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oHTlIKE JÄÄTMETE ja vaNaREHvIdE KoGuMISRING 3. MaIl 2008

Jäätmebussi sõidugraafik

Saabumine  Lahkumine   
09.00           09.20            Vatsla küla Kodasema/Vatsla tee nurk
09.30           09.50            Hüüru küla mõisa juures
10.00           10.30            Kiia küla korvpalliväljaku juures
11.00           11.25            Alliku küla seltsimaja juures
11.30           12.00            Vanamõisa küla Rõika tn otsas
12.30           12.50            Aila küla Pikamäe tee
13.00           13.30            Valingu küla puiestee 2,4 Mõisahoone juures
14.00           14.30            Tuula küla korruselamute juures
15.00           15.30            Ääsmäe küla koolimaja teadetetahvli juures
16.00           16.30            Maidla küla keskuse bussipeatuse juures
17.00           17.15            Koppelmaa Aiandusühistud
17.30           18.00            Jõgisoo küla Lõokese tn

Laagri  alevikus võetakse ohtlikke jäätmeid vastu 3. mail kell 9.00-12.00 KUUSE tn vana katlamaja juures.

Ohtlikud jäätmed on patareid, akud, vanad värvid, lahustid ja õlid, ravimid, päevavalguslambid, elavhõbe-
daga kraadiklaasid, tundmatud või mittevajalikud kemikaalid jms.  Igalt eraisikult võetakse vastu kuni 8 
vanarehvi.

Kõik ohtlike jäätmete kogumisringiga seotud küsimused palume esitada keskkonnaspetsialist Madli 
Olemile, telefon 6541152, e-post madli.olem@sauevald.ee 

“Teeme Ära 2008” Saue vallas.
Saue valla heakorrakuu kava
3. mail 2008 toimub üle-eestiline prügikoristuspäev. Teeme Ära kampaania raames 
korrastatakse ja veetakse ära üle Eesti ligi 10 000 tonni prügi.

 Saue vald osaleb nimetatud kampaanias täies ulatuses st Laagri aleviku ja külade koristuspäevad on samuti 
osa Teeme Ära kampaaniast. Koristamise ladusa sujumise huvides oleme külade koristuspäevad pikema perioodi 
peale hajutanud, siis on võimalik kõikjal tagada vajalikud jäätmekonteinerid.

Vallas on palju prügikohti, mis on kaardistatud ja asuvad külade keskustest kaugemal. Need koristatakse Teeme 
Ära kampaania raames vabatahtlike poolt. Kõik, kes soovivad osaleda üle-eestilisel suurkoristusel meekonnana 
(3-15 liiget), palume registreerida end Teeme Ära veebileheküljel www.teeme2008.ee. Üksikud vabatahtlikud 
saavad end registreerida vallakoordinaatori juures (madli.olem@sauevald.ee).

Suuremate prügi ja vanarehvihunnikute koristamist alustatakse valla ettevõttel juba varem ja juba ette täname 
kõiki valla ettevõtjaid, kes soovivad kampaanias kaasa lüüa ja rasketehnikaga appi tulevad.

Koristuspäevad
laagri alevik

Reedel, 2. mail 2008 toimuvad Saue Vallavalitsuse 
koristustalgud Pääsküla jõe ääres. Kogunemine on kell 
11.00 Veskitammi jalgsilla juures. Kõik Pääsküla jõe ja 
jõe kallaste heakorra eest seisvad vallaelanikud on ooda-
tud kaasa lööma.

	
laupäeval, 3. mail 2008 toimuvate üleriigiliste 

Teeme Ära korrastuspäevade raames on Laagri aleviku 
inimesed oodatud ja palutud korrastama Hoiu tänava ja 
raudtee vahel asuvat maa-ala. Kogunemine kell 10.00 
Hoiu tänaval (hoonete lõpp, põldude alguses). 

laupäeval, 3. mail kell 9.00-12.00 on Laagri aleviku 
KUUSE tn katlamaja juures vanarehvide kogumiskon-
teiner ja olmeelektroonika (pesumasinad, televiisorid, 
külmkapid, arvutidetailid jne) kogumiskonteiner. 

Maidla küla

Maidla küla koristuspäev toimub laupäeval, 26. april-
lil 2008. Korrastuspäeva korraldab Maidla külaselts. 
Samal päeval on Maidla veehoidla juures vanarehvide 
kogumiskonteiner ja olmeelektroonika kogumiskon-
teiner.

alliku ja vanamõisa küla

Alliku- ja Vanamõisa külade koristuspäev toimub 
laupäeval, 26. aprillil 2008. Korrastuspäeva korraldab 
MTÜ Vanamõisa Küla. Samal päeval on Alliku Seltsi-
maja juures vanarehvide kogumiskonteiner ja olmeelekt- 
roonika kogumiskonteiner.

valingu küla

Valingu küla koristuspäev toimub pühapäeval, 27. 
aprillil 2008. Samal päeval on Puistee tn ääres vanare-
hvide kogumiskonteiner ja olmeelektroonika kogumis-
konteiner.

Tuula ja Pällu küla

Tuula küla koristuspäev toimub neljapäeval, 1. mail 
2008. Korrastuspäeva korraldab MTÜ Tuula Tutulus. 
Samal päeval on Tuula kortermajade juures vanarehvide 
kogumiskonteiner ja olmeelektroonika kogumiskon-
teiner.

Hüüru küla

Hüüru küla koristuspäev toimub laupäeval 3. mail 
2008. Korrastuspäeva korraldab Hüüru Külaselts. Samal 
päeval on Hüüru Mõisa juures vanarehvide kogumiskon-
teiner ja olmeelektroonika kogumiskonteiner.

Ääsmäe küla

Ääsmäe küla koristuspäev toimub laupäeval, 3. mail 
2008. Korrastuspäeva korraldab Ääsmäe külakogu. Sa-
mal päeval on Ääsmäe kooli teadetetahvli juures vanare-
hvide kogumiskonteiner ja olmeelektroonika kogumis-
konteiner.

Kõik heakorrastuspäevade ja Teeme Ära kampaaniaga 
seotud küsimused palume esitada keskkonnaspetsialist 
Madli Olemile, telefon 6541152, e-post madli.olem@
sauevald.ee või abivallavanem-arendusnõunik Mikk 
Lõhmuse poole mikk.lohmus@sauevald.ee 
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Saue vallavolikogus
27. märtsil

Saue valla osalemine Euroopa Liidu 
„Elukeskkonna arendamise rakendus-
kava” prioriteetse suuna “Piirkondade 
terviklik ja tasakaalustatud areng” 
meetmes “Linnaliste piirkondade 
arendamine”
Sotsiaaltoetuste ning -teenuste osu-
tamiseks ja arendamiseks määratud 
vahendite kasutamise kord
Detailplaneeringu algatamine Laagri 
aleviku ja Alliku küla  Koru I, Koru V, 
Koru VI ja Laagri alajaama kinnistutel

•

•

•

Meie valla kolmeliikmeline dele- 
gatsioon, koosseisus Indrek 
Tiidemann, Rein Riga ja Mati 
Tartu, osales 8 – 12. märtsini  
Iisraeli Omavaltsuste Liidu 
kutsel Jeruusalemmas peetud 
rahvusvahelisel omavalitsuste 
konverentsil.

Konverents oli pühendatud Iisraeli riigi 
60-le aastapäevale ja Iisraeli omavalitsuste 
70-le aastapäevale. Tõepoolest, kui Iisraeli 
riik loodi ÜRO otsusega 14. mail 1948, siis 
omavalitsused tegutsesid praegusel Iisraeli 
territooriumil juba 10 aastat varem ning 
panid sisulise aluse demokraatliku riigi        
moodustamisele.

Konverentsil osalesid 46 riigi delegatsioo-
nid 850 osavõtjaga, kusjuures Saksamaalt 
oli osavõtjaid 169! Oli see andekspalumine 
kolmanda Reichi kuritegude eest juudi rahva 
vastu või kindel soov näidata, et sellised 
asjad ei saa korduda – ilmselt mõlemat. Igal 
juhul kinnitasid nad ise, et holokausti muu-
seumi külastamispäev oli nende jaoks kõige 
raskem.

8. märtsi varajasel hommikutunnil 
maandusime Tel avivis, kuna Jeruusalem-
mas lennuväli puudub. Samal ajal on len-
nujaamast Tel Avivi ja Jeruusalemma sama 
maa, umbes 40 kilomeetrit. Meid oli eelne-
valt hirmutatud äärmiselt range turvakontrol-
liga, kuid vastuvõtt lennujaamas oli ülimalt 
sõbralik ning meie sõnum, et tulime sinna 
Iisraeli Omavalitsuste Liidu kutsel, päästis 
meid kõigist formaalsustest.

Mugav taksobuss toimetas meid 40 minu-
tiga otse hotelli ukse ette ning peagi magasid 
väsinud reisumehed õiglase und kuni lõunani.

Meie hotell, kõlava nimega New Imperial, 
asus otse vanalinnas ning kuulus süürlasest 
härrasmehele nimega Mr. Dajani. Hotell oli 
üle 100 aasta vana, väärikas, kõrgete lagede 
ja kriuksuvate põrandatega, täis vana koli ja 
tähtsate külaliste pilte. Meie sviit oli kahe-
kordne tuba, kus teisele korrusele viiv logisev 
puittrepp kurblikult ägas, kui kaks tõsist 

põhjamaa meest oma magamisasemete poole 
pürgisid. Kõigi mugavuste hulka kuulus ka 
duśhiruum, kus vett tuli ainult valamukraa-
nist, aga veega oli seal igal sammul kitsas, 
sest kogu Jeruusalemm on muudetud õitsvaks 
lilleaiaks ning kastmisvett kulub tohutul 
hulgal.Vihma sajab Iisraelis vaid paaril korral 
aastas.

Saabumispäeva vaba õhtupooliku kasuta-
sime ära vanalinnaga tutvumiseks. 3000 
aastat vana Jeruusalemma vanalinn oma 
kitsaste ja käänuliste tänavatega haaras meid 
oma kärarikkasse, kaubanduslikust hasar 
dist tiinesse õhkkonda, kus müügikirg kip-
pus varjutama väärikat ajalugu. Jalutasime 
mitme pühamuni, külastasime nutumüüri ja 
ronisime üles mööda Via Dolorosat Kol-
gata mäele. Olgu öeldud, et kogu Kristuse 
kannatuste rada on muudetud vilkalt po-
disevaks äritänavaks, kus kõrvuti Kristuse 
kannatustega müüakse idamaiseid maiustusi, 
võltspärleid ja Iisraeli riigi sümboolikat. Üle 
90% tänavakaubandusest on araablaste pärus-
maaks, kuid Jeruusalemmas ei puudu ka uued 
ärikvartalid, kus kaupade rohkus, kvaliteet ja 
hinnad ei erine Londoni või Pariisi omadest.

Pühapäeval 9. märtsil registreerisime 
endid delegaatideks, saime terve hulga 
infomaterjale ning kutse osaleda Jeruusa-
lemma linnapea hr.Uri Lupolianski poolt 
korraldataval pidulikul õhtusöögil, kus 
tervituskõnega esines proua Tzipi Livni, 
Iisraeli riigi välisminister, kes on ühtlasi ka 
peaministri asetäitja. Proua välisministri 
perfektses inglise keeles esitatud kõne oli 
äärmiselt emotsionaalne, sest kogu Iisraeli 
vapustas neljapäeval Jeruusalemmas toi-
munud terroriakt, kus piiblikooli tunginud 
terrorist surmas kaheksa  ja haavas kuutteist-
kümmet last. Minister tänas kõiki osavõtjaid, 
kes vaatamata reaalsele terroriohule sõitsid 
Jeruusalemma, väljendades sellega toetust 
Iisraeli riigile ning tema vääramatule õigusele 
elada rahus vaba, suveräänse riigina.

Õhtusöögi lõppedes siirdus kogu peoselts-
kond lähedalasuvale vaateplatvormile, et nau-
tida öise Jeruusalemma panoraami hea veini, 
harfi ja flöödimuusika saatel.

Esmaspäeval 10. märtsil toimus kon-
verentsi avaistung Jeruusalemma rahvusva-
helises konverentsikeskuses nimega TEDDY 
HALL. Saali pääsemiseks tuli läbida kolme-

Nädal Israelis- kogemusi ja koostööd leidmas

valla seisukoht 
Tallinn-Paldiski 
maantee eelprojekti 
kohta võib tulla juunis
8. aprillil andis Maanteeamet 
Saue Vallavalitsusele üle 
Tallinna Ringtee ja Tallinn-
Paldiski maantee eskiisprojekti 
koos keskkonna mõjude 
hindamise aruandega, mille 
alusel loodab vald kujundada 
oma seisukoha hiljemalt 
juunikuuks.

   "Materjalide näol on tegemist meetrikõr-
guse kaustavirnaga, mis sisaldab mitmeid 
sadu lehekülgi ja mis tuleb nüüd läbi tööta-
da,” konstanteeris abivallavanem Tiit Talvi. 
Lisaks vallavalitsuse ametnikele suunatakse 
materjal ka maa-ja planeeringute komisjoni 
ja kuna tegemist on majanduslikult ülitähtsa 
objektiga, siis kindlasti ka majanduskomis-
joni. Lõpliku seisukoha annab Saue Val-
lavolikogu.
   Seiskoht tuleb anda Tallinn-Paldiski 
maantee osas teelõigule 1B, mille järgi 
hakkab teetrass kulgema viaduktina üle 
Hüüru küla ja Tallinna ringtee osas teel-
õigule 2A, mis mõjutab Valingu küla. Kui 
varem oli Hüüru küla osas töös ka trassi-
variant 2B, siis keskkonnamõjude hinnangu 
aruandest lähtuvalt on eelistatuim variant 
1B. “Meie ei saa enam kaaluda ühe variandi 
eeliseid teise ees, see töö on spetsialistide 
poolt tehtud ja esitatud meile vaid seisu-
koha võtmiseks,” selgitas Talvi. Kõik teised 
9 omavalitsust, mille territooriumit Tallinna 
Ringtee ja Tallinn-Paldsiki maantee läbib, 
on oma seisukoha ja kooskõlastuse juba 
andnud.
   Uute materjalidega sh keskkonnamõjude 
hinnangu viimase variandiga saab tutvuda 
veebilehel www.hendrikson.ee alalõigus 
“avalikud dokumendid” ja eelistatud va-
riandi eskiisprojekti joonistega Saue valla 
kodulehel www.sauevald.ee.

Naabrivalve liikumine sai 
alguse Ameerikas ja seda juba 
aastakümneid tagasi. Tänases 
Eestis on naabrivalve elanikke 
ühendav tegevus, et vähendada 
piirkonnas anonüümsust ja olla 
abiks oma naabritele. 

Kuigi naabrivalve liikumine seondub 
eelkõige kuritegevuse ennetusega, siis tege-
likult on meie tegevuse eesmärgiks tegeleda 
turvalisuse ja heakorraga ka laiemas mõistes. 

Saue vallas loodi esimene naabrivalve 
sektor 2002 aastal, tänaseks on sektoreid 4. 
Kogu Eestis on artikli kirjutamise hetkel 358 
naabrivalve sektorit. Nii et uute naabrivalve 
piirkondade jaoks on Saue vallas veel ruumi 
küllalt! 

Alates 2008 aastast toetab Saue Vallavalit-
sus rahaliselt naabrivalve liikumise arenda-
mist. Lisaks rahalisele toetusele hindame 
väga ka vallaametnike huvi ja panust 
naabrivalve edendamisel. Käesolev artikkel 
annabki ülevaate, mida tuleks ette võtta, et 
naabrivalvega oma kodukohas alustada.

