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Värssidesse vormitud 
hingepakitsus- 
üks ootamatult pöördu-
nud elulugu...

Seeda Randroo

Hangi endale üks Halb Harjumus. 
ilma selleta võib sul tekkida  
ettekujutus, et oled täiuslik, 
kuid mitte keegi ei peaks sellise 
koorma all elama.
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Mati  Tartu 
vallavanem

Alanud on advendiaeg – 
adventus Domini ehk Kristuse 
tulemise aeg. 

 
Suurem osa meist aga ei teagi, 
mida see täpselt tähendab. 
Kui uskuda entsüklopeediaid,
tähendab advendiaeg Issanda 
sünni ehk Jeesus Kristuse näol 
Jumala tuleku ootust, tema 
inkarnatsiooni ehk esimese 
tuleku aega.

Advent koosneb neljast 
pühapäevast enne esimest 
jõulupüha ning tänavu oli 
esimene advendipühapäev 
seega 30. november, millega 
algas ka liturgiline kirikuaasta.

Kirikukaanonid ütlevad, et 
advendiaeg tuletab meelde 
vajadust valmistuda Issanda 
taastulemiseks ning viimseks 
kohtumõistmiseks. Advendiaeg 
on paastuaeg.

Advendiaja liturgiline 
värv on violetne. Esimese 
advendipühapäeva värvus on 
valge ning süüdatakse valge 
küünal, mis on Kristuse värv ja 
tähendab puhtust ja armastust.

Teisel, kolmandal ja neljandal 
advendipühapäeval süüdatakse 
violetset värvi küünlad, mis 
tähendab patukahetsust, ootust 

ja paastuaega.

Seega on advendiaeg 
ühtlasi jõluootuse aeg, aga 
paastumisest ja patukahetsusest  
on asjad väga kaugel. Kogu 
kanoniseeritud püha jõuluootus 
on meie endi poolt muudetud 
ohjeldamatuks tarbimisorgiaks. 
Ikka vorsti, sinki ja rulaadi, 
särisevat ahjupraadi, nagu tõesti 
oleks viimne kohtupäev kohe 
tulemas! 

Kaubanduskeskustes laiutavad 
jõulumüügid, kus näiliselt 
odava hinna eest määritakse 
jõuluootusest elevil inimestele 
pähe täiesti tarbetut pudi-padi. 
Pärast imestad ise ka – miks ma 
seda kõike ostsin?

Ei erine see jõuluootuse 
pillerkaar üheski maailma 
riigis eriti millegipoolest, 
ainult et ühes riigis müüb teile 
allahinnatud kaupa Jõuluvana, 

teises Joulupukki, kolmandas 
Santa Claus või lihtsalt Santa, 
neljandas Weinachtsmann, 
viiendas Ded Moroz, jne...jne..

Mis puutub viimsesse 
kohtupäeva, siis seda on 

kristlik maailm hardalt juba 
paar aastatuhandet ihalenud. 
Uskmatutele jääb juba mulje, 
et ega seda vist nii väga ei 
oodatagi.

Ma ei ole küll mingi ususalgaja 
aga kogu inimkonna ajaloos 
pole peetud verisemaid ja 
julmemaid sõdu, kui usu 
nimel ning selle asemel, 
et viimsepäeva kristlikku 
kohtupäeva oodata, on 
inimkond ise asunud 

kohtumõistja rolli. Alati on 
ka nii juhtunud, et see kellel 
jõud ja vägi, selle usk ka kõige 
kangemaks on osutunud.

Maailmas on sadu erinevaid 
usundeid, usulahke ja 
uskumusi. Kõik nad kuulutavad 
ligimisearmastust, halastust 
ja andeksandmist. Miks aga 
sõdades ja näljahädades hukkub 
igal aastal miljoneid süütuid 
lapsi, kui nii palju headust ja 
jumalaarmu neid ümbritseb? 
Kas advendiaeg üldse sobib 
sellisteks aruteludeks? Kui ei 
– siis milline aeg sobib ? 

Ehk võtaksime aja veidikeseks 
maha, rahuneksime ja 
mõtleksime pisut? Ehk 
avastame, et juba ammu pole 
me märganud toredaid inimesi 
enda kõrval, pole leidnud õigeid 
sõnu nende tunnustamiseks, 
pole otsinud nende lähedust. 
Ehk oleks tore mõte kirjutada 
kiri mõnele sõbrale või piisaks 
ka paarist heast sõnast telefoni 
teel?

Kõigele vaatamata usun, 
et Jõuluvana on olemas, 
et inglid tema kingituste 
pakkimistöökojas on kärmed, et 
põhjapõdrad juba ootavad saani 
ees ja lastel on salmid selged.

Soovin teile kõigile mõtlikku 
advendiaega, rõõmsaid 
jõulupühi, rahu südamesse ja 
armastust...

 
vallalehe  
kujundus sai 
värskenduse 
Koduvald

Uue kalendriaasta algus on 
tavaliselt aeg, kus antakse 
endale lubadusi - hakkan 
sporti tegema, jätan halvad 
harjumused, loen läbi kogu 
vene klassikalise kirjan-
duse, olen lähedaste vastu 
kenam jne, jne...

Ühesõnaga proovin olla 
parem, ilusam, huvitavam.
Saue vallaleht otsustas, et 
mitte teiste aastaalguse lu-
baduste seas varjule jääda, 
siis uue lähenemisega tuleb 
alustada juba aasta lõpus.
Ehket - ka vallaväljaanne 
on nüüd valinud endale 
välja uue rüü, et vaatajaid 
rõõmustada ning loodab, 
et lugejalegi kohendatud 
välimus meele järele on.
Aga nagu eluski, ei ole 
väline ilu just kõige oluli-
sem. Hinnanguid antakse 
ikka sisukuse järele. Ka 
selles osas püüab vallaleht 
samm-samm haaval ikka 
kõrgemale redelipulgale 
end vinnata. 
Aga et lehejuttudedele 
rohkem “päriselulist” vunki  
juurde saada, siinkohal on 
üleskutse kõikidele vallaela-
nikele. Andke endast toime-
tusele rohkem märku. 
Väga vahva oleks saada 
pildimaterjali - ilusast talve-
ilmast, meelolukast sünd-
musest, kõigest, mis silma 
rõõmustab, aga ka riivab. 
Samuti olmelisi seiku, mis 
elus ette tulevad - olgu nad 
ilusad (keegi tegi kellelegi hea-
teo) olgu nad inetud (mõni 
nähtud/kuuldud seik, mis 
südame vaevama pannud). 
E-post annely.sumre@saue-
vald.ee ja kõnetraat 654 1156 
ootavad sõnumeid elust 
enesest.

A AstAlõputervitusVI- uus Asi

jõuluootel- ehk võtaksime aja maha...?

