 m; kandevõime: 800 kg
Transporter Madel kastiauto ja Transporter kaubiku hind
Tallinnas, Saue linnas ja vallas 260 kr/h, väljaspool 5 kr/km.
Crafter kastiauto hind vastavalt 310 kr/h või
9 kr/km. Laadimisabi 150 kr/h.
Lisaks rendime koos sõidukitega välja
erinevas suuruses järelhaagiseid.
Tellimine ja lisainfo: 534 89419
Saue Autokool korraldab Laagri koolis

B-kategooria autojuhikursused
OÜ pakub kardinate jm kodutekstiili õmblusteenust
Vaata www.suuders.ee.
Kontakt: suuders@hot.ee; 58455141

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

algusega 4. märts 18.00 Veskitammi 22
Info 502 7993

Toimetaja:	Anne-Ly Sumre
Kontakt:
654 1156
E-post:
annely.sumre@sauevald.ee
Küljendus:	Anne-Ly Sumre
Trükk:	Printall

Tiraaź:
Ilmumisaeg:
Levi:		
		

Kodukoristuse teenus
Oodatud on ka kontorikoristus pakkumised.
Olen tegelenud kodukoristusega 4 aastat.
Kui vajad abilist, siis helista

555 77413

4150
kord kuus (va juulikuu)
tasuta kõikides valla postkastides ja
kultuuriasutustes, raamatukogudes