Kuidas luua naabrivalve sektor?	
Esmane soov märgata ja sekkuda peab 

ikkagi olema igas inimeses olemas. Naabri-
valvega alustamisel kogutakse kokku 
naabrite andmed (kes soovivad naabrivalvega 
liituda), andmetest vormistatakse tabel, kus 

märgitud ka politsei ja kohaliku omavalitsuse 
kontaktandmed. Nii on igal naabrivalve liik-
mel võimalik naabriga vajalikul hetkel ühen-
dust võtta, samuti on käepärast erinevad kor-
rakaitse kontaktnumbrid. Andmete kogumise 
blanketi saab meie kodulehelt www.naabri-
valve.ee, elanikel on alati võimalus kutsuda 
naabrivalve ühingu esindaja ka naabrivalvest 
põhjalikumalt rääkima. Tavaliselt oleme 
rääkinud naabrivalvest näiteks korteriühistu 
koosolekul, aga võib ka korraldada eraldi 
naabrivalve koosoleku.

Naabrivalve tegevuse võib kokku võtta 
märksõnadega – kui märkad, siis reageeri, 
eelnimetatud kontaktid annavad meie liikme-
tele võimaluse reageerida kiirelt ja adekvaat-
selt.

Kuidas aitab MTÜ Eesti Naabrivalve?
Lisaks naabrivalve tutvustamisele ning ma-

terjalide ja dokumentide ettevalmistamisele 
on MTÜ Eesti Naabrivalve ülesandeks ela-
nikke toetada ja nõustada ning hoida korras 
sektorite kontaktandmed, et elanikel oleks 
vajalikul hetkel olemas võimalus reageerida. 
Samuti varustatakse naabrivalve sektor vas-
tavate plakatite ja kleebistega. Ühingu abiga 
saab korraldada ka erinevaid turvakoolitusi. 
Koolitused on tasuta ja teemad valitakse välja 
elanike huvi põhjal. Näiteks üldturvalisus 
on teema, mida selgitame tavaliselt koostöös 
politseiga juba sektori loomise koosolekul. 
Huvitavaid teemasid on teisigi – tuleohutus, 

käitumine kriisiolukorras, esmaabi, lukus-
tusturvalisus jne. Koolituste korraldamisel 
oleme arvamusel, et kui algatus tuleb ela-
nikelt, siis on ka osalejaid rohkem. 

Mis maksab naabrivalvega liitumine?
Naabrivalve liitumistasu on 100 krooni ja 

aastamaks kogu sektori peale ka 100 krooni. 
Ehk siis 10 liikmega sektori puhul maksab 
iga liige algul 20 krooni ja siis edaspidi igal 
aastal 10 krooni. 

Hea ja turvaline elukeskkond sõltub meie 
kõigi tegevusest ja soovist olukorda paranda-
da. Ei ole mõtet kiruda ühiskonna probleeme 
– nii nagu meie neid probleeme tekitame, 
nii saame just meie ise neid ka lahendada. 
Lihtsalt on vaja aktiivsust, järjepidevust ja 
koostööd! Üksinda on väga raske midagi 
muuta, naabritega koos aga hoopiski lihtsam 
ja tulemuslikum. Nii et rääkige naabritega ja 
mõelge, mida juba täna koos teha saate!

Täiendavat informatsiooni naabrivalve 
liikumise kohta saate MTÜ Eesti Naabrivalve 
kodulehelt www.naabrivalve.ee ning Erik 
Niinemaalt (Harjumaa naabrivalve projek-
tijuht) kontaktidel erik@naabrivalve.ee, 
telefon: 52 76 965.

ERIk NIINEMAA 
MTÜ EESTI NAAbRIVALVE

Naabrivalve abil oma kodupaik turvalisemaks!

aita suunata 
valla arengut

	
Vallalehe vahelt leiate valla arengukava 

koostamiseks vajaliku küsitluse. Arengu-
kava määratleb valla edasised pikaajalised 
kui lähemad arengusuunad ning mõjutab 
vähem või rohkem iga küla, uusasumit, 
tänavat, kokkuvõttes iga vallaelanikku.

Täidetud küsitlused palume tuua küsit-
luslehel toodud postkastidesse.

Küsitluslehe leiab ka internetist valla 
koduleheküljelt (www.sauevald.ee). Elekt- 
rooniliselt täidetud küsitluslehed palume 
saata aadressil mikk.lohmus@sauevald.ee  
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avalikud 
prügikonteinerid
Saue vallas
avalikud paberi ja 
papi konteinerid

·Laagri alevik, vana katlamaja Kuuse tn
·Laagri alevik, Nõlvaku/Sillaku nurk 
·Laagri alevik, Sae tn 3 parkla
·Laagri alevik, Veskitammi 3 parkla
·Ääsmäe küla, Kasesalu elamurajoon
·Maidla küla, keskuse autobussipeatus
·Tuula küla, kortermajade juures
·Vanamõisa küla, seltsimaja kõrval
·Hüüru küla, Hüüru mõisa parkla
·Valingu küla, Puiestee 4
·Kiia küla, korvpalliväljaku juures
·Jõgisoo küla, seltsimaja juures

Paberit ja pappi võib viia ka Pääsküla jäät-
mejaama. Aprillikuus paigaldatakse täiendavalt 
paberikonteinereid.

avalikud pakendikonteinerid

·Laagri, Kuuse 26, mänguväljaku kõrval
·Laagri alevik, Kuuse tn vana katlamaja
·Laagri alevik, Redise 4, 6, 8 ja 12 juures
·Laagri alevik, Sae tn 3 parkla
·Laagri alevik, Nõlvaku/Sillaku ristmik
·Laagri alevik, Veskitammi 3 parkla
·Laagri alevik, Väriheina tee
·Hüüru küla, Hüüru mõisa parkla
·Ääsmäe küla, Kasesalu elamurajoon
·Vanamõisa küla, Vanamõisa Seltsimaja
·Klaokse elurajoon, Alliku küla
·Jõgisoo küla, seltsimaja kõrval
·Maidla küla, keskuse autobussipeatus
·Kiia küla, korvpalliväljaku juures 
·Vatsla küla, Kodasema/Vatsla tee ristmik 

Pakendid võib viia ka Pääsküla jäätmejaama. 
Täiendavate pakendikonteinerite juurde paigal-
damise osas peab vald läbirääkimisi pakendior-
ganisatsioonidega.

Patareikastid

· Saue Vallavalitsus
· Laagri kool
·	Laagri	lasteaed
· Maidla seltsimaja
· Ääsmäe kool
· Vanamõisa seltsimaja
· Jõgisoo Piim OÜ
· Hüüru mõis

Peatselt rakendub 
pakendikoti teenus

Vastavalt Saue Vallavalitsuse ja AS Clean-
away kokkuleppele hakatakse Saue vallas 
pakkuma alates juunikuust pakendikoti teenust. 
Loodame vallaelanike positiivset suhtumist 
peatselt rakenduvasse teenusesse ning juhul 
kui liitujate hulk on arvestatav, siis tulevikus 
hakatakse pakendikoti teenust pakkuma juba 
laiemale piirkonnale.

Pakendikoti teenuse rakendamise I järgu       
piirkonnad on järgmised:

Laagri alevik 
Alliku küla, Koidu elurajoon 
Alliku küla, Metsavahi elurajoon 
Alliku küla, Kotka tee ääres paiknevad elura-

joonid (Kauri, Poku, Tootsi) 
Alliku küla, Karutiigi elurajoon

Täpsem info maikuu ajalehes.

kordne turvakontroll, kõigepealt dokumen-
tide kontroll, seejärel libistati meie käed ja 
mobiiltelefonid üle mingi detektoriga (mida 
kontrolliti, jäi arusaamatuks) ning seejärel 
läbisime juba tuntud turvaväravad ja asjad 
sõitsid läbi röntgeni.

Avatseremoonial oli peakõnelejaks 
Iisraeli riigi peaminister Ehud Olmert, 
tervitussõnavõttudega esinesid siseminister 
Meir Sheetrit, Knesseti ja valitsusevahelise 
koostööminister Ruhama Avraham Balila, 
Iisraeli Omavalitsuste Liidu volikogu 
esimees Adi Eldar, Haagi linnapea Wim 
Deetman ning Portugali endine peaminister 
Jorge Sampaio.

Peale avaistungit viidi kogu konverent-  
sirahvas nn. Rahu Metsa (Peace Forest) 
– parki, mille on rajanud Jeruusalemma 
elanikud istutades sinna miljoneid puid. 
Amfi-teatrina rajatud vabaõhusaalis peeti  
tähtsate inimeste poolt kõnesid, kirjutati alla 
kaalukaid dokumente ning seejärel viisid 
20 bussi meid Jeruusalemma linnaekskur-
sioonile. Meie giidiks osutus Saue linnas 
elanud proua Aviva Ratchik, kelle eesti ja 
vene keel olid laitmatud. Linna kolmetu-
hande aastane ajalugu vääriks eraldi käsit- 
lemist, kuid seda on teinud rohkearvulised 
ajalooraamatud kindlasti paremini, kui mina 
siin suudaksin. Momendil elab Jeruusalem-
mas 750 000 inimest, kes esindavad rohkem 
kui 40 rahvust. Uued elurajoonid upuvad ro-
helusse, mis kõrbemaastikul nõuab pidevat 
kastmist ja on küllalt kulukas, väärtustab 
aga elukeskkonda ning loob silmailu.

Sama päeva õhtul võõrustas konverent-
sikülalisi õhtusöögiga Iisraeli siseminister 
Meir Sheetrit. Saatemuusikaks mängis 
suur keelpilliorkester Mozarti,Brahmsi ja 
Liszti tuntud meloodiaid ning poplaulja 
Ruti Navon esitas laule Edith Piafi ja biitlite 
repertuaarist.

Teisipäeval 11. märtsi hommikul 
toimus leinatseremoonia holokaustimuu-

seumis Yad Vashem. Meile mõjus rusuvalt 
kohe esimene seinasuurune foto muuseumi 
sisenemisel – Estonia, Village Klooga, kus 
kõrgub vaheldumisi laotud inimeste ja liip- 
rite tuleriit, õõvastav mälestus natsikole-
dustest. Venekeelne giid, ilmselt Moskvas 
hariduse saanuna, ei hoidnud kokku värve 
kirjeldamaks just eestlaste natsitruudust ja 
Nõukogude Liidu positiivset osa antisemi-
tismivastases võitluses.

Leinatseremoonia korraldus oli lakoo-
niline ja mõjuv. Esipalve luges Argentiina 
pearabi ning palvelaulu esitas Moskva 
pearabi. Kõigi 46 osavõtva riigi esindajad 
rivistati üles ümber leinasaali keskel asuva 
kivilafeti, mille alla on maetud Poolas hu-
katud 700 000 juudi tuhk, ning järjekorras 
asetasid mälestuslilled sümboolsele hauale. 
Meie tegime seda Eesti riigi poolt ja nimel.

Volikogu esimees Indrek Tiidemann andis 
lühikese intervjuu ka Israeli telekanalile TV 
9, milles tõdes et kui inimesi oli Iisraeli riigi 
60. sünnipäeva rahvusvahelisele tähis-
tamisele saabunud  46 riigist, siis näitab 
see, et ühte rahvast ei ole oma tegemistes 
rahvusvahelise üldsuse poolt üksi jäetud. 
Tiidemann avaldas lootust uute sidemete 
sõlmimisele erinevate riikide omavalitsuste 
vahel ja kiitis konverentsi tipptasemel ladu-
sat korraldust ja rahva sõbralikku suhtumist 
oma külalistesse. 

Õhtupoolikul osalesime erinevatel 
töönõupidamistel, kus sõlmisime hulgaliselt 
uusi tutvusi ja lubasime arendada sõprus-
sidemeid, mida ka kindlasti teeme.

Kohustuslikuna toimus õhtul Gala Dinner 
and Show, esinesid Iisraeli tuntud artistid, 
jagati kingitusi ja toimus üldine vennas-
tumine.

Kolmapäeval 12. märtsi hommikupoo-
likul toimus konverentsi lõppistung, ühise 
deklaratsiooni vastuvõtmine ning konveren-
tsi pidulik lõpetamine.

Kasutades ära vaba õhtupooliku, võtsime 

ette reisi Surnumere äärde, mis asub ligi 400 
meetrit alla merepinna nullnivood, kus vesi 
on nii soolane, et uppumine ei ole võimalik 
ilma, et veskikivi oleks jala külge seotud.

Kell pool kaks öösel tellisime takso, et 
sõita Tel Avivi lennuväljale. Meie lennuk 
väljus küll 06.05 aga jutud tundidepikkusest 
turvakontrollist tegid meid ettevaatlikuks. 
Meie konverentsikutse andis ka siin meile 
eelise. Nimelt olid korraldajad saatnud len-
nujaama konverentsist osavõtjate nimekirja, 
mis tagas meile kiire ja formaalsusteta 
läbipääsu.

Lõpetuseks tahaksin öelda, et nagu paljud 
inimesed, olen ka mina püüdnud mõistata-
da, milles peitub juutide erakordse edu 
saladus muusika, kunsti, kirjanduse, teaduse 
ja finantsvaldkonnas. Vesteldes mitmete 
juudi-soost inimestega üle kogu maailma, 
kujunes mul arusaam, et juudid peavad 
erakordselt tähtsaks perekonna toetust 
lastele. Kõik vanatädid-vanaonud püüavad 
välja selgitada, mis alal laps on andekas 
ning julgustavad teda proovima erinevaid 
valdkondi. Lapsele sisendatakse julgust teha 
ka riskantseid otsuseid ja isegi siis, kui ta 
eksib või ebaõnnestub, teab ta, et perekond 
teda toetab ja armastab. Juba algkoolis 
avastatakse laste anded, õpetamine koolis 
on toetav ja arendav. Põhikoolis õpivad 
andekad lapsed eriprogrammide alusel ja 
eriti andekad tuuakse õppima ülikoolide 
juurde. Ka sõjaväeteenistuse kestel, mis 
poistel kestab kolm aastat ja tüdrukutel 
kaks, õpivad tarkpead edasi eriprogrammide 
alusel. Jäi mulje, et endid IT vallas maailma 
nabaks pidavatel eestlastel oleks Iisraelist 
nii mõndagi õppida.

LuguPIdAVALT,
 MATI TARTu

VALLAVANEM

Saue valla territooriumil märtsis 2008 
on algatatud järgmised detailplaneerin-
gud:

Saue Vallavalitsuse 11.03.2008 korral-
dusega nr 168 on algatatud Vatsla küla Kellu 
maaüksusel detailplaneeringu koostamine, 
eesmärgiga maaüksuse jagamine kaheks ja 
moodustatavale krundile ehitusõiguse sead-
mine äri- ja tootmishoonete rajamiseks. 

Saue Vallavolikogu 27.03.2008 otsusega 
nr 010 on algatatud Laagri aleviku ja Al-

liku küla Koru I, Koru V, Koru VI, Laagri 
alajaama kinnistutel detailplaneeringu 
koostamine, millega osaliselt muudetakse 
Saue valla üldplaneeringut. Planeeringu 
eesmärgiks on Juuliku-Tabasalu maantee ja 
liiklussõlmede määramine planeeringualas 
ning ehitusõiguse seadmine ja maasiht-     
otstarbe muutmine elamu-, äri-, tootmis- ja 
liiklusmaaks. Detailplaneeringu algatamise-
ga kaasneb keskkonnamõju strateegiline 
hindamine.	

Saue valla territooriumil märtsis 2008 
on kehtestatud järgmised detailplaneerin-
gud:

Saue Vallavalitsuse 04.03.2008 korral-
dusega nr 157 on kehtestatud Ääsmäe küla 
Kuriste kinnistu detailplaneering. 