1Lions- klubi Tallinn City ja Kaarli Kiriku Remondifondi juhatusel on au paluda 
Teid südamlikule  

heategevus-jõulukontserdile 

17. ja 18. detsembril 2008 kl 18.00 Kaarli Kirikus 

Kontserdil osalevad solistid Kaire Vilgats, Triinu-Liis Kindel (8 a) ning TTÜ Naiskoor 
Raul Talmari juhatusel, Inseneride Meeskoor Ants Üleoja juhatusel, Urmas Lattikase Trio 

ning orelil Piret Aidulo. 
Kontserdilt laekuvat tulu ja kogutavaid annetusi kasutatakse Kaarli Kiriku remondiks ja 

Sihtasutuse Haraka Kodu rajamiseks Ääsmäele intellekti -ja liitpuudega noortele.
PILETID PILETILEVIST ( 17.12 PILET 150.-eek, 18.12 TASUTA

“kõigele vaatamata 
usun, et jõuluvana 
on olemas” 
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VAllAvOliKOGus

Algatati Saue valla üldplaneeringut muutev detailplaneering Alliku 
küla Kalsepa kinnistul, millega muudetakse üldplaneeringu kohane 
maatulundusmaa tootmis- ja ärimaaks

Muudeti Saue Vallavolikogu 26. aprilli 2007 otsust nr 029 “Saue 
valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine Alliku 
külas Loo 1 kinnistul” 

Võeti vastu Saue valla laste ja noorte huvitegevuse toetamise kord 
erahuvikoolides ja spordiklubides

Tunnistati osaliselt kehtetuks Saue Vallavolikogu 10. oktoobri 2005 
otsusega nr 090 kehtestatud Saue valla Laagri alevik Redise, Vae, 
Kuuse põik ja Kuuse tn vaheline kvartali detailplaneering, kuna 
planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest 
kehtestatud kujul loobuda ning soovib planeeringut osaliselt muuta

Määrati Vanamõisa külas asuva katastriüksuse Viirpuu tee 24 
(Vanamõisa küla Reinu I kinnistu detailplaneeringu järgi krunt nr 
11) katastriüksuse suuruseks 22 m2 

Kuni 30. juuni 2013. aastani kinnitati  OÜ Rever vee-ettevõtjaks 
Tuula külas ja kehtestati tema tegevuspiirkonnaks Tuula küla 

Muudeti Saue Vallavolikogu 29. novembri 2001 otsuse nr 122 
“Teede ja tänavate kandmine teeregistrisse” ja kanti teeregistrisse 
rida kohalikke teid

Määrati erateed avalikuks kasutamiseks, mille tulemusena on vallal 
võimalik tagada teede korrashoidu. Sõlmitavates avaliku kasutuse 
lepingutes ei nähta ette hüvitust eratee omanikule, kuid vald 
kohustub tagama avalikuks kasutamiseks tunnistatud tee olukorra 
tee seisundinõuetes sätestatud seisunditasemel. Tee seisunditaseme 
tõstmise (nt tee rekonstrueerimise, kruuskattega tee mustkattega 
katmise vms) kohustus vallal puudub.

Võeti valla omandisse kinnistud Vatsla tee L1 (katastritunnusega 
72701:001:0647, pindalaga 3063 m², sihtotstarbega 100% 
transpordimaa); Tuula tee L4 (katastritunnus 72704 :001:0417, 
pindala 5521 m², sihtotstarve 100% transpordimaa); Vanasilla 
tee laiendus (katastritunnus 72703:001:0311, pindala 865 m², 
sihtotstarve 100% transpordimaa); Väike-Tooma tn pikendusala I 
(katastritunnus 72703:001:0312, pindala 631 m², sihtotstarve 100% 
transpordimaa); Käspre I (katastritunnus 72703:001:0288, pindala 
851 m², sihtotstarve 100% sotsiaalmaa);

Anti tuba Põllu tee kinnistu koormamiseks isikliku 
kasutusõigusega OÜ-le Jaotusvõrk, mille sisuks on õigus ehitada 
ning omada koormataval kinnistul 10KV maakaabelliini, seda 
kasutada, arendada, rekonstrueerida, remontida, hooldada, muul 
viisil ekspluateerida elektrivõrgu talituse tagamise eesmärgil ja 
likvideerida Koormatava maa-ala pindala on 557m²  ja isiklik 
kasutusõigus seatakse viiekümneks aastaks

Abivallavanem-arendusnõunik Mikk Lõhmus edastas volikogule 
infot valla arengukava ettevalmistamisest ja ÜVK arengukava 2008-
2020 ettevalmistamisest

 

Koduvald

Arvestades üha karmimaks 
muutuvaid majandusprognoo-
se, otsustas Saue Vallavoliko-
gu eelarveprojekti, mis küll 
juba läbinud esimese lugemi-
segi, kärpida 9 miljoni võrra.

2009. aasta eelarve projekt ar-
vestab vaid paari protsendilise 
tulubaasi kasvuga ja eeldab 
investeeringute kokku tõmba-
mist. Siiski otsustati suunata 
projekt komisjonidesse, et leida 
võimalus veel 9 miljoni krooni 
kokkuhoiuks. 
Praeguse eelarveprojekti tu-
lude kogumaht on tulevaks 
aastaks ca 135,9 (ilma 9 miljoni 
vähendamiseta) miljonit, võr-
reldes 2008. aasta 124,5 miljo-
niga, ei ole erilist tulude kasvu 
ette prognoositud. 

Tulud
Saue valla tulubaas koos-
neb traditsiooniliselt olulises 
mahus maksudest, järgnevad 
toetused riigilt, omatulud ja 
muud tulud. 

Kõige suurem tuluallikas 
tulude projektis on füüsilise 
isiku tulumaks. Esialgselt on 
teada, et 2009. aastal eraldab 
Maksu- ja Tolliamet kohalikele 
omavalitsustele sarnaselt 2008. 
aastaga 11,9% antud territoo-
riumilt laekunud üksikisiku 
brutotulust.

Planeeritud on seda tulu 
praeguses eelarveprojektis 110 
miljonit krooni. Tõus 2008. 
aasta eelarvega on 9 miljonit 
krooni ehk 8,2%.

“Arvestades majandusprog-
noose, ei ole alust arvata, et 
2009. aastal majandusnäitajad 
oluliselt paranevad s.h on alust 
arvestada küll võimalikku 
väikest keskmise palga suu-
renemist, kuid samal ajal on 
karta töökohtade vähenemist, 
mistõttu ei ole võimalik tulude 
prognoosimisel olla eriti opti-
mistlik,” seisab eelarveprojekti 
seletuskirjas.

Kulud 
Kulude plaani koostamisele 

on aluseks üldine majandus-
olukord riigis. Riigisektoris on 
prioriteet kulude optimeerimi-
ne. Sama suunda peab hoidma 
ka Saue vald.