Saue Vallavalitsuse 11.03.2008 korral-
dusega nr 169 on kehtestatud Alliku küla 
Kurra VII ja Põlde I kinnistute detailpla-
neering.

SAUE VALLA DETAILPLANEERINGUD

Saue Vallavalitsus teatab, et 18.04.2008 
kuni 02.05.2008 kella 8.00-16.30 (kol-
mapäeviti kuni 18.30-ni ja reedeti kella 
14.00-ni) toimub Saue vallamajas, Veski-
tammi 4 Hüüru küla Hüüru Vesiveski 2 kin-
nistu (katastritunnusega 72701:002:0566) 
detailplaneeringu avalik väljapanek.  De-
tailplaneeringu eesmärgiks on olemasoleva 
kinnistu pindalaga 1,4 ha maasihtotstarbe 
muutmine elamumaaks, kinnistu jagamine 
kaheks elamukrundiks ja ehitusõiguse 
seadmine kahe ühekorteriga väikeelamute 
tarbeks. Planeeritavad elamukrundid on 

6634 m² ja 7434m². Elamu lubatud suurim 
kõrgus on 9,0 m ja abihoonel 4,5 m. Detail-
planeeringu koostaja OÜ Maaplaneeringud, 
töö nr 294-07.

Saue Vallavalitsus teatab, et 18.04.2008 
kuni 02.05.2008 kella 8.00-16.30 (kol-
mapäeviti kuni 18.30-ni ja reedeti kella 
14.00-ni) toimub Saue vallamajas, Veski-
tammi 4 Maidla küla Mäealuse maaük-
suse (katastritunnusega 72704:003:0207) 
detailplaneeringu avalik väljapanek. 
Detailplaneeringu eesmärgiks on ole-

masoleva maaüksuse pindalaga 25,81 ha 
maasihtotstarbe osaline muutmine elamu-, 
transpordi- ja tootmismaaks ja ehitusõiguse 
seadmine seitsme ühekorteriga väikeela-
mute rajamiseks ning kruntidele juur-
depääsuteede ja tehnovõrkude varustuse 
lahendamine. Planeeritavad elamukrundid 
on 1,3 ha kuni 2,2 ha. Elamute lubatud 
suurim kõrgus on 9,0 m ja abihoonel 5,5 m. 
Detailplaneeringu koostaja OÜ TS-Harkelt, 
töö nr 87/2006.

DETAILPLANEERINGUTE AVALIK VÄLJAPANEK

Saue Vallavalitsus teatab, et 23. aprillil 
2008.a kell 10.00 toimub Saue Vallavalit-
suse ruumides (Laagri alevik,Veskitammi 4) 
Laagri aleviku ja Alliku küla Koru I, Koru 
V, Koru VI ja Laagri alajaama kinnistute 
detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu.  

Detailplaneeringuga muudetakse osaliselt 
Saue valla üldplaneeringut. Planeeringu 
eesmärgiks on Juuliku-Tabasalu maantee ja 
liiklussõlmede määramine planeeringualas,  
ehitusõiguse seadmine ning maa sihtotstarbe 
osaline muutmine elamu-, äri-, tootmis- ja 

liiklusmaaks. Planeeritava ala suuruseks on 
ca 90,0 ha. Detailplaneeringu algatamisega 
kaasneb ka keskkonnamõju strateegiline 
hindamine.  Detailplaneeringu koostaja on 
AS EA Reng, töö nr 480-473.

DETAILPLANEERINGUTE AVALIK ARUTELU
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18 km pikkune ja Laagrit 
läbiv Pääsküla jõgi on Vääna 
jõe parempoolne lisajõgi. 
Aastaid on jõgi olnud Laagri 
häbiplekiks- haisev ja 
reostunud vesi, võsastunud 
ja prahti uppunud kaldad ning 
läbimatu kallasrada. 

Õnneks pole see kogu aeg nii olnud ja val-
lavalitsuse soov on see, et tulevikuks oleks 
Pääsküla jõe kaldad Laagri uhkuseks, mitte 
häbiks.

Pääsküla jõe üheks olulisemaks reostajaks 
oli 1972 aastal „ajutise” ladestuskohana 
avatud Pääsküla prügila. Prügilasse lades-
tatud ca 4 miljonit tonni jäätmeid andsid 
nõrgvetena tõhusa panuse jõevee „rikasta-
miseks” saasteainetega. Reostusele andsid 
hoogu ka Männiku asumist jõkke juhitud reo- 
vesi ja ka mitmed Laagri majapidamised ei 
pidanud üleliigseks oma solgitoru ots jõkke 
ajada. Tagajärjed olid sellised nagu Laagri 
inimesed neid mäletavad. 

Jõe olukorra parandamise eeltingimuseks 
oli Pääsküla prügila sulgemine 2003. aastal 

ning nõrgvee kogumise süsteemi väljaehita-
mine 2005. aastaks. Õnneks on aja jooksul 
kadunud enamus reovee väljalaskudest sh ka 
Männiku piirkonnas. Veeanalüüsid näita-
vad, et kui veel viis aastat tagasi oli jõevee 
kvaliteet „väga halb” siis nüüd on mitmed 
näitajad tunduvalt paranenud. Üheks mureks 
oli väljatõstetavate setete  ohtlikkus- prügila 
nõrgveed võivad sisaldada raskemetalle ja 
teisi ohtlikke jäätmeid. Õnneks analüüsid lu-
batud norme ületavaid saasteainete konsent- 
ratsioone ei tuvastanud.

Koostöös Nõmme Linnaosa Valitsusega 
tellis Saue Vallavalitsus Pääsküla jõe heakor-
rastamise eelprojekti jõe lõigul Veskitammi 
tänav kuni Rahnu tn. Vastavalt nimetatud 
projektile on vajalikud järgmised tööd:

1. Jõe kallaste heakorrastamine sh võsa raie 
raie ja juurimine, prügi koristamine.

2. Setete väljatõstmine jõesängist, äravedu 
ja ladestamine.

3. Jõe kallaste kindlustamine ja haljasta-
mine, sildade remont.

Jõe heakorrastamisteks vajaliku raha 
saamiseks esitas vallavalitsus taotluse SA 
Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Paralleelselt jõe sängi ja kallaste heakor-
rastamise projektile tellis vallavalitsus kogu 
jõeäärse pargi rekonstrueerimise projekti.

Üks probleem seondub jõe kallasradadega. 
Vastavalt veeseadusele on avaliku vee-
kogu kallasraja laius 4 m arvates kõrgemast 
veeseisust või kaldarinnaku ülemisest punk-
tist. Kahjuks ei ole nii Nõmme linnaosa kui 
ka Laagri aleviku poolel kallasrajal mitmes 
kohas läbipääs tagatud. Kallasrajad sulgenud 
elamute omanikele on saadetud vastavad 
meeldetuletused ja loodetavasti probleem 
laheneb.

Pääsküla jõe heakorrastamisega seotud 
küsimustega võib pöörduda abivallavanem- 
arendusnõunik Mikk Lõhmuse poole telefonil 
6541158, e-post mikk.lohmus@sauevald.
ee või keskkonnaspetsialist Madli Olemi 
poole telefon 6541152, e-post madli.olem@
sauevald.ee

MIkk LõhMuS
AbIVALLAVANEM-ARENduSNõuNIk

Pääsküla jõgi - laagri uhkus?

Täiendavad võimalused iseseisvat toime-
tulekut soodustavate sotsiaalteenuste osas
Sotsiaaltoetuste ning –teenuste 
osutamiseks ja arendamiseks 
määratud vahendite kasutamise 
kord.

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalit-
suse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 
5 ning Vabariigi Valitsuse 07. veebruari 2008 
määruse nr 44 “”2008. aasta riigieelarve 
seaduses” kohaliku omavalitsuse üksustele 
jooksvateks kuludeks tasandusfondi määratud 
eraldiste jaotamise ulatus, tingimused, kord ja 
jaotus” § 17 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1. Sotsiaaltoetuste maksmiseks või 
sotsiaalteenuste arendamise kuludeks eral-
datud vahendite kasutamine

(1) Sotsiaaltoetuste maksmiseks või sot-
siaalteenuste arendamiseks kuludeks Saue 
vallale riigieelarvest eraldatud vahendeid 
võib kasutada Saue Vallavalitsuse (edaspidi 
vallavalitsus) korralduse alusel Vabariigi 
Valitsuse poolt kehtestatud määrade ulatuses. 

(2) Sotsiaalteenuste arendamise kuludeks 
loetakse kulusid, mis on suunatud edaspidiste 
toimetulekutoetuste summade vähendamiseks 
või abivajavate isikute iseseisva toime-       
tulemise pikemaajaliseks parandamiseks ja 
uute sotsiaalteenuste käivitamiseks, milleks 
on:

1) abivajavate isikute psühholoogilise 
nõustamise korraldamine;

2) puudega isiku eluruumi iseseisvaks 
toimetulekuks kohandamine;

3) puudega isikutele abivahendite soe-
tamine ja laenutamine iseseisva toimetuleku 
soodustamiseks;

4) puudega inimese transpordiks isikliku 
sõiduauto kohandamine;

5) isikliku abistaja teenuse korraldamine;
6) tugiisiku teenuse korraldamine;
7) abivajajatele isikliku toimetuleku paran-

damiseks vahendite soetamine;
8) teenuse osutamiseks vajalike vahendite 

soetamine;
9) täiendavate sotsiaaltoetuste maksmiseks.

§ 2. Sotsiaaltoetuste maksmise või sot-
siaalteenuste osutamise korraldamisega 
seotud kuludeks eraldatud vahendite 
kasutamine

(1) Sotsiaaltoetuste maksmise või sotsiaal-
teenuste osutamise korraldamisega seotud 
kuludeks Saue vallale riigieelarvest eralda-
tud vahendeid võib kasutada vallavalitsuse 
korralduse alusel Vabariigi Valitsuse poolt 
kehtestatud määrade ulatuses. 

(2) Sotsiaaltoetuste maksmise või sotsiaal-
teenuste osutamise korraldamisega seotud 
kuludeks on:

1) sotsiaaltöötajate tööalase ja tasemekoo-
lituskulud;

2) sotsiaaltöötajatele töövahendite soe-
tamine;

3) toimetulekut soodustavate täiendavate 
sotsiaaltoetuste väljamaksmiseks.

Määrus rakendatakse tagasiulatuvalt alates 
01. jaanuarist 2008.

Määrus jõustub 30. märts 2008. 

Saue Vallavalitsus teatab, et Ääsmäel, 
Kasesalu tn ääres Kopli MÜ asuvad 
omavolilised ja risustatud puitgaraažid 
lammutatakse 3. mail 2008.a

Omavoliliste ehitiste kasutajatel palume 
nimetatud kuupäevaks lobudikest vaja-
likud asjad minema toimetada. Koha-
peale jäetud asjad loetakse jäätmeteks ja 
veetakse prügilasse.

Lisainfo: Mikk Lõhmus, abivallavanem-
arendusnõunik, telefon 6541158 või e-post 
mikk.lohmus@sauevald.ee

Ääsmäel lammu-
tatakse garaaźid

Kohus tunnistas Tuula motoraja ebaseaduslikuks
Tuula külas tegutseva MTÜ 
keila Moto kaebus Tallinna 
halduskohtule, milles 
vaidlustati Saue Vallavalitsuse 
ettekirjutus likvideerida Taari 
maaüksusel asuv krossirada, 
tunnistati küll õigustühiseks, 
aga siiski asus kohus 
seisukohale, et tegemist on 
ebaseadusliku ehitisega. 

“Taari maaüksusel on tegemist kavakind-
lalt väljaarendatud motokrossirajaga, see on 
tekitatud inimtegevuse, mis on käsitletav 
ehitamisena (rajatise ehitamine), tagajärjel 
ja on maapinnaga püsikindlalt ühendatud 
- tegemist on ehitisega EhS §2 lg 1 mõttes. 
Motokrossirajana kasutatud rajatise ehi-
tamiseks ei ole koostatud ehitusprojekti 
ja välja antud ehitusluba. Kõige eeltoodu 
kokkuvõttena asub kohus seisukohale, et 
tegemist on ebaseadusliku ehitisega,” seisab 

kohtuotsuses.
Kaebuse esitaja põhiväide vallavalitsuse 

ettekirjutuse õigustühisuse kohta seisneb 
asjaolus, et talle ei ole arusaadav, kuidas 
ettekirjutust täita. Kohus asus seisukohale, et 
ettekirjutuse sõnastus “krossiraja likvideeri-
mine” ei ole üheselt mõistetav, mistõttu on 
tegemist vormiveaga haldusaktiga ja sellest 
ei selgu üheselt kaebaja kohustused ning 
tunnistas nimetatud ettekirjutuse õigustü-
hiseks. . 

“Üks asi, millest ma ei loobu on see, et 
sõitmine seal ei lõppe. Kui ma oleksin üksi 
keset küla ja kõigi vastu, siis oleks ilmselt 
minu suhtumine teine. Paraku on mul liiga 
palju toetajaid ka samas Tuula külas,” leiab 
Keila Moto esindaja Toomas Kiiler oma 
kirjas Saue Vallavalitsusele. Ta nõustub, et 
peab arvestama kohalike elanike huvidega, 
aga talle teadaolevalt on motoraja vastu vaid 
18 külaelanikku. Kiiler nendib, et sõitmise 
keelustamist taga ajades kaitseb vallavalitsus 
ainult selle väikese sihtgrupi huvisid, takis-

tades eluterve ühiskonna arengut. 
“Te ei ole ka eile sündinud ja seega teate 

ilmselt minust pareminigi palju on Eestis 
ebaseaduslikult ehitatud maju ja teate ka 
reaalset praktikat selle kohta mismoodi 
need asjad lõppevad. Selle asemel, et mulle 
sunnirahasid määrata võiks asjade üle järgi 
mõelda,” soovitab Kiiler kirjas ja nendib, et 
tema ja ta partner Aune Loog on piisavalt 
kannatanud ja kumbki ei ole aru saanud, 
mida nad valesti on teinud.

Abivallavanem Tiit Talvi kinnitusel lähtub 
vallavalitsus oma tegevuses seadustest. 
“Kui motorada oleks rajatud seaduspäraselt, 
siis selle käigus oleks saanud kaaluda ka 
erinevate poolte huvisid, antud juhul ei ole 
järgitud seadust ja vallavalitsuse kohus on 
nõuda õiguspärast käitumist ka MTÜ Keila 
Moto suhtes, nii nagu seda tehakse kõikide 
teiste arendajate osas,” resümeerib Talvi.  

kOduVALd

Taasavati 
veskitammi 
bistroo laagris

Märtsikuu alguspäevil avas peale pikka 
pausi taaskord uksed Veskitammi bistroo, 
nüüd küll juba uute omanike käe all.

Söögikoht on avatud esmaspäevast 
reedeni kümnest neljani. Iga päev ootab 
külastajaid 2 erinevat sorti päevapraadi ja 
lisaks ka üks päevasupi võimalus. 

Hinnad jäävad suppide puhul 25-30 
krooni vahele ja päevapraade saab 35-50 
kroonini. Tellida saab ka püsimenüüst, seal 
on hinnad veidi kallimad.

Kuigi bistroo õhtutundidel ametlikult 
avatud ei ole, võib soovi korral korraldada 
bistroo ruumides ka privaatsemaid istumisi 
- pidada sünnipäevi või muid tähistamist 
vajavaid sündmusi.

Telefon 670 0020.

vatsla külas avati 
uus logistikakeskus
11. aprillil toimus mööblimüüja 
Palmers groupi sõsarettevõtte 
Palmers Logistika logistika- 
keskuse avamisüritus Vatsla 
külas. 

Logistikakeskuses on 4500 ruutmeetrit 
laopinda, 1000 ruutmeetrit kontoripinda ja 
ehitusmaksumuseks on 85 000 000 krooni. 
Vastvalminud logistikakeskuses hakatakse 
ladustama grupi enda poolt müüdavaid 
tooteid ning pakkuma logistikateenust ka 
teistele soovijatele. Suuremaks koostööpart-
neriks on Masku Kalustetalo OY, kelle 
kaup on lausa 3100 ruutmeetril. Neile osu-
tatakse täisteenust - nii laudustamist, kauba 
sorteerimist ja kliendini toimetamist.

Lisaks saab keskuses olema Palmers 
Groupi tütarfirma internetipoe 4Home.ee 
näidistesaal, kus kliendid saavad tutvuda 
osaga ettevõtte sortimendist. 
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laaGRI  
Elena Ingerainen 13.04 94
Miralda Sõmer 18.04 90
Anna Nevolainen 28.04 85
Ernst Ilo  08.04 84   
Agafija Savassina 10.04 81
Erich Veia  22.04 81
Amanda Kaeval 26.04 81
Heino Raieste  24.04 80
Aimur Tepand 15.04 70
Vello Allas  25.04 70
Evi Mägiveer  28.04 70
	 	
valINGu KÜla	 	
Hermilde Olts  21.04 88
	 	
ÄÄSMÄE KÜla	
Aino Välis  02.04 85
	 	
HÜÜRu KÜla	 	
Helmi-Elisabeth Nurmse 10.04 85

laaGRI
Ringo Ulla  18.02.2008
Kristo-Marten Penberg 24.02.2008
Tanel Tahula  05.03.2008
Iiris Maria Tuul 15.02.2008
Saskia Närep  08.03.2008
Emilia Kello  04.03.2008
Maxim Kutkin 24.03.2008
Gustav Erik Pugri 19.02.2008

allIKu KÜla
Eliisabet Holm 25.02.2008
Kirke Pähklamägi 03.03.2008
Armin Soo  

ÄÄSMÄE KÜla
Sten Andri Laanejõe 04.03.2008 
Marii Kiibus  19.02.2008

KoPPElMaa KÜla
Helen	Ots	 	 18.03.2008	 	

   Elmar Jõeveer  06.03.2008
Ivan Mihol  06.03.2008
Elfriede Jaago  07.03.2008
Evald Kruus  11.03.2008
Alma-Johanna Nestor 15.03.2008
Age	Augasmägi	 13.03.2008
Ülo Kraan  19.03.2008
Mati Harineem 20.03.2008
Mihkel Simovart 20.03.2008

Õnnitleme Saue 
valla eakaid

Õnnitleme Saue 
valla kõige pisemaid
kodanikke

In memoriam

20. märtsil 2008. täitus 
100 eluaastat Saue 
vallakodanikul Lehte 
Mittil. See on tähelepanu 
vääriv sündmus, seda 
enam, et vähemalt 
viimase veerandsaja 
aasta jooksul pole 
sellist ümmargust 
juubelit Saue vallas ette 
tulnud.

Lehte on keerulise elusaatusega 
naine - sündinud Venemaal, kao-
tanud seal oma esimese abikaasa 
ja kodu, jõudnud puupaljana ja 
ihuüksinda maailma jäänuna 1943. 
aastal lõpuks Eestisse, kasvatanud 
üksi üles tütre ja kasupoja ning 
rabanud tööd teha kuni 75. eluaas-
tani. “Eks see pidev visa võitlus 
ellujäämise nimel on teinud ema 
ka nii tugevaks, et võime nüüd 
koos perega uhkelt tema suurt juubelit 
tähistada,” arvab tütar Vaike Habicht, 
kelle juures viimased kümme aastat 
Lehte elanud on. Tütre meenutuste ja 
oma emalt kuuldud mälestuste vahen-
dusel saame vaadata tagasi väärikas vanuses 
vanaproua elule.

lapsepõlv - töö, töö, töö.....
Lehte sündis 1908. aastal Venemaal, 

Tomkino külas, 70 km kaugusel Outovast, 
kuhu sajandi alguses eestlased omale uut 
elupaika otsima läksid, sest Eestimaal ei 
jätkunud maad ja elamist. Nii olid ka Lehte 
isa ja onu läinud Eestist - kraam hobuse peal 
ja lehm vankri järel, Venemaale. Tekkis terve 
eestlaste kogukond, võeti metsa maha ja ehi-
tati omale kodud, kirik ja koolgi. Lehte sün-
dis perre esiklapsena, peale teda tulid ilmale 
riburada 5 õde-venda. Paraku oli ema tervis 
nii vilets, et 9 kuud peale viimase lapsukese 
sündi, maeti ema ja kohe tema järel ka pesa-
munast vennake. Lehte isal ei jäänud muud 
üle, kui otsida oma viiele lapsele uus ema 
ja nii tuligi perre noor naine, kes veel kolm 
last sünnitas. Lehtel vanima lapsena pandi 
varakult tööle- põllule, lauta, metsa tegema. 
“Ega ema oma lapsepõlvest muud rääkida 
pole osanud, kui seda, et hirmus raske oli,” 
meenutab tütar.

Korraks mehele ja siis sootuks üksi...
Kuna kodumajas rahvast palju oli, elas seal 

ju lisaks Lehte perele ka veel tema onu pere, 
pandi tüdruk mehele - temast 20 aastat vane-
male ristiisale. “Ema on ikka rääkinud, et 
kui hea mees tal oli, kuidas teda hoidis ja et 
iial ei kuulnud ühtki paha sõna tema käest,” 
meenutab tütar Vaike. 

Paraku hakati seal kolmekümnendate 
aastate algupoolel eestlasi taga kiusama, aeti 
oma kodudest välja ja nii jõudis Lehte oma 
abikaasa Andres Mittiga Leningradi alla 
Katshinasse elama. Hakati koos isegi maja 
ehitama aga valmis see ei saanudki. Enne 
viidi abikaasa minema. On protiv sovets-
koi vlasti, selgitati naisele ja rohkem Lehte 
oma meest ei näinudki. “Pärast seda läks 
ema täitsa segamini, viidi lausa haiglasse, 
kus hoiti surnutega ühes ruumis, sest arvati 
- nagunii sureb temagi,” räägib tütar. Ometi 
Lehte toibus, ainult ühest silmast nägemine 
kadus jäädavalt. 

40-aastate alguses, suurte lahingute ajal 
Leningradi all, käis Lehte haavatuid metsas 
kokku korjamas, metsad olla olnud karjeid 
ja oigamisi täis. Ja siis tuli nälg. “Ema on 
rääkinud, et kaevati lausa hobusekorjuseid 
maa alt välja ja kui beebid surid, siis söödi 
isegi neid,” kirjeldab Vaike.

Esimest korda Eestis...
Lehtel oli natuke õnne ka, sakslased tõid ta 

sõja jalust Eestisse. Pandi ta kusagile karan-
tiini ja sealt käisid kohalikud talumehed 
omale töölisi otsimas. Oma perekonnast ja 
tema saatusest polnud Lehtel aimugi.

Õnneks aitas Venemaa aegne tuttav Sepa 
Miili Lehte Tallinnasse ühe konsulendi 
juurde koduabiliseks. Nii jõudiski Lehte 
oma väikse kohvriga, kuhu kogu tema maine 
vara mahutus, Tallinna. Paraku võttis pealinn 
naise vastu järjekordse saatusenöögiga 
- seesama varanatuke kohvris haarati vene 
soldatite poolt naiselt pimedal linnatänaval 
käest ja nii alustas Lehte uut elu- üksi ja kahe 
palja tööka käega.

Korraks mehele ja jälle üksi..
Seesama Sepa Miili tutvustas Lehtele ka 

üht pisipojaga leskmeest Kriisemanni Os-
valdit. Ja juhtus nii, et Lehte asus Osvaldiga 
koos Restu elama. Abielluda nad ei saanud, 
sest Lehte esimene abikaasa oli küll kadunud, 
aga surma fakti ei suudetud tõestada. 

1945. aastal sündis paaril tütar Vaike, aga 
paraku hukkus värske isa Osvald 9 kuud 
peale tütre sündi veskiveski tammi vahel. 

Järgnesid rasked aastad. Lehte koos oma 
tütre ja kasupojaga kolis mitut puhku, otsides 
tööd, mis pere ära elataks. “Ema on öelnud, 
et kõikide kiituskirjadega, mis töö eest anti, 
võis kemmergu ära tapeetida, aga süüa ikka 
ei olnud,” teab Vaike rääkida. Pikemalt jäädi 
paikseks Laatres, kus Lehte kooliteenijana 
ametis oli. 

Kui tütar Vaike Tallinnas tehnikumi 
lõpetas, hakkas Lehte rääkima, et nüüd peab 
tema ikka kolima tütrele lähemale. Koos leiti 
Laagrist üles Karupuu Liine ja Armand, kes 
Venemaal Lehtega samas külas elanud olid ja 
kes oma pisikesse majakesse nüüd ka Lehte 
ära mahutasid. “Ma olen seda ikka mõelnud, 
et mis sundis Liinet  ja Armandit võtma 
peaaegu võõra inimese oma katuse alla. 
Aga põhjus on vist see, et seal kaugel oldi 
harjunud ühtehoidmises ellu jääma ja inimest 
väärtustades elama,” mõtiskleb Vaike.

Salgas pensioniea maha....
Lehte oli juba 55-aastane, kui ta lõpuks 

Laagrisse tollasesse Saue sohvoosi tööle sai. 
Igaks juhuks naine kellelegi ei maininud, 
et ta juba penisonieas. “Kartis, et äkki siis 
ei võetagi teda tööle ja ta peab koju istuma 
jääma,” muigab Vaike. 

Elu läks natuke lahedamaks. Tööl jõudis 

Lehte käia veel 20 aastat. Aastaid sohvoosi 
aiandis ja kasvuhoonetes kurke, tomateid ja 
sibulaid kasvatamas, hiljem Laagri lasteaias 
kartuleid koorimas. Lehte sai omale väikese 
kööktoagi praeguse Veskitammi 3 asemel 
olnud kontorihoone teisel korrusel. 

Aga seda rahu ei jätkunud kauaks - saatu-
sel oli veel nööke varuks. Ühel talveööl, kui 
Lehte õnneks tütre pool külas oli, süttis maja 
ja kogu Lehte maine vara vaid susises sütel. 
Jälle puupaljas. Õnneks anti Lehtele uus 
elamispind Laagrisse Sae tänavale, kuhu ta 
seniajani sisse registreeritud on.

99- lt kaevas veel peenramaad...
Pea 10 viimast aastat on Lehte elanud oma 

tütre juures Keilas. “Noh mõnel päeval on 
ta reipam, mõnel päeval rohkem voodis,” 
kirjeldab tütar 100 aastase vanaproua täna-
seid tegemisi. Neil reibastel päevadel, näiteks 
veel eelmisel aastal, kaevas Lehte üles peen-
ramaa ja kasvuhoone, kudus valmis sokikan-
nad-pöiad. Ja õhtusöögiks kartuleid koorida 
on senini Lehte rida.

Üldiselt hakkab Lehte päev tavaliselt 
silmapesu ja kohvijoomisega. Tihti uurib 
vanadaam prilliga ka päevalehtede suuremaid 
pealkirju ja kui mõnest sõnast aru ei saa, siis 
ikka nõuab seletust. Ka huvitavad teda hirm-
sasti kaasaegsed köögitehnikad. Tütrel tuleb 
mitut puhku seadmete funktsioone üle sele-
tada. Sellega meenub Vaikele ka üks äpar-
dus. Kord olla Lehte kogemata leiva asemel 
lõikelaua rösterisse sooja pannud. Suurem 
õnnetus jäi õnneks tulemata ja huvi keeruliste 
seadeldiste järele Lehtel veel ei kadunud. 
Telekapuldiga asjatab ta ka veel üsna oskusli-
kult kinni-lahti. Ja armastab üles lugeda kõiki 
oma pereliikmeid, mis on tütre ja tütretütarde 
väimeeste nimed ja kus koolis lapselapsed 
õpivad jne. Ja mõnikord meenuvad Lehtele 
kusagilt lapsepõlvest ja noorusajast laulud, 
mida memm siis ööde kaupa võib leelotada. 
Tütre ja väimehe hoole all saab vanadaam 
oma elutalvega kenasti hakkama.

“Mul ei ole selliseid mälestusi, et ema 
oleks olnud kunagi väga rõõmsameelne. 
Tal on ikka kogu aeg tulnud võidelda ellu 
jäämise ja kestmise pärast. Püüda visalt elust 
läbi minna. Ükskõik, mis juhtub, ikka pea 
püsti ja edasi...” võtab tütar Vaike vaikse 
uhkusenoodiga hääles ema elutee kokku. 

kOduVALd

Sajas sünnipäev - palju õnne lehte Mitt!

JuubELILAuAS: Vanaprouat Lehte Mitti käisid tähtsal päeval 
õnnitlemas ka volikogu esimees Indrek Tiidemann ja vallavanem Mati 
Tartu
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Paastukuu esimesel päeval 
vaeti Ääsmäe koolimajas 
kohalikku ajalugu – toimus 
Ääsmäe ajaloopäev, 
mille korraldajateks 
kohalik raamatukogu, 
raamatukogu juures tegutsev 
ajaloohuviliste ring  ja 
viimastel aastatel väga 
aktiivselt toimetanud Ääsmäe 
külavanem Ahto Oja.

Kes tahtis ja vaevaks võttis aja-
loopäevaks koolimajja jalutada, sai 
küllaltki põhjaliku ja detailirikka 
ülevaate Ääsmäe piirkonnas varase-
matel aegadel toimunust. Ajakirjanik 
ja vabakutseline ajaloouurija Eda 
Liiväär andis ülevaate Ääsmäe vane-
mast ajaloost, alates piirkonna nime 
kujunemisest keskajal kuni Eesti 
omariikluse ajani ning selle katkes-
tanud nõukogude okupatsioonini.

Eda Liivääre uurijatäpsusega 
tutvustatud fakte illustreeris isiklike 
mälestustega sõjaeelsest ajast kauane 
kooliõpetaja Elfriede Miller, kelle 
meenutused ei olnud sugugi kantud 
vaid endise aja nostalgilisest vai-
mustusest. Pigem analüüsis vanaproua 
20-30-ndate aastate plusse-miinuseid 
ja võrdles olusid tänase päevaga. Mil-
leri sõnul oli tema noorusajal piirkon-
nas vaid üks noor inimene, kes sai käia 
keskkoolis, see oli külavanema poeg.  

Piirkonna elust nõukogude perioodil 
ja eriti ühismajandite rollist kohaliku 
elu korraldamisel, rääkis kultuuriloo- 
lane, koduloo-uurija Aino Lehtmets. 
Tema ettekandest koorus muuhulgas 
ka üllatav fakt, mis korrigeerib seni-
seid ajalooteadmisi kolhoseerimise 
asjus. Nimelt oli A. Lehtmets arhiivi-
dokumentide põhjal selgitanud, et esi- 
mesed riiklikud põllumajanduse ühis- 
majandid (sovhoosid) alustasid Eestis 
tööd juba nõukogude okupatsiooni 
esimesel aasal, 1940. Nii tegutses ka 
Tallinna ümbruses Harju sovhoos, 
mille üks filiaalidest oli Voores. Seni 
on Eesti ajalookirjanduses nimetatud 
esimeste ühismajandite loomise aas-
taks 1947.