Eelarveprojekti kulude 
kogumaht on tulevaks aastaks 
ca 145,4 miljonit (ilma 9 miljoni 
vähendamiseta), vahe tulude 
poolega kaetakse 2007 ja 2008. 
aasta ülelaekumiste jäägiga. 

Vallavalitsus koostas eelar-
ve kulude projekti selliselt, et 
piirati alaeelarvete tegevus-
kulude kasvu praktiliselt 0-le. 
See tähendab, et allasutused ja 
alaeelarvete kasutajad saavad 
2009 aastal. kasutada praktili-
selt sama suurt tegevuskulude 
mahtu, kui see oli 2008 aastal. 
Erinevatele alaeelarvetele on 
lisatud vajalikud summad, mis 
võimaldaksid katta juba tea-
daolevad hinnatõusud (kütte-
hinna ligi 80% tõus, raamatute 
käibemaksu tõus jne).

Investeeringud
Abivallavanem Priidu Kalbre 

sõnul on ressursside piiratusest 
tulenevalt tõsine mõttekoht, 
millised investeeringud tuleva 
aasta eelarvesse võtta. 

Volikogule esitatud eelar-
ve projektis on suurematest 
kapitalipaigutustest hetkel 
5,5 miljonit arvestatud Vääna 
Valgala veemajandusprojektile. 
See hõlmab Laagri alevikus 
Nõlvaku, Katmiku tänava ja 

Pilliroo piirkonna, aga peami-
selt Hüüru küla veevarustuse 
ja kanalisatsiooni väljaehita-
mist.   

Kogu nimetatud projekti 
maht on 100 miljonit ja selle 
kohta on esitatud rahataotlus-
projekt eurorahadest finant-
seerimiseks. Juhul, kui taotlus 
rahuldatakse, finantseeritakse 
seda 80% ulatuses. 20 % ehk 20 
miljonit tuleb leida kohaliku 
omavalitsuse eelarvest perioo-
dil 2009-2011.

Eelarvesse on sisse arvesta-
tud ka kohalike MTÜ-de esita-
tud taotlustest üks- Vanamõisa 
külasse spordiväljaku ehitami-
ne, mis on kaasfinantseerimise 
osas Pria eurorahadest juba 
positiivse otsuse saanud. Valla-
eelarvest läheks väljaku ehita-
miseks 280 000 krooni. (kokku 
esitati mittetulundusühingute 
poolt kaks rahastustaotlust 
MTÜ Vanamõisa küla ja kaks 
MTÜ Maidla Külakogu poolt, 
lisaks Rahvaspordiklubi Kuuse 
taotlus Laagris asuva spordi-
halli renoveerimiseks).

Detsembrikuus peavad voli-
kogu komisjonid formuleerima 
oma ettepanekud kulude kärpi-
mise osas. Seega muutuvad 
kindlasti numbrid 2009. aasta 
eelarve projektis, mis hetkesei-
suga on täismahus tutvumiseks 
Saue valla veebilehel http://
www.sauevald.ee/juhtimine/
alusdokumendid/eelarve.

EelArve

saue vallavolikogus 27. novembril 2009. aasta eelarveprojekti 
ootab ees kärpimine

huVIhArIduS

Registreeri ennast vallaelanikuks
Elukohateate võib täita kohapeal vallamajas, täidetud avalduse võib saata postiga vallamajja; 

avaldust on võimalik teha ka e-teenuste vahendusel aadressil www.eesti.ee    
Soovi korral võtke ühendust ja tuleme Teie avaldusele ise järele :) 

Kui on küsimusi, siis palun ühendust võtta 654 1158 või e-posti aadressil mikk.lohmus@sauevald.ee 

Saue Vallavalitsus loosib iga kuu lõpus registreerunute vahel välja 5 Laagri Ujula 10 korra pääset.

Aasta lõpus loositakse kõigi kampaania jooksul registreerunute vahel välja  

suvine puhkusereis VÄÄRTUSEGA 20 000.-

Novembrikuu loosimise ujulapääsmete võitjad,
auhinna kättesaamiseks palume ühendust võtta  
Mikk Lõhmusega 654 1158, mikk.lohmus@sauevald.ee 

Tarmo Rosenberg         Vanamõisa küla
Ülle Hollo                      Alliku küla
Janek Kõrs                    Laagri
Mairin Saar                   Laagri
Eno Pappel                   Laagri

täpsustus huvitegevuse toetamise 
kord erahuvikoolides ja klubides
Koduvald

Volikogus vastu võetud määrusega reguleeritakse Saue valla laste 
ja noorte huvi- ja sporditegevuse toetuse määramist ja maksmist 
juhul, kui huvi- ja sporditegevus toimub erahuvikoolides ja spor-
diklubides. 
 
Kuni 19-aastase lapse või noore eest, kes õpib üldhariduskoolis ja 
kelle elukohaks on rahvastikuregistrisse kantud Saue vald, saab 
erahuvikool või - klubi küsida toetust valla eelarvest. Määrus keh-
tib vaid erahuvikoolide kohta, mitte munitsipaalhuvikoolide kohta.
Huvikool määruse mõistes on erahuvikool või spordiklubi, mis 
tegutseb mittetulundusühingu, sihtasutuse või muu eraõigusliku 
juriidilise isikuna või kuulub juriidilisele isikule ja kelle õppekava 
on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis või kes on Eesti 
Olümpiakomitee alaliidu liige ning kes pakub lastele ja noortele 
võimalust osaleda huvi- ja sporditegevuses. 
Toetust makstakse ühe eelarveaasta kohta ja toetatakse ainult ühes 
huvikoolis, ühel eriala huvi- või sporditegevust. Toetuse suuruse 
määrab vallavolikogu koos eelarve kinnitamisega, seni on summa 
olnud keskmisel 250 krooni kuus.
Toetuse saamiseks peab huvikool esitama taotluse vallavalitsusele 
(see on leping huvikooli ja vallavalitsuse vahel, mitte lapsevanema 
ja vallavalitsuse vahel).
Lisainfo telefonil 654 1154 või e postil liivi.prink@sauevald.ee
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VAllAVAlITSuS külAS

vallavalitsus sõlmib erateede avaliku 
kasutamise lepinguid
Mikk Lõhmus
Abivallavanem-arendusnõunik

Saue vallas asub arvukalt 
teid, mis on sisuliselt avalikus 
kasutuses, kuid asuvad erakin-
nistutel. 

Lihtsamal juhul on teekinnistu 
moodustatud ning tee on tervi-
kuna ühe omaniku käes, kuid 
meil on ka sellised teelõike, kus 
kilomeetri kohta on kümneid 
erinevaid omanikke, kelle maa-
de siilud mõnekümnemeetriste 
ribadena üle tee ulatuvad.

Käesoleval sügisel asus vallava-
litsus valla teeregistrit korrasta-
ma ning üheks eesmärgiks võeti 
ka juba praegu reaalselt avalikus 
kasutuses olevate teede oma-
nikega tee avaliku kasutamise 
lepingute sõlmimine. Niisugu-
sed teed on näiteks Välja tee, 
Pikamäe tee, Altküla tee, Kotka 
tee, mitmed teed Tuula külas ja 
mujal.

Miks on tee avaliku kasutuse 
lepingu sõlminine teeomaniku-
le kasulik?
· Esiteks võtab sellise le-
pingu sõlmimine eramaa omani-
kult kohustuse täita teeseadusest 
tulenevaid tee omaniku ülesan-
deid- siia alla kuulub nii talvise 

lumelükkamise korraldamine, 
teepervede võsast puhastamine 
kui suvine teede greiderdamine. 
Kõik need kohustused lähevad 
üle vallavalitsusele. 
· Avaliku kasutuse leping 
annab vallale juriidilise aluse 
nendel teedel hooldustöid teha.
· Kolmandaks arvesta-
takse avalikuks kasutamiseks 
tunnistatud erateed nende teede 
nimistusse, mille alusel eral-
datakse kohaliku omavalitsuse 
üksustele kütuseaktsiisist laeku-
vaid vahendeid. 

Mõned kommentaarid valla-
valitsusele esitatud küsimuste 
kohta:
1. Praegu on lepingutes 
määratud avalikult kasutatava 
tee mõtteliseks laiuseks 12 m. 
Mõned maaomanikud on valla 
poole pöördunud, et seda laiust 
vähendada. Avalikult kasutata-
va tee laius peab võimaldama 
korrastada ka teepervi, puhasta-
da kraave ja lõigata teele ulatu-
vaid oksi. Kui tegelik olukord 
seda nõuab, siis loomulikult on 
õueala lähedusest mööduva ava-
likult kasutatava teemaa laius 
võimalik määrata ka kitsamana. 
Tahan siinkohal rõhutada, et 
vallavalitsus ei hakka kindlasti 
omanikuga konsulteerimata ja 
loata maha raiuma tee ääres kas-

vavaid põlispuid, lammutama 
kiviaedu või saagima õue piira-
vaid hekke. See on välistatud. 
2. Vastavalt teeseadusele 
on avalikult kasutatava tee mi-
nimaalne kaitsevööndi laius 12 
m teeteljest. Tee kaitsevööndisse 
omavalitsus toimetama ei tule.
3. Omaniku maamaksuva-
bastus laieneb avalikuks kasuta-
miseks tunnistatud maa-alalae, 
mitte teekaitsevööndile.
4. Praegu oleme avaliku 
kasutuse lepingud saatnud 
alles osade erateede omanikele. 
Eeskätt on välja valitud teed, 
mis on kas transiitteed või kus 
elab rohkem elanikke. Järgmised 
lepingud on ettevalmistamisel 
ning saadetake välja uue aasta 
alguses. Avaliku kasutamise 
lepinguid ei hakata sõlmima ühe 
või mõne elamu juurde viivate 
sissesõiduteede kohta.
Kõikide tee avalikku kasutust 
puudutavate küsimustega palu-
me pöörduda valla kommunaal-
spetsialist Indrek Brandmeistri 
poole telefonil 6541155, 53407008 
või e-posti aadressil indrek.
brandmeister@sauevald.ee või 
abivallavanem-arendusnõunik 
Mikk Lõhmuse poole telefo-
nil mikk.lohmus@sauevald.ee 
Vallavalitsus on läbirääkimisteks 
avatud.

jõgisoo ja koppelmaa elanikud võtsid 
ametnikke vastu pika küsimustereaga

Saue valla territooriumil novembris 2008 on algatatud 
järgmised detailplaneeringud:
Saue Vallavalitsuse 04.11.2008 korraldusega nr 761 on 
algatatud Alliku küla Kurra II kinnistul detailplaneeringu 
koostamine, eesmärgiga moodustada elamumaa sihtots-
tarbega katastriüksus, seada ehitusõigus ühe ühekorteriga 
väikeelamu rajamiseks ning kinnistule juurdepääsutee ja 
tehnovõrkudega varustuse lahendamine. Kinnistu suurus 
on 1,24 ha.
Saue Vallavalitsuse 04.11.2008 korraldusega nr 762 on al-
gatatud Pärinurme küla Timuti kinnistul detailplaneeringu 
koostamine, eesmärgiga kinnistu kruntimine, ehitusõiguse 
seadmine kahe ühekorteriga väikeelamute rajamiseks ning 
juurdepääsuteede ja tehnovõrkudega varustusega lahenda-
mine. Kinnistu suurus on 10,12 ha.
Saue Vallavalitsuse 04.11.2008 korraldusega nr 763 on alga-
tatud Püha küla Kuldsaare saun kinnistul detailplneeringu 
koostamine, eesmärgiga muuta olemasolevat hoonestusala.
Saue Vallavalitsuse 11.11.2008 korraldusega nr 784 on alga-
tatud Vanamõisa küla Vau, Vau 1, Vau 2 Vau 3 ja Nurme 1 
kinnistutel detailplaneeringu koostamine, eesmärgiga Vau, 
Vau 1, Vau 2 ja Vau 3 kinnistute kruntimine ja ehitusõiguse 
seadmine ühekorteriga väikeelamute tarbeks ning Nurme 1 
kinnistul tehnorajatiste maa-ala määramine. 
Saue Vallavalitsuse 18.11.2008 korraldusega nr 794 algatati 
Alliku küla Uuetoa tee 21 kinnistul detailplaneering, ees-
märgiga muuta olemasolevat hoonestusala.
Saue Vallavolikogu 27.11.2008 otsusega nr 040 algatati Saue 
valla üldplaneeringut muutev detailplaneering Alliku küla 
Kalsepa kinnistul, eesmärgiga maasihtotstarbe muutmine 
tootmis- ja ärimaaks, kinnistu jagamine kruntideks, ehi-
tusõiguse seadmine tootmis- ja ärihoonete rajamiseks ning 
kinnistule juurdepääsuteede ja tehnovõrkudega varustuse 
lahendamine. 

Saue valla territooriumil novembris 2008 on kehtestatud 
järgmised detailplaneeringud: 
Saue Vallavalitsuse 04.11.2008 korraldusega nr 764 on 
kehtestatud Laagri alevik  Kroonutooma kinnistu detailpla-
neering.
Saue Vallavalitsuse 04.11.2008 korraldusega nr 765 on 
kehtestatud Jõgisoo küla Untaugu maaüksuse detailplanee-
ring.

Lähemat informatsiooni saab planeeringute spetsialistilt
Maili Metsaotsalt 654 1157 

Koduvald

Jõulukuu esimesel päeval väisas vallavalitsuse esindus Jõgisoo 
küla. Koosviibimine vältas hiliste õhtutundideni, olles samas 
sisu- ja küsimuste tihe.