Oma mälestusi kultuuritöö korral-
damisest ja isetegevusringidest rääkis 
Kaie Bergmann, kes töötas koos abi-
kaasa Manfred Bergmanniga Ääsmäel 
aastatel 1966 kuni 1968. Manfred 
Bergmann oli vastloodud Ääsmäe 
sovhoosi direktor. Kaie ja ta laulukaas-
laste ansamblilaul kõlas ajaloopäeval 
ka ammuselt-ammuselt lindimakilt. 

Koolisaali ning koridoridesse olid 
korraldajad seadnud rohkelt illust- 
reerivat pildi- ning kaardimaterjali, 
mis ka kaugemalt tulnule Ääsmäe 
piirkonna oluliselt selgemaks tegi. 
Ajaloo- ja seltskonnajutud jätkusid 
hubases kohvilauas. Inforohkele 
tarkusepäevale lisasid emotsioone ning 
värvi Ääsmäe kooli tublid isetegevus-
lased.	

Oli huvitav ja hästi korraldatud 
kultuuripäev. Kahju vaid, et valla 
ajalehest ja veebilt polnud võimalik 
ettevõtmise kohta eelteavet saada.

Suur tänu korraldajaile, suur tänu 
vana aja meelespidajaile!

OLAV kRuuS

Ääsmäe ajaloopäeval 
korrigeeriti Eesti 
lähiajalugu

1963. aasta suvel sammus üks 15-aastane 
kärust pärit tüdruk ema käekõrval mööda 
Narva maanteed "suure-peda" poole. kooli 
sisseastumiseks pabereid viima. Tegelikult 
ihkas ta kalandustehnikumi minna ja 
radistiks saada, aga tütarlapsi sel aastal 
tehnikumi ei võetud. Ja ema otsustas asja - 
mine õpi lasteaia kasvatajaks.

ARMAS TIIu!
IgA MÖÖduV AASTA ON VÄÄRT MEENuTAMIST
IgA JÄRgNEV - ELAMIST.
MIS SEST, ET ARgIPÄEV ON kIIRE
MIS SEST, ET TÖÖ EI TuNNE PIIRE
JÄTkugu SuL IkkA Jõudu JAkSu,
RõõMSAT MEELT JA hINgE SÄRTSu. 
SÜdAMLIkud õNNESOOVId 
SuLLE JuubELI PuhuL.

Sinu suured ja väikesed sõbrad Laagri Lasteaiast 

Tiiu Tool -
4 aastakümmet 
laagri lasteaias

Sellele - 45 aastat tagasi tehtud vali-
kule on Tiiu Tool truuks jäänud tänase 
päevani. Veelgi enam- neist 40 aastat on 
ta lapsukesi kasvatanud Laagri Laste- 
aias, niiet täna käivad tema rühmas juba 
lapsed, kes on tegelikult tema eelmiste 
kasvandike järeltulijad.

Muud ei oska, kui mängida
Tiiu, kes aprillikuus oma 60. juubelit 

tähistab, nendib, et ega ta oska oma ame- 
tile truuksjäämist muuga õigustada, kui 
sellega, et muud ta teha ei oska, kui män-
gida. “Ja kuskohas veel ma võiksin terve 
tööpäeva mängides veeta?” küsib Tiiu ja 
kogu tema olemus - näoilmed ja hoogsad 
zhestid kätega reedavad vallatut ulakuse-
nooti - täpselt nagu Vanaema õunapuu 
otsas kunagisest lastelavastusest. 

Kui kõik ausalt ära rääkida, on Tiiu 
tegelikult aastakese kasvataja ameti kõr-
valt ka ametniku leiba maitsnud. “Istusin 
päevad läbi kontoris ja registreerisin 
sünde ja surmasid. Ja tead, kui väsinud 
ma õhtuks olin!” meenutab Tiiu.

“Ega see kasvataja töö muidugi ka 
mingi pidev meesaia söömine pole 
olnud,” arvab Tiiu. Kümmekond aastat 
tagasi tundis naine korraks, et on juba 
vana ja ehk tuleks lastekasvatamise roll 
üle anda noorematele. “Aga nüüd ma 
küll enam niimoodi ei tunne - olen nagu 
kasvataja-vanaema,” kinnitab Tiiu. 

Kasvataja oli vanemale partner
Tiiu arvates ei ole lastekasvatamises 40 

aasta jooksul just eriti palju muutunud. 
“Nüüd on hakatud rääkima, et lasteaed 
peab olema mänguline. Jumal küll, ta 
on seda kogu aeg olnud ja mina olen 
niimoodi kõik need aastad tööd teinud,” 
ei jõua Tiiu ära imestada tänaste haridus-
funktsionäride “avastusi”. 

Aga üks asi on küll Tiiu arvates olu-
liselt muutunud - nimelt kasvatajate ja 
vanemate omavaheline suhe. “Vanasti 
võeti kasvatajat kui partnerit. Kasvata-
jat väärtustati rohkem, talle vaadati alt 

üles ja tema 
nõu võeti kuulda,” selgitab naine. Nüüd 
tundvat kasvatajad end pigem teenindava 
personalina, kuigi nad tahaks olla hoopis 
sõbrad. “Tegelikult me ju kasvatame seda 
last koos, peaksime tegema koostööd!” 
on Tiiu veendunud. 

Ta toob ilmeka võrdluse, et tuuakse 
pisike 3 aastane nagu taignapätsike 
lasteaeda ja nelja aasta pärast loodetakse 
tagasi saada kena küpsetatud rosinakuk-
kel. Ehk siis et see “kuklike” loeks ja 
kirjutaks, oleks õpetatud rääkima inglise 
ja prantsuse keeles, et temaga käidaks 
vanalinnas jalutamas ja õpetataks kinga-
paelu siduma. “Eks me muidugi püüame 
seda ka teha, aga kõiki kohustusi ei saa 
ka lasteaiale delegeerida. Mõnikord 
tahaks öelda, et emakene-kallikene, mine 
oma lapsega ise vanalinna laupäeval jalu-
tama!” soovitab Tiiu.  

Iga lend viib südamest tüki kaasa
Tiiu on üleskasvatanud ka oma lapsed - 

poja ja tütre, ning on viie lapselapse uhke 
vanaema. Ometi nendib ta, et need neli 
aastat, mis ühe rühma kooliealiseks kas-
vatamiseks läheb, muudavad lapsukesed 
sama kalliks, kui oma lihased järeltuli-
jad. “Iga lennu lõpetades ma ikka täitsa 
nutan,” tunnistab Tiiu. Sest alustades 
sellest, kuidas kõige väiksemad lasteaia 
alguspäevil nutvana ja hirmunutena 
emme käest rühma võetakse, lõpetades 
7-aastastega, kes juba “väikesesse mur-
deikka” jõudma hakkavad - need ühised 
päevad, rõõmud ja mured seovad südame 
külge. “Ma arvan, et oma praeguse rühma 
tahaks ka ikka veel kooli saata Kõik poti-
tamised on juba ära tehtud, miks peaksin 
siis nüüd oma lapsed kellegi teise kant-
seldada andma,” mõtiskleb Tiiu, andes 
lootust, et veel vähemalt paari-kolme 
aasta jooksul ta koju kiiktooli puhkama ja 
pensionipõlve nautima ei kavatse jääda. 

45 aastat tagasi ema soovitusel tehtud 
valik on ennast Tiiu jaoks kuhjaga õigus-
tanud. Ta on ametis, mida ta armastab, tal 

on olnud võimalus töötada koos fantas-
tilise kollektiiviga. “Isegi 40 aastaga ei 
saa inimene üksi midagi ära teha, olen 
tänulik selle eest Laagri Lasteaiale ja 
kõikidele oma kolleegidele.”

 Tiiu ei mäleta tegelikult seda, et mõnel 
päeval poleks tahtnud lasteaeda tulla. 
“Tööl on ju mõnus!” resümeerib naine. 

kOduVALd

Tiiu on olnud algusest peale Laagri 
Lasteaias, mina tulin 1970. aastal 
kasvatajaks ja mingil ajal olime Tiiuga 
lausa paarilised ja me olime kohutavalt 
hea tiim. Tiiu on selline inimene, kes 
genereerib ideid ja minul on olnud hea 
kaasa minna sellega. 

Tiiu rühmas õpetatakse lapsed män-
gima kohe alguses. See võib kõlada 
kummaliselt, aga laps tulebki õpetada 
mängima- kooli, kodu, söögitegemist, 
iseenesest ei oska ju laps uue asjaga 
midagi peale hakata. Need pisikesed, 
kes sügisel Tiiuga koos alles alustasid 
- kui hästi nad juba mängivad. Õhtuti 
katavad laua ja teevad mängult süüa. 
Ükskord jäin Tiiuga pikemalt rääkima 
rühmaruumis ja tuleb väike Märten ja 
ütleb: pole vaja niikaua lobiseda, söök 
jahtub ära...

Ja tema rühmad ongi sellised eri-
lised - ääretult energilised. Nad ei ole 
sellised nurgas nohistajad, vaid hästi 
avatud, alati valmis juttu alustama. 

Tiiu on hästi särav inimene. Kum-
maline küll, et inimene saab kohe-
kohe 60-aastaseks, aga on ikka veel 
niivõrd vitaalne ja niivõrd energiline. 
See on sõnul seletamatu, kuidas üks 
inimene suudab nii kaua särada. Just 
nimelt särada!

TIIu INgERAINEN

LAAgRI LASTEAIA JuhATAJA



aPRIll 2008     lK 7 Koduvald  

Mis kõik ei mahu ära laste 
luuletuste sisse - augud soki 
sees ja võililled, tuulelohed 
ja karud ning kalli-kallid. 14. 
märts tõi Veskitammi Lasteaia 
saalipõrandale lustakad riimid 
tublimatelt poistelt-tüdrukutelt.

Luulevõistlusel said suures aulas oma 
etlemisoskuse panna proovile lapsed 
kõikidest rühmadest. Enne seda tähtsat 
päeva olid rühmasisesed eelkonkursid 
päris võistluse tarbeks ära korraldatud 
ja emakeele 
päeva tähis-
tamisel	said	
sõna need, kes 
kõige tubli-
mad.

Ka kõige 
pisemad - alles 
3-4. aastased 
- silmad 
otsimas oma 
kasvataja jul-
gustavat pilku 
ja sõrmed 
omatahtsi 
seelikuäärt 
rullimas, said 
luuletustega	
veatult maha. 
Riimid ei läi-
nud	esinemis-
palaviku kiuste 
sassi kellelgi, 
emotsiooni 

sõnadele juurde anti miimika ja kätega, 
niksud-kraapsud olid omal kohal. 

Ei jäänud kasvatajadki veidi ärevast 
õhkkonnast puutumata - oma rühma 
lapsukesele kaasa elades vormis nii 
mõnelgi suu sõnu sosinal kaasa.

Zhüriil oli tükk tegemist, et leida 
parimatest parimad. Hinnati esinemisjul-
gust, hääle tugevust ja ilmekust. Kõiki-       
dest vanusegruppides pärjati parimateks 
just poisid - 3-4. aastaste arvestuses sai 
peapreemia Markus Oliver Marimäe, 4-5. 
aastaste arvestuses Indrek Paljak ja 6-7. 
aastaste seas Kenner Talisainen.

Emakeelest rääkimine ei 
tähenda midagi surmtõsist, 
kuiva ja igavat. Põhirõhu 
võib asetada hoopis millelegi 
loomingulisemale. Näiteks sai 
emakeelepäeva tähistamiseks 
14. märtsil - Laagri Lasteaias 
välja hõigatud omavalmistatud 
raamatu projekt. 

Valmisid põnevad raamatud, mis 
koostati iga rühma meeskonnatööna. 
Emakeelepäeval, peale teatrietendust, 
tutvustasid rühmade õpetajad värskeid 
raamatuid:

vI rühma “Numbri muinasjutu”	
raamatus tuleb mööda raamatulehekülgi 
näpuga pingsalt järge ajada, et suu-
rusmõisted üles leida, sest need on ka-
valalt joonistuste ja juttude vahele peitu 
pugenud. Sama rühma “Tähemuinas-
jutt” aga sisaldas ühe kindla tähe juttu. 
Laps valis tähe, millest ta jutu koostas. 
Juttude koostamisse olid lapsed kaasanud 
ka oma vanemad.

v rühma “vanaema - vanaisa lood”	
valmisid aga vanavanemate abiga, kelle 
ülesandeks oli jutustada oma lapselapsele 
üks tore jutt või põnev seiklus oma 
lapsepõlvest.

Iv rühma “Meie lõbus pildiraamat”	
valmis kevadele mõeldes. Lapsed 
joonistasid õpetaja abi Leena-Lotta 
juhendamisel rõõmsaid pilte ja koos lisati 
ka selgitused piltidele.

III rühma “vares vaagu täheraama-
tus” olid kõik tähed kenasti tähestiku 
järjekorda pandud. Iga tähe alla oli 
õpetaja ise loonud kaherealise tähejutu, 
et lapsed vanemaks saades neid lugeda 
võiks. Pildid tähtede juurde joonistasid 
lapsed ise.

II rühma “Toimetused linnupesas” 
sisaldas õpetaja abi Mare poolt kaunilt 
kujundatud ja õpetajate Tiiu ja Kaja kir-
japandud lühilugusid ehk laste ütlemisi ja 
jutte lasteaia tegemistest. 

I rühma lastel oli igaühel oma raamat, 
mida aastatega täiendatakse ning lasteaia 
lõpuks valmib sellest “Minu esimene 
raamat”.

Kiidusõnad ja pika pai sai VI rühma 
Jaagup, kes ise kaks raamatut valmistas: 
“Sanderi draakonipuu” ja “Barmalei 
vahele jäämine”.   

Kogu maja, nii suured kui ka väikesed, 
on ääretult uhked oma raamatute üle, 
oma loomingu üle. Üks asi mida meie  
lasteaias oma emakeele säilitamiseks ära 
teha saame, on õpetada lapsed ilusalt ja 
kaunilt rääkima. 

LAAgRI LASTEAEd

28. märtsil toimus Saku Valla 
Majas hageri kihelkonna 
konverents, mis tõi kokku 
huvilisi kohila, Saku, kernu ja 
Saue vallast.

Kihelkonnad ehk külade liidud olid 
muinas– Eestis väljakujunenud tervikli-
kud piirkondlikud üksused, regionaalsed 
jaotused, mis ületasid sellisena nii maa-
konna kui ka valla. Ristiusustamisega 
ehitati põhiliselt muinasaegsete kihelkon-
dade keskustesse kirikud ja pandi alus 
kirikukihelkondade kujunemisele. Nii 
alustas oma ettekannet Hageri Kihel-
konna konverentsil PhD Liivi Aarma 
Tallinna ülikoolist, kes andis ülevaate 
Hageri kihelkonna arenguloost  kuni 20. 
sajandi alguseni.

Konverentsipäev oli tihe ja mitmeki-
hiline.

Konverents pakkus huvilisele-kuulajale 
ülevaadet Hageri kihelkonna ajaloost, 
mõisatest, kultuurist, kunstist, rahvaluu-
lest ning loomingust. Elevust tekitas  
Reet Piiri ja Silja Nõu ettekanne Hageri 
rahvariietest ja ehetest, mida ilmestas 
laval mannekeenide riietamine ning 
ehtimine.	

Saku Valla Majas oli võimalik tutvuda 
nelja valla esindajate poolt üles seatud 
teemakohase näitusega. Ene Miti, Aino 
Lehtmetsa ja Liia Kiibuse poolt oli 
kokku pandud näitus Maidla mõisast, 
koolist ja külaseltsist, mis andis huvitava 

ülevaate selle nn uuel ajal Saue valla ja 
endise Hageri kihelkonna küla elu-olu ja 
arengu kohta. 