Külaesindajad olid teinud tugeva ettevalmistustöö- üsna täpselt 
päriti aru piirkonna erinevate detailplaneeringute hetkeseisu 
kohta, kõne all olid ühistranspordi küsimused, mis külarahva 
jaoks tõsiseks valupunktiks on. Tõusetusid ettepanekud nii nõu-
depeatuste võimaluste kohta, kui koolibussi liini pikendamise 
osas. Päevakorral oli ka lumelükkamise ja teedehoiu temaatika. 
Küsiti Jõgisoo küla tänavanimede kohta ja pikemalt peatuti 
naaberküla Koppelmaa probleemidel.  Vallaesindajaid paluti 
põhjendada ka seda, mis saab kodanik kasu sellest, kui ta on end 
valda sisse registreerinud.  
Tegus kohtumine lõppes lausa külaelanike spontaanse aplausi-
ga.

Koduvald

Juba neli aastat väldanud rii-
gitee projekteerimine on 2008. 
aasta lõpuks jõudnud omapära-
se olukorrani - vallavalitsusele 
on esitatud kooskõlastamiseks 
kaks erinevat lahendust, mil-
lest üks toetab ka valla huve, 
teine mitte.

Teede Tehnokeskus, kelle käest 
Maanteeamet on tellinud töö, 
esitas novembris kooskõlastami-
seks Juuliku-Tabasalu maantee 
eelprojekti, mis käsitleb TOP-i 
liiklussõlme, Laagri aleviku 
möödasõitu ja Harku liiklussõl-
me. 

Teede Tehnokeskus pole  
arvestanud valla huve
Juba 2006. aasta juunikuus koos-
kõlastas Saue Vallavolikogu sel-
le trassi asukoha, seades samas 
edasiseks projekteerimiseks oma 
lisatingimused. “Ometi tuleb 
tõdeda, et eelprojekti koosta-
mine ei ole toimunud koostöös 
Saue valla esindajatega ning 
sisaldab valla edasisele arengule 
mittesobivaid lahendusi,” nentis 
abivallavanem Talvi. 
Tema sõnul ei arvesta esitatud 
eelprojekt Saue Vallavolikogu 
22. juuni 2006 otsuses nr 049 
toodud tingimustega. Samas 

pole asutud ka läbirääkimistesse 
nende tingimuste muutmise 
osas. “TOP-i  ja Hoiu tänava 
liiklussõlme lahenduses ei ole 
täidetud vallapoolseid seisu-
kohti ning Metsavahi ja Veski-
Möldre liiklussõlme asukohta 
muudatus ei ole vallaga kooskõ-
lastatud,” tõi Talvi näiteid.

K-Projekti lahendus valla  
jaoks sobivam
Samaaegselt on vallavalitsuse-
le kooskõlastamiseks esitatud 
teinegi lahendus, mille koosta-
jaks on K-Projekt firma Chester 
Universal tellimusel (viimane 
omab suurt arenduspiirkonda 
Pärnu maantee ja raudtee vahelisel 
alal). See eelprojekt käsitleb Tal-
linn-Pärnu-Ikla maantee liiklus-
korraldust Tallinna piirist kuni 
Kanamaa liiklussõlmeni. 
“Analüüsides kahte lahendust 
tuleb tõdeda, et K-Projekti poolt 
koostatud eelprojektis on enam 
arvestatud kohalike huvide ja 
vajadustega,” kinnitas Talvi.
K-Projekti eelprojektis on muu-
detud  Teede Tehnokeskuse 
poolt koostatud Juuliku-Tabas-
alu maantee TOP-i liiklussõlme. 
K-Projekti pakutava lahenduse 
kohaselt oleks liiklussõlmest 
võimalikud kohalikud peale- ja 
mahasõidud. Samuti on kavan-
datud Laagi alevikust välja- ja 

sissesõiduks fooriristmik Sel-
jaku tänava ja Pärnu maantee 
ristmiku piirkonda, mis või-
maldab mugavamaid pöördeid 
maanteele. 
Tallinna suunal on nimetatud 
projektis ette nähtud võimalus 
Tallinna poolt tulles teha vasak-
pööre Nõlvaku kvartalisse. 
Samas kuuluksid likvideeri-
misele Tallinna poolt tulles 
vasak ja tagasipöörded Jälgimäe 
ristmikul. 

Kuidas edasi?
Seega- vallale on kooskõlasta-
miseks esitatud kaks erinevat 
eelprojekti.  Selguse saamiseks 
korraldati Saue Vallavalitsuse 
palvel Maanteeametis nõupida-
mine, kus osalesid projekteeri-
jad nii Teede Tehnokeskusest 
kui ka K-Projektist, samuti 
valla- ja maanteeameti töötajad. 
Nõupidamisel jäid Maantee-
ameti esindajad seisukohale, et 
vald peab andma oma seisuko-
ha siiski nende tellitud ja Teede 
Tehnokeskuse poolt koostatud 
Juuliku-Tabasalu maantee eel-
projektile.

Hetkel pole vallavalitsus oma 
seisukohta andnud ja projekti 
koostamine ja parimate võima-
luste väljaselgitamine jätkub ka 
2009. aastal. 

Lahendus otsides jookseb juba-
viies aasta...
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Täiendava info saamiseks palume pöörduda  
elukohajärgse pensioniameti klienditeenindusse 
Tallinna Pensioniameti klienditeenindus asub:

Tallinnas - Pronksi 12 tööpäeviti 8.30-16.30.
 Infotelefonil 16106 

 tööpäeviti 9.00-17.00. 
 

uuS ASI

uuendused saue valla veebilehel

rEmOnTTööd

Koduvald 

Saue valla kodulehelt www. sauevald.ee võib huviline leida mõ-
ned uued funktsioonid - loodud on pildigalerii, veebipõhine val-
la kaart ja esilehe päisepildid on nüüd muudetavad.

Kohe esilehe vasakpoolsest menüüst leiab lingi Fotogalerii, kus 
hetkel üles riputatud pildimaterjal valla üritustest, mis 2008. aastal 
toimunud. Galerii on täiendatav ja kui külades on toimunud üritu-
si, kuhu vallamajast piltnik pole kohale jõudnud, aga mis sellegi-
poolest avaldamist vääriksid, siis andke sellest märku meiliaadres-
sil annely.sumre@sauevald.ee. 

Samas ei pruugi olla tegemist pelgalt sündmustel jäädvustatud 
kaadritega, kui keegi on klõpsinud niisama Saue vallas huvitavaid 
või meeleolukaid fotosid ja on valmis neid jagama ka läbi koduvalla 
veebilehe, siis needki ettepanekud on teretulnud.

Teine esilehe uuendus pakub huvilisele võimaluse tutvuda Saue 
vallaga läbi interaktiivse veebikaardi. Esilehe rubriigis Kiirelt leitav 
on link Saue valla veebikaart. 

Tegemist on tuntud kaardilahenduste looja Regio tarkvaraga, 
kuhu on võimalus lisada Saue valla spetsiifilisi objekte. Klikates 
valikusse objektid ja sisestades otsingusse näiteks sõna kool või 
seltsimaja vm, siis ilmuvad kaardile otsitud objektid. Klikates veel 
parema klahviga leitud objektitähisele avaneb lisaaken, milles 
konkreetse objekti kirjeldus. See annab võimaluse lisada objektile 
juurde telefoninumbreid fotosid ja muud vajalikku ja kasutada 
lahendust mitte vaid kaardina vaid ka muu vajaliku teabe kätte-
saamist. Kui näiteks on vaja teada saada Laagi ilusalongi telefoni-
numbrit või lahtioleku aegasid, saab selle info veebikaarti kasuta-
des kenasti kätte.

Ülal vasakul ekraaniservas olev link Kaardikihid annab ülevaate 
hetkel sisestatud erinevatest kihtidest, neid saab lisada juurde ning 
siinkohal ongi palve vallaelanikele - kui on veel objekte, mida oleks 
mõistlik/vajalik sisestada, on ettepanekud oodatud taaskord meili-
le annely.sumre@sauevald.ee. 

Kolmandaks uuenduseks on vahetuvad päisepildid. Liikudes 
veebilehel erinevate menüüde vahel, vahetuvad ülaservas päisepil-
did. Võimalus on panna vahetuma kolm fotot ja kui pildistamishu-
vilised vallakodanikud on jäädvustanud mõne kena sügisese hetke 
või jõuluajal meeleoluka talvemomendi, siis kui huvi korral saame 
neidki näidata ka teistele kodulehe külastajatele.

kohendatakse vallamaja välisilmet 
Koduvald

Remondi kägus saab uue 
väliskatte kogu hoone, lisaks 
kaasajastatakse tervisekesku-
se ruumid ning endise posti-
maja pinnal saab olema uus 
volikogu saal.

Juba 1975. aastel ehitatud 
hoone korrastamiseks pole 
aastakümneid investeeritud. 
“Välistööd ongi peamiselt 
tingitud sellest, et vallamaja 
üks otsaseintest oli juba vari-
semisohtlik,” selgitas abivalla-
vanem Tiit Talvi remonttööde 
vajalikkust. Ehitusnõunik 
Kalle Normann usub, et uus 
väliskate annab ka parema 
soojapidavuse ja ja võimaldab 
pikas perspektiivis ka energiat 
säästa.

Tervisekeskus värskemaks
Remont hõlmab ka Laagri 

tervisekeskuse ruumide uuen-
damist. Ehitatakse välja eraldi 
registraatori ruum, millist 
senini üldse ei olnud, arstid 
saavad omaette toa, samuti on 
eraldi ruum protseduuridele 
ja õdedele.  Kuigi samal ajal 
remonttöödega toimub ka pat-
sientide vastuvõtt, siis proo-
vitakse siiski hakkama saada 
nii, et kumbki pool ei kannata. 
“Patsiendid töötsooni ei satu ja 
vastuvõtu aegadel mürarikkad 
töid ei tehta,” märgib Nor-
mann.

Volikogule uus saal
Endise postimaja ruumides 

valmib remondi käigus uus 
saal volikogule. Tingimused on 
kaasaegsemad, ruumid saavad 
olema suuremad võrreldes 
praeguse esindusruumiga, mis 
asub vallamaja teisel korrusel. 

Senine volikogu ruum ehita-
takse ümber töökabinettideks, 
sest praegu ei mahu kõik amet-
nikud vallamaja ära. Vallavalit-
sus rendib ruume näiteks AS-
ilt Sagro, aga siis on võimalk 
koondada kogu kollektiiv ühte 
majakompleksi.

Raamatukogus parendatak-
se ventilatsioonisüsteemi

Vallamajaga samas hoones 
asuv raamatukogu on aastaid 
hädas olnud ventilatsiooni-
süsteemiga, millest tingituna 
oli osades ruumides talvel nii, 
külm, et tööd tuli teha välisriie-
tes. Samas suvel küttis päike 
ruumid nii soojaks, et taaskord 
oli rakse tööd teha. Remonttöö-
de lõppedes peaksid nii raama-
tukogu töötajaid kui külastajad 
saama nautida märgatavalt 
paremaid tingimusi.

Remonttööde planeeritav 
valmimistähtaeg on 2008. a 
lõpp.

kuidas uuel aastal oma pensioniraha kätte saada?
pEnSIOnIrAhA

Koduvald

Alates 1. veebruarist 2009 
muutub pensionide, toetuste ja 
hüvitiste väljamaksmise kord.  

Sotsiaalkindlustusamet saatis 
välja ligi 145 000 kirja neile 
riiklike pensionide, toetuste ja 
hüvitiste saajatele, kes kasuta-
vad oma raha kättesaamiseks 
Eesti Posti teenust. Postkontorist 
enam pensioni, toetusi ja hüvi-
tisi välja võtta ei ole võimalik. 
Edaspidi on raha kättesaamiseks 
alljärgnevad võimalused. 

Kui arveldusarve on olemas
Kui arveldusarve on olemas, 
saab pensioni, toetuse või hüvi-
tise olemasolevale arveldusarve-
le kanda.  
Selle jaoks on vaja täita aval-
dus, mis on saadetud toetuse 
saajaile koju, see on kättesaadav 
Sotsiaalkindlustusameti kodule-
hel- http://www.ensib.ee/ ja ka 
valla sotsiaalosakonnas.
1. veebruarist hakkavad pensio-
nid/toetused laekuma sellele 
pangaarvele.

Kui arveldusarvet ei ole 
siis on seda võimalik avada 
pangakontorites, postkontori-
tes töötavates postipankades. 

Koos arvelduskonto avamisega 
pakuvad pangad ka koheselt 
avalduse saatmise võimalust 
Sotsiaalkindlustusametile.

Pension teise isiku arvele 
Raha kandmine teise isiku 
arveldusarvele on sobiv variant 
siis, kui Te mingil põhjusel ei 
saa oma arveldusarvet kasutada 
või kui Teil oma arveldusarve 
puudub.  
Selle jaoks on vaja täita aval-
dus, milles soovite summade 
väljamaksmist teise isiku panga-
kontole, seda saate vormistada 
isikut tõendava dokumendi 
ettenäitamisel Pensioniameti 
klienditeeninduses üksnes Teie 
ise. Avalduse võite saata ka pos-
ti teel, kuid sel juhul peab see 
olema tõestatud notariaalselt. 