Konverentsipäeva väga oodatud osaks 
oli nn diivanidiskussioon teemal “Kihel-
kond eile – vallad täna, mis saab eda-
si…” Vestlusringist võtsid osa Saue valla 
abivallavanem Priidu Kalbre, Saku val-
lavanem Arvo Pärniste, Kernu vallava-
nem Enn Karu, Kohila vallavanem Hillar 
Kalmet ja Jüri Võigemast Rapla val-
lavolikogu liige. Kõnelejad tõstsid esile 
eelkõige tänase päeva ja tuleviku võima- 

veskitammi lasteaias toimus 
emakeelepäeva auks luulevõistlus

laagri lasteaed tähis-
tas emekeelpäeva 
raamatuprojektiga

Mis on emakeele päev?

Emakeele päeva tähistatakse 
alates 1999.a, mil riigikogus 
võeti ühel häälel vastu seadus ema-
keelepäeva tähistamise kohta.  

Kristjan Jaak Petersoni sün-
nipäev- 14.märts -on eesti keele 
ja kultuuri austamiseks igati sobiv 
päev - just Peterson oli esimene, 
kes küsis, miks ei võiks eesti keelel 
olla õigust igavikule. 

Kasutame eesti keelt iga päev. 
Kuid iga päev eesti keelt rääkides 
ja kirjutades ei mõtle keele peale 
- et miks on ta oma, miks on ta 
emakeel. Kui mitte meie ise, siis 
kes veel peaks seda keelt armas-
tama ja hoidma. Ja nii on see päev 
ka Veskitammi Lasteaias oma ema-
keelele teadliku tähelepanu pööra-
miseks. Eesmärgiga teadvustada 
lastele, kui ilus on eesti keel ja 
et selle säilitamiseks tuleb vaeva 
näha meil kõigil. Emakeelest rääki-
mine pole laste jaoks midagi kuiva, 
igavat, tõsist. Põhirõhk on keele 
kõlal, keelemängul. On sõnu, lau-
seid, jutukesi aga just luuletustes 
kõlab emakeel eriti kaunilt. Seetõt-
tu kuulemegi emakeelepäeval laste 
õpitud luuletuste kaudu, kuidas 
kõlab meie eesti keel. 

RITA kLEIN VESkITAMMI 
LASTEAIA JuhATAJA 

OOTEL: Markus Oliver Marimäe, kaisa kaldjärv ja 
gertrud haavistu oma esinemisjärge oodamas

Kihelkond eile – vallad täna, 
mis saab edasi… Hageri kihelkond

lused, sest kihelkonna ajalugu oli pika 
konverentsipäeva jooksul asjatundjate 
ja huviliste poolt põhjalikku käsitlemist 
leidnud. Jüri Võigemast pakkus välja, 
et viie aasta pärast Kihelkonnapäeva 
pidades võikski päeva põhiettekannetes 
keskenduda hetkeolukorra analüüsile ja 
tulevikustsenaariumitele. 

Mõttearendustes jäid kõlama järg-
mised sõnad -“koostöö” , “turvalisus”, 
“kogukonna tunne”. Kõik leidsid, et 
sellist “kihelkonnapäeva” on kindlasti 
ka edaspidi vaja. Pika ning sisuka päeva 
võttis kokku Priidu Kalbre: “Kõik on 
kinni meis enestes. Peame nägema endi 
kõrval ka teisi, siis on edasine koostöö 
ja areng võimalik”.

Kevadel mitmed üritused
Mida tähendab kihelkond tänapäeva 

inimesele ja miks me seda ikka jälle 
meenutame? Eestlane on oma loomult 
maarahvas. Ja rahvana hoiab meid koos 
ajalugu, traditsioon, keel ning koos 
kogetud valud ja rõõmud.

Ühiseid kihelkonnapäevi on peetud 
juba 20 aasta kestel ja sel aastal on nen- 
de nelja valla - Kohila, Saku, Kernu 
ja Saue valla kihelkonnapäeva tähista-
mine viies. 

Kevadel 25. mail on kihelkondlik 
spordipäev, 7. juunil möödub 100 aastat 
Hageri Haridusseltsi ja kooli asuta-
misest, samal päeval saavad Maidlas 
kokku kõigi nelja valla jalgrattamatkast 
osavõtjad ning 8. juunil toimub Hageris 
suur kihelkonnapäevale pühendatud 
rahvapidu.  

LIIVI PRINk
hARIduS- JA kuLTuuRINõuNIk
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Tavaliselt kell 7 hommikul 
heliseb ühes Põdrakanepi 
tänava majas äratuskell 
ja üheksa aastane söakas 
tüdrukutirts seab 
end kooliminekuks valmis. 
Päev tuleb pikk- peale 
koolitunde ootab 
pikapäevarühm ja 
siis trenni! Ja nii 
esmaspäevast reedeni. 
Lisaks veel laupäevased 
treeningud. 

Laurabell Kabrits on viimased 
kolm aastat võimlemisklubis Kotree 
iluvõimlemisega tegelenud. “No 
mõnikord väsin natuke ära ka, aga 
mulle väga meeldib. Saab õppida iga 
suguseid kavasid ja tasakaalu hoida 
ja pöördeid teha,” ütleb Laurabell.

“Ta on selline hull, positiivses 
mõttes hull, rabab kõvasti,” nendib 
ka isa Aivar. Küsimuse peale, kas 
lapsest sellise koormuse juures 
kahju ei hakka, arvab isa, et seni, 
kuni tütrele meeldib ja kuni see on 
talle huvitav, tuleb toetada ja julgus-
tada.

Hasartne treenimine on viinud 
ka juba arvestatavate tulemusteni. 
Näiteks viimastel võistlustel Lootuse 

Karikavõistlustel teisel etapil 
märtsikuus pälvis Laurabell rah-
vusvahelise grupi Miniklassis, 
kus sel korral olid kohal kõik 
Eesti parimad noored iluvõim-
lejad, 2 esikohta - vabakavas ja 
rõngaskavas, lisaks veel teine 
tulemus hüpitsakavas. Aasta 
alguses toimunud sama võist-
luse esimese etapil võitis tüdruk 
aga kõigil kolmel alal esimese 
tulemuse.	

“Võistlustel on põnev, kui 
teed, siis kõik vaatavad ja plak-
sutavad, ja kui hästi läheb, siis 
on ikka heameel,” kinnitab Lau-
rabell ja tunnistab, et medaleid 
võita talle meeldib. “Muidu on 
ka hea trennis käia, aga tahaks 
ikka midagi saavutada ka,” 
tõdeb 9-aastane ebatavaliselt 
täiskasvanulikult ja usub, et kui 
kõvasti trenni teha, võiks tulevi-
kus olümpialegi saada.

Aga juba praegu on on noor-
sportlasel ette näidata 10 medalit 
ja 8 karikat ja võistlusreisid 
on viinud väljapoole Eestitki 
- käidud on Venemaal, Val-
gevenes, Poolas, Ukrainas. Kui 
vähegi võimalik, püüab isa 
tütrega välisreisidel kaasas käia. 
“Eks see ole selline autojuhi, 
fotograafi ja psühholoogi roll 

läbisegi,” arvab mees ja lisab, et samas 
on selline tütre hobiga tegelemine tema 
jaoks nagu tavarutiinist väljaminek. “Ja 
olen uskumatult positiivseid emotsioone 
saanud neil võistlustel kaasas käies”. 

Möödunud aasta lõpus sattusid võit-
lused olema peaaegu kuu aega järjest, nii 
et kooli Laurabell peaaegu ei jõudnudki. 
Aga isa Aivari sõnul ollakse Vanalinna 
Hariduskolleegiumis, mille teises klassis 
Laurabell õpib, väga soosival positsioonil 
sportimise osas - saab ette koolitükke ära 
teha ja tagantjärele vastata ning kui vaja, 
saavad noored spordiga tegelemiseks 
suisa oma õppekava. Seda pole küll 
Laurabellil seni vaja läinud ja tunnistusel 
ilutsevad tal ikka neljad-viied.

Kui trennist-koolist aega üle jääb- näi-
teks pühapäeviti või koolivaheajal, jõuab 
Laurabell vahel õue sõpradega mängima-
gi. Vahel võtab ka juturaamatu pihku või 
kantseldab väikevenda. Aga arvutist ja 
internetist hoiab tüdruk erinevalt teis-
test omavanustest kaugele ja ei näe seal 
midagi põnevat. 

Pigem teeb Laurabell koduski trenni. 
Venitab selja soojaks, toob kurikad 
lagedale ja hakkab elutoa vaibal igasugu 
elemente harjutama. 

kOduVALd

Noor iluvõimleja: “Kui ma hästi trenni teen, siis 
suureks saades lähen võib-olla olümpiale ka!”

LAhTI VENITAMAS: Laurabell (ees) 
valmistumas Lootuste karikavõistluste 
teise etapi võitlusteks, mis toimusid 
8–9. märtsini Narvas

Maidla küla hädas kehvade riigiteedega
Maidla küla on juba aastajagu 
päevi pidanud kirjavahetust 
nii Majandus- ja kommunikat-
siooniministeeriumiga 
kui Põhja Regionaalse 
Maanteeametiga leidmaks 
lahendust Ääsmäe-hageri ning 
kiisa-Maidla tee kehvadele 
teeoludele. 

"No ikka väga halvas seisukorras 
on need teed,” tõdeb külaelanik Aavo 

Mitt. “Tee on porine, pealt savine ja 
libe, augud veel lisaks”. Kiisa-Maidla ja 
Ääsmäe-Hageri teelõigul on tehtud küll 
viimase paari aasta jooksul remonti, aga 
Mitti sõnul ei kannata tulemus paraku 
remondi nimegi välja. “Võiks öelda, et 
selle käigus rikuti tee veel rohkem ära, 
sest kasutati ebasobivat teekatte mater-
jali”. 

Mitti hinnangul oli 2006. aasta suvi 
Maidla ja Pärinurme külade jaoks 
võimatu. Hageri karjäärist veeti läbi 
Maidla küla teede 40-ne tonniste auto-

dega materjali Kasemetsa-Kiisa-Hageri 
teele. “Naljakas on see, et ühes kohas 
tehakse teed, aga meie küla tee tallati 
ära raskete autodega. Terve suvi elasime 
tohutu tolmu sees. Ei olnud võimalik 
uksi aknaid lahti teha, pesu kuivatada. 
Rääkimata inimestest, kes seda sisse 
hingama pidid,” meenutab Mitt. 

Maidla külas on tegutseva neli ette-
võtet on hädas teenindava transpordiga. 
Piima-, kütte-, viljaveo- ja väetiseautod 
ei taha teenindada, kuna tee on vilets. 

Samuti laekub pidevalt kaebusi koo-
libussi teenust pakkuvalt firmalt.   
Ühistransporti külas samuti ei ole, 
sest näiteks bussifirmaga Samat 
lõppesid läbirääkimised marsruut-
takso liini käima panemisest selsa-
mal põhjusel. 

“Millal lõpeb meie küladel see 
pori, tolm ja teeaugud? Kes korvab 
meile sellest tuleneva majandusliku 
ja moraalse kahju?” on küsinud 
külaelanikud oma kirjades riigiteede 
hoiuga tegelevatelt instantsidelt.

Riigil napib vahendeid
Teeseaduse §25 lõikes 2 on sätes-

tatud, et Maanteeamet korraldab 
teehoidu ja on kohustatud looma 
tingimused ohutuks liiklemiseks 
riigimaateedel.	

Nii jagab ka Põhja Regionaalne 
Maanteeamet oma vastuskirjades 
külaelanike muret, aga nendib 
samas, et selliseid   riigimaanteid 
oli 2007. aasta seisuga Eestis veel 

7111 km, sealhulgas Harjumaal 332 
km. Katete ehitamist kruusateedele 
kavandamisel lähtutakse tasuvusest, 
liiklussagedusest, võrgulisest tähtsusest, 
bussiliinide arvust jne. 

Majandus- ja Kommunikatsioonimi-
nisteerium nendib samuti, et paraku on 
vajadus teehoiu rahastamiseks suurem, 
kui Maanteeametile eraldatud on, aga 
lähtuda saab ainult riigieelarve või-
malustest. Teehoiu vahendite jaotamisel 
on arvestatud kõikide maakondade 
vajadustega ja teistele maakondadele 
ette nähtud vahendite arvel ei ole õiglane 
parandada riigimaanteede hoiu rahasta-
mist Harjumaal, selgitab ministeerium.

väike lootuskiir
Ometi on aastapikkune kirjavahetus 

viinud ka ühe reaalse lubaduseni minis- 
teeriumi poolt. 

Nimelt seoses põhimaanteel number 
4 Tallinn-Pärnu-Ikla (lõigus Kanama-
Jõgisoo) teekatte välimiste sõiduradade 
taastusremondiga käesoleval aastal 
kasutatakse freesitud materjali Ääsmäe-
Hageri teel kilomeetrite 0,748 - 3,720 
mustkatte ehitamiseks. 

“See lahendab küll olukorra kolme 
kilomeetri ulatuses, aga liiklus käib ju ka 
Hageri poole, see ots on tegelikult kõige 
halvemas seisukorras,” tõdeb Aavo Mitt.  
“Ega ei jää muud üle, kui tuleb jälle 
kirju edasi kirjutada,” resümeerib mees.

kOduVALd
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1. klassi õpilaste registreerimine 
2008/2009. õppeaastaks.
Dokumentide vastvõtt toimub
31. maini tööpäevadel kell 7.00-17.00.
Registreerimisel esitada:
Avaldus (vorm kooli koduleheküljel), 
lapse tervisekaart, lapse sünnitunnistuse 
koopia.

Eelkooli õpilaste registreerimine 
2008/2009. õppeaastaks.
Dokumentide vastvõtt toimub 31.maini 
tööpäevadel kell 7.00-17.00.
Registreerimisel esitada:
Avaldus (avalduse vorm kooli kodu-
leheküljel), lapse tervisetõend, lapse 
sünnitunnistuse koopia.

Kooli aadress: Kasesalu 16, Ääsmäe, 
Saue vald, Harjumaa
Info telefonil 6 086 236.
		

Ääsmäe Põhikoolis
on alanud õpilaste 
registreerimine 

14. mail kell 18.00 Laagri Koolis toi- 
muval “Lapse arengu” koolitusel räägib 
Ramo Pener järgmistel teemadel:

1. Lapsevanemaks kasvamine - ema 
roll, isa roll; abielu; vaimne ja sotsialne 
küpsus; kas kogu elu; õigused, kohus-
tused ja vastutus;

2. Lapsele oluline - mõistmine, 
kuulamine, rääkimine, nõustamine; 
usk,lootus, tingimusteta armastus; 
partnerlus; minu kodu on minu kindlus 
- “Me areneme ja kasvame koos!”

3. Poisid ja tüdrukud  -arengueldused 
ja erinevused füüsilises, vaimses ja 
sotsiaalses (emotsionalses) mõttes; 
teismelisus; nad on erinevad; “Kaini 
kasvatus”; poistest mehed-isad, tüdru-
kutest naised-emad.

4. Kas last saab arendada? Laps ei ole 
väike täiskasvanu; arendamine on ahista-
mine  -arenemine vastavatel eeldustel ja 
tingimustel; areneb tervik; kasvab tervik; 
arengueeldused; subjekt-objekt suhe; 
arengu suund, efektiivsus ja intensiivsus

Lisainfo lastekaitsespetsialistilt Liivi 
Lentsilt 654 1144

Tasuta koolitus 
lapsevanematele

Ääsmäe 
noortekeskuse Exit 
reis läti Jurmala 
veeparki
19. märtsi hommikul asusid 
Ääsmäe noortekeskuse 
noored ja vanad teele meie 
naaberriigi - Läti poole. Seal oli 
meie sihikuks Jurmala veepark 
Livu. 