Posti teel kojukandena-  
Teie maksate
Võimaluse raha kättesaamiseks 
posti teel kojukandena enda 
kulul võib valida siis, kui tege-
mist on pensionäri või puuetega 
inimeste sotsiaaltoetuste saajaga 
või vanaduspensioniikka jõud-
nud. Kui otsustate selle variandi 
kasuks, siis teadke, et Eesti 
Postil võtab kojukande eest tasu 
60 krooni. See summa on Eesti 
Posti poolt kehtestatud ajavahe-

mikuks 1.veebruar 2009 kuni 31. 
detsember 2009. 
Selle jaoks on vaja täita samuti 
avaldus vastav märge.

Posti teel kojukandena  
riik maksab 
Pensioni või puuetega inimeste 
sotsiaaltoetuste kojukannet riigi 
kulul võite taotleda juhul, kui 
olete sügava puudega töövõi-
metuspensionär või sügava 
puudega töövõimetuks tunnis-
tatud rahvapensioni saaja või 
vanaduspensioniealine isik ja 
kui lisaks nimetatuile on teil 
liikumistakistus või kui te elate 
hajaasustusalal (asulatest ja 
bussi- või rongiliiklusteedest 
kaugel) ja teile on pangateenus 
raskesti kättesaadav. 
Selle jaoks on vaja avalduses 
täiendavalt märkida konkreet-
sed asjaolud, mis takistavad 
pangateenuse kasutamist ning 
asjaolud, mis on seotud liiku-
mistakistusega või asjaolu, et 
elate hajaasustusalal. Nende 
andmete põhjal langetab pen-
sioniamet otsuse, kas kojukande 
kulu kannab riik.  
Täiendavaid dokumente puude 
või töövõimetuse kohta ei ole 
vaja esitada, need selgitatakse 
välja vastavatest registritest.

Kui Teile makstakse pensioni 
või puuetega inimeste sotsiaal-
toetusi posti teel kojukandega 
ja samal ajal on Teil õigus ka 
peretoetustele või elatisabile, 
siis tuuakse ka need Teile posti-
ga koju. 

Eeltoodust tulenevalt palub Sot-
siaalkindlustusamet Teil valida 
endale sobivaim väljamakseviis 
ning täita avalduse vorm ja saa-
ta või tuua see isiklikult pensio-
niameti klienditeenindusse. 

NB! Kui te mingitel põhjustel 
ei jõudnud saata oma aval-
dust Sotsiaalkindlustusameti 
poolt nimetatud tähtajaks - 15. 
detsembriks, siis muretsemiseks 
ei ole veel põhjust. Oma rahast 
Te ilma ei jää - pärast vastava 
avalduse ja isikut tõendava do-
kumendi esitamist pensioniame-
tile makstakse saamatajäänud 
summad välja tagantjärele.

Soovitusi pensioni riigi  
kulul ja posti teel kojukan-
dena taotluse täitmiseks:

Sotsiaalkindlustusamet 
soovitab täpsustada konkreet-
seid asjaolud, mis takistavad 
pangateenuse kasutamist või 
on seotud liikumistakistusega 
või elamisega hajaasustusalal. 
Kuna seadus ei täpsusta 
mõistet hajaasustus ega kau-
guseühikut jms, siis palutakse 
taotlejal panna kirja täpsusta-
vaid detaile. 
Kui kaugel asub lähim pank, 
kui tihti liigub ühistransport, 
kas Saue valla üldplaneeringu 
järgi paikneb elukoht haja-
asustuspiirkonnas.

Saue valla järgmistes külades 
olev hoonestus vastab üldpla-
neeringu kohasele haja-asust-
sutingimustele:
Pärinurme, Tagametsa, 
Koppelmaa (väljaarvatud AÜ 
Koppelmaa), Maidla ja Pällu.

Üksikud tiheasustuspiirkon-
nad on Aila, Püha ja Tuula 
külades.
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puuETEgA nOOrTE kOdu

unistus - Haraka noortekodu saab 
nurgakivi tulevaks jaanipäevaks

pensionärid ja lapsed saavad jõulutoetust

TOETuS

TErVIShOId

mati kongo lõpetab perearsti praksise
Koduvald

Pikaaegse vallaarsti viimane tööpäev on 31. detsember 2009. 

Kõik senised doktor Kongo patsiendid võtab üle 2. jaanuaril tööd 
alustav uus perearst Triinu-Mari Ots. Oma tegevust jätkab ka 
doktor Kullama, aga uuest aastast tegutsevad juba  nii Kullamaa, 
kui Ots mõlemad eraldi ettevõtjatena ja OÜ Laagri Tervisekeskus 
likvideeritakse. Patsientide jaoks juriidilise staatuse muutumine 
muudatusi kaasa ei too. Doktor Kullamaa  võtab vastu oma nimistu 
patsiente ja doktor Ots asub tegelema Kongo haigetega. Samas jääb 
patsiendile alati õigus valida perearst vastavalt oma soovile.
Küll aga toimuvad muudatused lastekabineti töös. Täpsemat infor-
matsiooni uuest töökorraldusest annavad doktorid Kullama ja Ots 
telefonidel. Täpsem info jaanuarikuu vallalehes.

Koduvald 

Kõikidel Saue valla elanikeregistrisse kantud töövõimetus- ja 
vanaduspensionäridel ning lastel on õigus saada jõulutoetust 200 
krooni.

Arvestuste kohaselt on toetust õigus kokku 3356-l inimesel, nende 
seas on lapsi 1760 ja täiskasvanuid 1596. Kokku makstakse seega 
välja 671 200 krooni. 
Valla sotsiaalnõuniku sõnul on selle summa näol tegemist väiksese 
tähelepanuavaldusega oma kodanike suhtes. Enamuses makstakse 
toetus välja pangaarvele, kui on neid inimesi, kes pole oma panga-
kontonumbrit sotsiaalosakonnale veel edastanud, aga kellel oleks 
õigus saada toetust, palun võtke ühendust ene.robam@sauevald.ee

rOngIlIIkluS

hObI

TAUST

1990. aastate algusest rajati 
Eestis koole ja klasse intellekti- 
ja liitpuudega lastele. Enamasti 
olid asutajateks lastevanemad. 
2003. aastal asutati MTÜ Puue-
tega Laste Keskuse Lootus 
poolt Salu Kool Ääsmäel. 
Aastate jooksul arendatakse 
koolis õpilastel välja oskused ja 
teadmised, mis võimaldaksid 
väärikalt elada ja töötada. Sel-
leks, et pärast kooli lõpetamist 
ei ununeks õpitu ja oleks koht, 
kus edasi õppida ning võime-
tekohaselt töötada on Haraka 
Kodu rajamine loogiliseks 
jätkuks tööle, mida tehakse 
Salu Koolis.
SA Haraka Kodu asutati 2006. 
aasta jaanuaris. SA peaees-
märgiks on luua  Maidla külla  
intellekti- ja liitpuudega noorte 
kodu. Kodu rajamisel arves-
tatakse intellekti –ja liitpuu-
dega inimeste erivajadustega 
elamiseks peremudeli järgi 
kogukonnas.
2008. aastal läbis SA Haraka 
Kodu  KOIT kava projektikon-
kursi, saades  rahastatud  32 
miljoni krooniga. Selle toetuse 
abil on võimalik alustada ehi-
tustegevust.