Peale paariminutilist hilinemist välju-
sime Ääsmäelt ja reis võis alata. Enne 
Läti piiri ületamist oli võimalik soorita-
da veel mõned ostud bensiinijaamas, et 
teel oleks midagi näksida või lugeda. 
Mõned minutid enne kella 12.00 jõud-
simegi Jurmala veekeskusesse ja kell 
12.00 võis pidu ja pillerkaar alata. 

Torusid oli piisavalt ja see ajas pea 
nii sassi, et ei teadnud millest alustada. 
Peale erinevate atraktsioonide külasta-
mise oli võimalik ka niisama ujuda või 
käia saunas. Neli tundi veekeskuses 
läks suisa lennates. Peale Jurmalas 
veedetud aega asusime teele söögikoha 
poole. Lido toitlustuskompleksis oli 
suur valik süüa ja taaskord tekkis rasku-
seid, mida valida. Peale söömist oli 
meil veel umbes 3 minutit vaba aega, et 
niisama ringi käija ja seejärel taas bussi 
istuda ja kodu poole sõitma hakata. 

Tagasi sõitsime kahe peatusega, kus 
oli võimalik jalgu sirutada või veel en-
dale midagi koduteele kaasa osta. Koju 
jõudsime pisut varemgi, kui oodatud. 
Tegemist oli ilusa reisiga.

kERTTu VETEMA

Ülevad emotsioonid Saue valla 
laululapse 2008 konkursilt
Saue valla laululapse konkurss 
toimus sellel aastal 3.aprillil 
uues ilusas Laagri koolis. 
Sellel aastal saime meiegi 
minna kuulama, vaatama ja 
kaasa elama. 

Kartsime pisut, et tegemist on väga 
ametliku ja väljapeetud üritusega. See 
kartus oli asjatu, sest laulukonkurss 
algas mõnusas õhkkonnas ja rõõmsas 
meeleolus. Konkursi algus tuli küll 
kõigile ootamatult, sest laulmiste jär-
jekorda teada ei olnud, aga võistulaul-
mine läks kenasti. 

Kõige rohkem oli toredaid laululapsi 
nelja-, viie- ja kuueaastaste seas. 

Kurb oli aga see, et neid vapraid 
väikeseid poisse-tüdrukuid, kes kaks ja 
pool tundi kannatalikult teisi lauljaid 
kuulasid ja lõpptulemusi ootasid, ei tun-
nustatud peaaegu üldse. Tõsi, tänati küll 
kõiki osavõtjaid ja nende juhendajaid, 
saatjaid suuliselt, kuid kena oleks olnud, 
kui kõiki kohale tulnud laululapsi oleks 
meeles peetud kasvõi tänukirjaga. Iga 
laps oli tubli ja võitja ning oleks vääri-
nud seda vähest tähelepanu. Nende, just 
kõige pisemate osavõtjate jaoks, oli see 
suursündmus ja julge esinemine kiitust 
väärt. 

Märkimist vääriks ka see, et valla 
laululapse tiitliga kaasnenud raama-
tusse ei olnud kriipsugi kirjutatud. Tore 

oleks, kui kingitud raamat eristuks teiste 
raamaturiiulil seisvate raamatute seas 
kasvõi Saue valla templiga (kui muuks 
ressursse napib) või siis sissekandega: 
„Saue valla laululaps 2008.“ 

Žürii oli aukartustäratavalt rohkearvu-
line, nägime neid laval, kui neile tänu- 
täheks lilli anti. Kahjuks ei õnnestunud 
meil, lastevanematel, teada saada, mis 
nende nimed olid ja kuidas nad muusi-
kaga seotud on. 

Minu kirjutamise eesmärgiks ei ole 
kellegi tuju rikkuda ega kellelegi nä-
puga näidata. 

Minu soov ja kindlasti ka paljude 
teiste lapsevanemate soov on, et ükski 
laps ei peaks järgnevatel aastatel meie 
valla lauluapse konkursilt lahkuma 
nuttes ega vaatama vesiste silmadega 
emale otsa ja küsima:“ Ema, eks mina 
olin ju ka tubli?“ või, et “Miks nendele 
tädidele lilled anti, kui nemad ju ei 
laulnud?“ 

Üritusega peab kaasa tulema tunne, et 
see mida tehakse on TÄHTIS! 

Sellel aastal jäi mulle hinge kripel-
dama küsimus, kas see oli?

Jõudu edaspidiseks!

ÜhE VÄIkESE VAPRA LAuLuLAPSE 
EMA kÄTLIN VELLINg

Kutse peole!
25. aprillil kell 12.00 

on kõik valla eakad ja erivajadustega 
inimesed oodatud 

Veskitammi Kultuurikeskusesse

Kavas
Igihaljas ansambel laINE								

pakub muusikalist meelelahtust ja 
jagab kogemusi, kuidas säilitada           

optimistlikku meelt ja head tervist
Toitumisspetsialist Kristiine räägib 
kalatoitude kasulikkusest tervisele
Suur kalatoitude retseptikonkurss! 

Valmista ette kirjalikult ja too peole 
kaasa oma retsept, mis peaks vas-
tama kolmele tingimusele - odav, 

kiiresti valmistatav ja maitsev. 
Parimatele auhinnad!

Toimub ka traditsiooniline 
loterii ja kaetud on 
kohvilaud 

Lisainfo                        
telefonil 
654 1136

•

•

•

•
•

Buss väljub 25.04 küladest laagrisse

Maidla seltsimaja juurest 10.00
mõisa juurest 10.05

Ääsmäelt Kasesalu 6 10.20
Uku bussipeatusest Pärnu mnt 10.35
Ailast (vana koolimaja juurest) 10.50

Valingult (mõisa juurest) 11.00
Vanamõisast Rõika tn ots 11.15
Alliku seltsimaja juurest 11.20

Peale võetakse kõik 
tee ääres hääletajad!

Koju saab samuti bussiga

Kommentaar 

Siin on vastus murelikule ja ilmselt 
veidi pettunud lapse emale. Paraku on 
nii, et kõik ei saagi võita ja seetõttu võib 
nukraid emotsioone olla palju. Iga võist-
lus, konkurss on lapse jaoks kogemus ja 
on hea, kui seal kõrval on ema või keegi 
teine lähedane inimene. Sest nii võitu 
kui ka kaotust tuleb osata üle elada, 
selleks neid konkursse siin maailmas 
korraldataksegi, et tulevikus oleks koge-
musi ja oskusi paremini hakkama saada. 

On palju juttu olnud sellest, kas üldse 
võistlusi korraldada, et tagada lapsele 
turvaline õhkkond ja mitte tekitada 
kaotuse korral negatiivseid tundeid. 
Seetõttu on ka meie valla üks lasteaed 
ametlikult öelnud, et ei osale võistlustel. 
Lõpptulemusena otsustab selle lapseva-
nem, kes tunneb oma last ikkagi kõige 
paremini, kas osaleda või mitte. 

Kõik lapsed sellel konkursil olid tub-
lid ja seda rõhutas mitmel korral ka žürii 
esimees, kes andis häid ja asjatundlikke 
soovitusi edaspidiseks. Samuti tunnus-
tati lastevanemate ja lauluõpetajate osa 
laste ettevalmistamisel. 

Miks oli võistluse ülesehitus selline 
nagu ta oli? Kasutasime “Harjumaa 
laululapse” konkursi ülesehitust, et 

nendel, kes osutuvad väljavalituks, ei 
oleks vaja harjuda jälle uue olukorraga. 
Seda teadsid kõik lasteasutused ja lau-
luõpetajad, kes kohtadel otsustasid, kes 
tuleb võistlema. 

Žüriil lasub väga suur vastutus, seetõt-
tu ei ole võimalik, et otsuse teeb üks 
inimene. Alati võib tunduda, et otsus 
ei vasta igaühe ootustele. Sellist otsust 
ei olegi võimalik teha! Seetõttu peab 
olema žüriis palju hindajaid, eriti, mis 
puudutab alaealistega seotud võistlusi. 
Seekord kuulusid žürii koosseisu pro-
fessionaalsed lauluõpetajad ja muusikud 
ja veelkord tänud neile, et see raske ja 
samas väga meeldiv otsus sai tehtud 
ning loodame, et väljavalitud lastel 
läheb “Harjumaa laululapse” konkursil 
hästi. Nagu ütleb “Harjumaa laululapse” 
žürii reglement: “Žürii otsus on lõplik ja 
edasikaebamisele ei kuulu!”

Tänud väikese vapra laululapse emale

LIIVI PRINk
SAuE VALLA hARIduS- JA 

kuLTuuRINõuNIk

19. aprillil 2008 toimub Kiilis konkurss “Harjumaa laululaps 2008”. 
Saue valda esindavad:

3- 4 aastastest Kätri Kiilberg
5 – 6 aastastest Kaisa-Mari Veinberg

7 – 9 aastastest Saara Kaldma
                                     Johanna Kruusement

10 – 12 aastastest Laura Männiste
13 – 15 aastastest Marilyn Sipelgas
16 – 18 aastastest Annika Mölder

  

veskitammi 
Kultuurikeskuses  

ahto vaheri 
fotonäitus lIllEd

ja
 

17. aprillist - 31. maini 

laagri lasteaia ja 
veskitammi lasteaia  

laste tööde näitus
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Laagrisse jõudis tänavune kevad kümnepäevase hilinemise-
ga. Nimelt toimus pühapäeval 30. märtsil Laagri Koolis In-
seneride Meeskoori KEVADKONTSERT. Solistide, ansamb 
lite, pillimeeste ja koori musitseerimisrõõm kutsus kuulajais 
esile siira kaasaelamise ja hingekosutust pakkuva rõõmu taas-
saabunud kevade üle.

Üllatus oli seegi, kui kontsert kuulutati avatuks ja tõdeti, 
et seekord ei ole mingeid tervitussõnu ei volikogu esimehelt 
härra Indrek Tiidemannilt ega vallavanemalt Mati Tartult.
Lubati, et seekord on koori lihtliikmetena bassi ja baritonina  
vallarahva ees kahe mehe pea poolesaja liikmeline sõprus-
kond (kogu Inseneride Meeskoor maestro Ants Üleoja enda 
taktikepi all)

Kuna märtsikuu on ka naistepäeva kuu, siis igihaljaid 
ja  teravmeelseid  ütlemisi naiste, meeste ja nendevaheliste 
suhete kohta esitasid Mati ja Indrek. Ürituse korraldamise 
idee tuli aga koori liikmelt härra Toivo Ojaveskilt. Koostöös 
Veskitammi Kultuurikeskusega pakuti nauditav õhtupoolik 
pea 250 vallakodanikule.

Aitäh korraldajaile meeleoluka pühapäevase pärastlõuna 
eest!

TÄNuLIkud kONTSERdIkuuLAJAd

Eesti Vabariik sai 24. veebruaril 90-aastaseks, 
kuid juubeliaasta tähistamine sellega ei 
lõppenud. Maikuu on juubelikalendris kohtukuu.

Kohtukuu kulminatsioon saab kahtlemata olema 9. mail aset 
leidev üritus, kus ühel päeval lähevad 90 kohtunikku 90 asu-
kohta üle Eesti, et anda 90 loengut. Loenguteema on “Inimene 
ja kohus. Kohus ja inimene”. Kaks neist loengutest leiab aset 
ka Saue vallas.

Loengud, mis Virust Võruni aset leiavad, kannavad kõik 
ühte mõtet: Eesti Vabariigil on mitmeid alustalasid; üks ja väga 
oluline neist on moraalne ja eetiline kodanikkond, teine sama 
oluline on usaldusväärne õigusemõistmise süsteem. Need kaks 
on aga omavahel lahutamatult seotud ning mõjutavad teineteist 
samatihedalt.

Uuringud on näidanud, et Eestis usaldatakse kohtuid kõrgelt, 
kuid teadlikkus kohtute tööst ja tegemistest on madal. Seega, 
informatsioon selle kohta, kuidas 90-aastases Eesti Vabariigis 
on õiglane õigusemõistmine tagatud, pole piisavalt kättesaa-
dav. Eks see ole kivi kohtute ja teiste õigusasutuste kapsaaeda, 
sest kui kindel saab olla inimene süsteemis, mida ta ei tunne. 
Nende 90 loenguga püüab kohtunikkond seda fakti muuta.

9. mail toimuvad 90 loengut usus, et kodanik on motiveeri-
tud tegema õiglasemaid valikuid, kui ta võib olla kindel, et 
õiglane lahendus on võimalik ka siis, kui peaks tekkima vaid-
lus või konflikt. Kui kodanik saab olla kindel selles, et õiglane 
lahendus on võimalik, ei teki tal ka vajadust omakohtu raken-
damiseks või anarhiaks. 

9. mail räägivad kohtunikud sellest, kuidas Eestis õi-

gusemõistmise süsteem töötab, kes õigust mõistavad ning mil-
lised on need aluspõhimõtted, millest õigusemõistmisel lähtu-
takse. Loomulikult saab oluliselt selgemaks ka see, mida peab 
tegema inimene, et kohtult abi saada ning millised on tema 
õigused kohtus. Loengutel saab esitada ka küsimusi. Ehk ei jää 
nõnda vastamata ka küsimused: kuidas saab kohtunik oma töös 
rakendada õiglustunnet ja kuidas lappida seaduseauke.

Lisaks toimuvatele loengutele leiab maikuus aset veel nii 
mõndagi muud. Tasub ehk märkida, et 8. mail avatakse Eesti 
Ajaloomuuseumis näitus “Eesti oma kohus: kohtusüsteem ja 
õigusemõistmine Eesti Vabariigis”.Kõigi ürituste kohta leiab 
täpsemat infot internetiaadressilt www.eesti90.ee.

Kohtumiseni kohtukuul!
EVELI kukLANE

RIIgIkOhTu kOMMuNIkATSIOONIOSAkONNA JuhATAJA

Meeste esiliiga võitis teist aastat järjest Liider/
Rolltransi meeskond, kes alistas finaalis mängudega 
2:0 Eesti Maaülikooli. Kui laupäevane 3:0 lõppenud 
kohtumine kujunes kodusaalis mänginud Liider/
Rolltransile kergeks jalutuskäiguks, siis täna osutas 
EMÜ sitkemat vastupanu.

Laagris treeniv-mängiv meeskond võitis Tartus 
küll kaks esimest geimi, kuid Taaralinna pallurid 
viigistasid seisu. Otsustavas geimis tegutses kül-
maverelisemalt Liider/Rolltrans, võites selle 15:13. 
“EMÜ esitas kodusaalis palju parema partii. Eriti 
tõhus oli nende serv,” lausus võitjate temporündaja 
Kaarel Kais.

Nelja-aastase tegutsemise jooksul esiliigas kaks 
kulda ja ühe hõbeda võitnud Liider/Rolltransi 
trumbiks peab Kais head meeskonnavaimu. “Võime 
-telt pole me vastastest nii palju üle. Lisaks oleme 
kokkumänginud meeskond heas mängijaeas pallu-
ritega,” rääkis Kais ja tänas klubile kaasaegse saali 
kindlustanud peasponsorit Saue valda.

“Inimene ja kohus. Kohus ja inimene” ka Saue vallas

9. mail kell 10.30 
Laagri koolis

9. mail kell 13.00 
Ääsmäe koolis

Oodatud on kõik huvilised!

30. aprillil kogunes mitmeid 
Jõgisoo lähiümbruses 
(Ääsmäelt, koppelmaalt, 
Rahula külast ning Laagri 
alevikust) elavaid inimesi 
Egele kõrvase viljapuu aeda, 
et osa saada Saue-Jõgisoo 
haridusseltsi poolt korraldatud 
vajalikust viljapuude ja 
põõsaste õppepäevast.

Juhendajaks oli juba Jõgisoo rahvale 
tuntud õpetaja Ülle Michleson. Kursuse 
alguses toimus kursuslaste kaasavõetud 
tööriistade ülevaatus, sest Ülle sõnul on 
töövahendi korrashoid elementaarne. 
Tema näpunäiteid järgides said kur-
suslased käed külge lüüa ning lõigata, 
korrastada ise viljapuid. Korda tehti nii 
noored kui ka vanad õunapuud. Appi 
võeti lausa mootorsaag, et ühte vana 
õunapuud üleliigsetest jämedatest oks-
test vabastada. Üle vaadati okste õige 
lõikamine. 

Juhendaja toonitas - ühtegi aastat ei 
tohiks puude lõikamise osas vahele 
jätta.  Luuviljaliste puude lõikamisega 
on teised lood. Kevadel ei tohiks lõigata 
ploomi ja kirssi. Et rahvas aimu saaks, 
kuidas antud viljapuid lõigata, võeti 
näidispuuks metsik ploomipuu, kus 
vajalikke lõikusi mõnuga teostati.

Mulle meeldis Ülle lähenemine, kui-
das ilma keemiat kasutamata on võima-
lik aeda korras hoida. Näiteks sammalt 
saab puu pealt maha niiske ilmaga, kui 
hõõruda nahkkinnas käes vajalikke 
kohti, kus sammal on juba võimust 
võtnud. 

Meeldiva päeva lõpetas Egle Kõrvas, 
kes jagas lahkelt kursuslastele maitsvat 
hernesuppi ja sibulapirukat. 

Lõpetuseks lisan Ülle Michlesoni 
mõtte: “Kindlasti hakkab Teile vil-
japuude okste lõikamine meeldima, kui 
sellega juba algust teha. See on väga 
mõnus tegevus”. 

Niisiis oksakäärid kätte ja aeda toi- 
metama!!!

kRISTI ALAS
JõgISOO hARIduS- JA 

kuLTuuRISELTS

  27. aprillil kell 15.00  
veskitammi Kultuurikeskuses	

vENE KooRI 
KoNTSERT

võrkpalli meeste esiliiga 
võitis teist aastat järjest 
liider/Rolltrans

BAILATINO on uudne liikumis-
viis, mille eesmärgiks on lähendada 
inimestele ladinaameerika muusikat, 

rütme ja kultuuri.

Tantsutunnid teisipäeviti kell 20.00 - 21.00
Veskitammi Kultuurikeskuses alates 8.aprillist 

Kuutasu 300,-
Eelregistreerimine aadressil sveajuur@gmail.

com või telefonil 5071847 

Kevad tuli teisiti - kontserdi ja musitseerimisrõõmugaviljapuude ja 
põõsaste lõika-
mise õppepäev 
Jõgisool
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Veskitammi kultuurikeskuse 
selle hooaja kaalukaim 
üritus toimub 19. aprillil kell 
15.00 

Juba neljandat korda toimuvale 
festivalile on käesolevaks hetkeks on 
registreerunud üle 20 kollektiivi.

Varasemate aastate kogemuste 
põhjal võime pajatada, et festival on 
äärmiselt positiivne. Kollektiive on 
palju, esitatakse 3 laulu, neist üks 
a capella. Enne esinemist antakse 
kollektiivile 2–3 minutit enese ja 
laulude tutvustamiseks. 

Alati on lauljaid hinnanud zürii, 
kelle eesmärgiks ei ole esimeste või 
viimaste väljaselgitamine vaid igas 
kollektiivis tema nn. pärlite esiletoo-
mine ja tähelepanu juhtimine sellele, 
mis kollektiivi veel nauditavamaks 
muudaks.

Kategoorijaid on selgi aastal viis-   
nais-, mees-, sega-, eakateansamblid 
ning kantry-bändid. 

Züriis: Lydia Rahula, Erki Pehk, 
Reet  Linna, Mati Tartu, Taavi Esko.

Lubame, et 19. aprillil kõlavad 
eestikeelsete laulude kõrval nii 
mustlasviisid, ukraina-, vene- kui ka 
inglise keelsed laulud.

Kõiki esinejaid püütakse meeles 
pidada. Tassikese kohviga rõõ-
mustatakse nii pealtvaatajaid kui 
esinejaid. Festivalil on ka üks põnev 
reegel: kollektiiv, kel on õnnestunud 
meie festivalil omas kategoorias 
kahel aastal järjest võita, peab aas-
takese vahele jätma. Nõnda puh-
kaski eelmisel aastal meie oma valla     
ansambel „Pihlamari“ proua Tiina 
Selke juhendamisel. Sel aastal on 
nemad taas osavõtjate ridades. Tulge 
neile kaasa elama!!!

Noored on asendatud kantry 
–bändidega, et festivali lõpus oleks 
kuulamisele lisaks võimalus ka ühi-
selt tantsu lüüa.

TIIA SOOSALu
VESkITAMMI kuLTuuRIkESkuSE 

JuhATAJA

koit Toome andis möödunud 
suvel üle Eesti paljudes 
kirikutes kontserte, mille 
nimi oli „Allikas“. 
11. mail kell 15.00 hüüru 
mõisas rõõmustab koit 
Toome emadepäeva puhul 
koos Jorma Puusaagiga 
meie valla emasid sama 
kontserdiga.

See on unplugged-kontsert, sel-
lises kuues, milles Koit Toomet on 
vähe nähtud. Koos Koit Toomega 
esineb Jorma Puusaag, andekas 
kitarrist, kes on lõpetanud EMTA 
klassikalise kitarri erialal H. Mätliku 
juures, viimase kursuse õppis His-
paanias. Kitarri- ja klaverimuusika 
loovad kontserdil kammerlikuma, 
intiimsema õhkkonna. „Mingi vaikne 
uina-muina see ka pole,“ kinnitab 
Koit Toome. „Me mängime ikka 

krapsakaid lugusid ka.“ Lisaks lubab 
Toome rahvaga juttu ajada ja publi-
kut kaasata. Kontserdil tuleb esita-
misele Koit Toome lugude paremik 
läbi	aegade.	

Kontsert on kõigile tasuta ja 
eesmärgiga väärtustada meie valla 
emasid ja tähtsustada emaks olemist.

kATRIN kRAuSE

kevad on käes ja ega suvigi 
enam mägede taga pole! 23. 
augustil 2008 algusega kell 
12.00 toimub Saue valla juba 
traditsiooniks saanud Suur 
Suvelõpupidu koos külad 
Päeva ja käsitöölaadaga 
Vanamõisa lõkkeplatsil. 

Ning seekord toimub see juba 
kuuendat korda. Arvestades järjepide-
vust on populaarsus ja külastajate 
arv kasvanud ja eelmisel aastal oli 
see juba üle paari tuhande ning sellel 
aastal prognoosime veelgi rohkem. 
Täpne selleaastane programm alles 
väljatöötamisel, kuid esimesed 
kokkulepped on juba töös. Õhtune 
peaesineja on ansambel Justament. 
Lasteprogrammis on teatrietendus, 
lastega tegeleb Pipi Pikksukk, lisaks 
näomaalijad, batuut, pallimeri, mini-
loomaaed, joonistusvõistlus, jalgratta 
vigursõit jne. Noorte programmis 
astuvad ülesse noortebändid sealhul-
gas „Feetback”, kohal on trikirattu-
rid, breikarid ja beatboxijad. Päeva 
jooksul esinevad erinevad ansamblid, 
koorid, rahvatantsijad, showgrupp 
samuti toimub suur käsitöölaat. 
Kohal on Maanteeamet pöörleva au-

toga ning muude põnevate tegemis- 
tega propageerides liiklusohutust, 
Päästeamet erinevate demonstrat-
sioonesinemistega, Roheliste telk, 
tule- ja koerteshow. 

Külade päeva raames toimuvad 
taas küladevahelised võistlused ning 
sellel aastal on need kalateemalised. 
Külavanematele on seekord paanis 
eraldi jõukatsumine, kuid see on 
üllatus. Alanud on registreerimine  
käsitöölaadale kauplemiseks, kuhu 
ootame kõike isetehtut ja eestimaist. 
Registreerimiseks palun kirjutada 
suvelaat@gmail.com  või helista 
5214092.

Kokku on pandud ürituse or-
ganiseerimise toimkond ning kõik 
koostööpakkumised, uued ideed 
ja lahendused nii eraisikutelt kui 
ettevõtetelt on teretulnud ja võima-
lus on ka ühineda toimkonna tööga. 
Samuti on valla firmadel võimalus 
oma teenuseid reklaamida ja ootame 
kõikide Saue valla taidlejate soove 
üritusel esiemiseks. 

Info ja kontakt: projektijuht Kat- 
rin Krause katrin@kodukyla.ee tel: 
5140761

kATRIN kRAuSE
VANAMõISA SELTSIMAJA 

algas suurima kultuuri- ja 
kauplemisürituse „Saue valla Suur 
Suvelõpupidu, Külade Päeva ja 
Käsitöölaat 2008” ettevalmistus

vESKITaMMI 
lauluRaTaS 

2008 

  

HEI KALTSUVAIBA 
KUDUJAD!

Jõgisoo Rahvamajas on nüüdsest 
võimalus kauneid 

kaltsuvaipu kududa. 
Väljaõpe kohapeal. 

Hakkame aga pihta!!!!
Eelregistreerimine 28.aprillini 
jogisoo@hot.ee või 501 2033

veskitammi Kultuurikeskuses 2. mail kell  19.00 

pilet 115.- ja
 130.- 

Noorteüritus 
veskitammi Kultuurikeskuses

RASTAFARIDE 
kokkutulek

26. aprillil kell 17.00

Seekord on teemaks aafrika 
ja dubstepi muusika

pilet 80.-

19.aprillil Ääsmäel

SAUE  VALLA SUUR Töötab PUHVET  ja 
väliköögist saab suppi 

Kava
17.30 Registreerimine jooksudele algab 
18.00 Laste jooks, kuni 7.a (kaasa arvatud) 
18.30 Suuremate laste jooks 8-12. a (kaasa arvatud) 
19.00 Kepikõnd 
19.30 SUUR JÜRIÖÖ JOOKS 
20.30 Autasustamine ja üllatusesineja 
21.00 PIDU - Tantsuks mängib ansambel 
                                  VÄIKESTE LÕÕTSPILLIDE ÜHING

Õhtut juhib Sven Sumberg 

Võistkonnad on 8-liikmelised, 
neist 3 on naised, jooks toimub 
8 vahetuses: 4 vahetust on 1200 m 
ja 4 vahetust 400 m

Võistlejate ja osalejate eel-
registreerimine 15. aprillini 
aadressil jaanika1808@hot.ee või 
telefonil 56686924 Jaanika Saat

Kohale toob ja koju tagasi viib 
Jüriöö Jooksu buss vastavalt 
eelregistreerimisele, esimene buss 
jõuab Ääsmäele 17.45, 
teine buss 20.45 ja koju tagasi viib 
viimane buss Ääsmäelt 23.45 

Koit Toome kontsert 
emadepäeval Hüüru mõisas



väljaandja: Saue vallavalitsus; Toimetus: Saue vallavalitsus, veskitammi 4, laagri
e-post: koduvald@sauevald.ee telefon 6 54 11 56

  kOduVALd Saue valla sõnumileht

66 84 700    1partner@1partner.ee   www.1partner.ee

Kaili Tamm
56 268 258

Ville Värk
51 32 422

Koduvald lK 12 aPRIll  2008

KÜTTEKAUPLUS
Männiku tee 106b

Turbabrikett - Sangla ja Tootsi
Puitbrikett

Küttepinnud ja klotsid võrgus
Küttegraanul 20 kg kottides

Pakitud kaminapuud

Tellimine 6577778, 5137737
E-R 8-17.00 L 8-14.00

P suletud

TREPID, PIIRDED
AIAD, VÄRAVAD 
JÄÄTMEMAJAD

projekteerimine, valmistamine, müük ja
paigaldus vastavalt Teie soovidele.

Andrus Lukas Tel. 50 31 987,
andrus@kohilametall.ee

 Mart Kirkmann Tel. 5090451,
mart@aakv.ee

www.kohilametall.ee

Trahter hüüru Veski otsib oma meeskonda 
suve hooajaks lisajõude!

Pakume tööd koka-abile, grillmeistrile, ettekandjale ja koristajale
Töö graafiku alusel.

õhtuti viime oma töötajad koju, olemas ka ööbimisvõimalus.
Info tel 56911278 või kirsti@hyyruveski.ee

PoTTSEPa TÖÖd 
kamin-ahjud, glasuur pottahjud,

kaminad, pliidid, soemüürid.

Telef: 5648 4951

aiaplaan või haljastusprojekt
Konsultatsioon ja ideed
Projektide teostus ja järelvalve
Kalmukujundus, haljastus ja hooldus
lõikan õuna- ja teisi viljapuid
ning nõustan lõikusjärgsel hooldamisel

Tel 5049835, www.virkus.com/aiandus

Laupäeval, 19. aprillil 2008 toimub 
Kalev Kiili Spordihallis

Kiili valla ehitus- ja arengumess
Oma Kodu Kiili Vallas 2008

Tule tutvuma Kiili uute elamis- kui 
äripindade arenduspiirkondadega ning 

kuula sisekujundus- ja arhitektuuriteemalisi 
loenguid. 

Külastajatele sissepääs tasuta!
Info väljapanekuga osaleda soovivatele 
ettevõtetele: Andra Perv, a.perv@hot.ee 

Täpsem info www.kiilivald.ee

Kehtestada alates 1. juulist  2008 AS KOVEK  poolt osutatava veevarustuse ja 
reovee ärajuhtimise teenuse hind alljärgnevalt:

(1) Laagri ja Nõlvaku piirkond
1) Abonenttasu kõikidele klientidele 0.00 krooni;

2) Elanikkond

Kr/m³ Käibemaks KOKKU kr/m³

Vesi 12,43 2,24 14,67

Kanalisatsioon 15,23 2,74 17,97

Kokku 27,66 4,98 32,64

3) Juriidlised isikud

Kr/m³ Käibemaks KOKKU kr/m³

Vesi 14,19 2,55 16,75

Kanalisatsioon 19,38 3,49 22,87

Kokku 33,57 6,04 39,61

(2) Ääsmäe piirkond
1) Abonenttasu kõikidele klientidele 0.00 krooni;

2) Elanikkond

Kr/m³ Käibemaks KOKKU kr/m³

Vesi 15,13 2,72 17,85

Kanalisatsioon 18,24 3,28 21,52

Kokku 33,37 6,01 39,37

3) Juriidlised isikud

Kr/m³ Käibemaks KOKKU kr/m³

Vesi 17,88 3,22 21,1

Kanalisatsioon 23,21 4,18 27,39

Kokku 41,09 7,4 48,49

(3) Valingu ja Alliku piirkonnad
1) Abonenttasu kõikidele klientidele 0.00 krooni;

2) Elanikkond

Kr/m³ Käibemaks KOKKU kr/m³

Vesi 15,13 2,72 17,85

3) Juriidlised isikud

Kr/m³ Käibemaks KOKKU kr/m³

Vesi 17,88 3,22 21,1

Saue Vallavalitsus teatab

Laki 12, Tallinn 10621
Tel: 6563247, GSM 5242424

www.survepesu.ee

Kanalisatsioonitrasside
survepesu
Fekaaliimu
Prügivedu
(suured konteinerid ) 
Lammutus- ja koristustööd 
Katuste ja fassaadide survepesu 
Liivapritsitööd

•
•
•
•
•
•