•

•

•

•

LIONSITE  RAHATÉKK: Salu kooli direktor Helger Rannu 
(vasakult), SA Haraka Kodu juhatuse esinaine Pille Maasik 
koos tütrekese Helenaga, ühest tseki otsast hoiab kinni  SA 
juhatuse liige Margit Saluste ning teisest otsast Lions Kubi 
Tallinn City selle aastane president Mati Jürgens, tema kõrval 
rõõmustab SA Haraka Kodu projektijuht Helin Lest 

Koduvald

Vallaametnikust kommu-
naal- spetsialist Indrek 
Brandmeister ilmutas 
detsembris oma  ansambliga 
Illustraator esikalbumi “Minu keha”. 

Nagu välja tuleb, jõuab Brandmeister tegeleda lisaks Saue valla 
teehoiu- ja paranduste teemadele, ka showbusinessi ja muusika 
loomisega. 
Esikplaadi materjal nii muusika, kui sõnade osas on Brandmeisteri 
enda looming. “Lood sünnivad elust endast. Naistest ja nendega 
jändamisest, armastusest, ahnusest, inimlikust unustamisest ja 
üldse sellest, mis elus tähtis on,” valgustab noorrokkar oma muu-
sika tagamaid.
lllustraatori plaadi “Minu keha” lüürika ongi eluline – ühe nurga 
alt piiludes räägitakse otsekoheselt teemast ning laulu mõte 
kannab kergelt õpetlikku alatooni, samas- kallutades pead teisele 
küljele- paistab ka mõnusat naivismi ja eneseirooniat.
Kel huvi vaadaku järgi kodulehelt www.illustraator.ee ja mingu 
13. detsembril kontserdile vanalinna baari Juuksur (Vaimu 1).

vallaametnik 
üllitas plaadi

Koduvald

Kolme erivajadustega lapse 
emade aastatepikkune töö 
leidmaks rahastusvõimalusi 
puuetega noorte kodu loomi-
seks, on vilja kandnud.  
32 miljonit krooni on KOIT-
kavast broneeritud ja vajaliku 
paberimajandusega peaks 
ühele poole saama 2009. aasta 
suve alguseks.

Tallinna lähistele Maidlasse 
rajatava raske intellekti- ja 
liitpuudega noortekodu- SA 
Haraka kodu- eestvedajad 
võivad rõõmustada. Lõpuks 
ometi hakkavad nende unistu-
sed realiseeruma - eraldatud 32 
miljoniga saab sihtasutuse pro-
jektijuhi Helin Lesti hinnagul 
praeguste ehitushindade juures 
katuse alla kolm paarismaja-
boksi ja keskuse peamaja.

Ehitusprojektiks vaja kohe 600 
000 krooni
Enne, kui rahalaevad füüsiliselt 
kohale jõuavad, on tarvis ette 
valmistada ehitusprojekt ja viia 
läbi riigihange, alles seejärel 
saab esitada KOIT- kavasse 
finantseerimise lõpptaotluse. 
Hetkel on SA Haraka Kodu  
tegijad probleemi eest - ehitus-
projekti maksumus oli samuti 
selle heakskiidetud rahataot-
lusprojekti sisse arvestatud. 
Seega on täna puudu ca 600 000 
krooni, et ehitusprojekti tellima 
hakata. “Selle raha saame küll 
peale lõpptaotluse esitamist 
ilusti kätte, aga praegu, et töö 
ära tellida, on meil see summa 
vaja kusagilt leida,” tõdeb Lest. 
Pankade silmis sihtasutus veel 
nii usaldusväärne ei ole, et 
laenu saada, sestap otsitakse 
erainvestoreid. “Kõik paraku 
tahavad mingit tagatist, mida 
meil peale valitsuse määruse, 

kus meile see 32 miljonit eral-
datud on, pole kuskilt võtta,” 
nendib Lest.
Paralleelselt rahastajate otsimi-
sega on käimas Saue vallava-
litsuses ka detailplaneeringu 
menetluse viimane etapp, det-
sembrikuus loodetakse planee-
ring kehtestada. Seda kinnitab 
ka abivallavanem Tiit Talvi, et 
antud planeering jõuab kehtes-
tamiseni veel 2008. aasta sees.

Ootamatu hinnaline heategu
Maatükil Maidlas, kuhu noor-
tekodu kompleksi planeeritak-
se, laiutasid juba viimased 15 
aastat lagunevad laudahooned. 
Selle vana hoonestuse maha-
võtminegi oli tegijatele paras 
peavalu. 
Nimelt lubasid lammutusfir-
mad selle töö kenasti ära teha, 
aga loomulikult kenakese poole 
miljoni krooni eest. 
Sihtasutusel õnnestus küll 
Kohaliku Omaalgatuse projekti 
raames saada Harju Maava-
litsuselt 25 000, millega võeti 
maha lauda eterniitkatus ja 
ladustati nõutaval viisil, aga 
varisemisohtlikud seinad olid 
ikka püsti. 
Kuniks kohalik Maidla küla 
firma Kivison Trans OÜ lihtsalt 
oma abikäe ulatas.  Ettevõt-
ja ning kohaliku külarahva 
abil said laudavaremed maha 
võetud ja laiali tassitud. “Meie 
siirad tänusõnad,” on projek-
tijuhil heameel tegusast koos-
tööst kohaliku kogukonnaga.

Nurgakivi jaanipäevaks
Kui nüüd asjad kõik ideaalselt 
sujuvad, loodetakse 2009. aasta 
aprilliks saada valmis 
nii ehitusprojekt, kui 
muud vajalikud doku-
mendid, et saaks KOIT-
kavasse kevade jooksul 
ka lõpptaotluse esitada, 

ning oleks lootus juba jaani-
päeval sümboolne nurgakivi 
panemise pidu pidada.

Head ristivanemad leitud
Seniks aga ei istuta käed rüpes.  
Nii mõnigi väiksem ettevõt-
mine on juba sügisel seljataha 
jäänud ja mõned veel ees. 
Näiteks korraldati novembri-
kuus SA Haraka Kodu risti-
misüritus, kuhu oli sarnaselt 
Okasroosikese muinasjutule 
kutsutud head haldjad, kes 
edaspidi sihtasutuse hea käe-
käigu eest peavad seisma. 
Patroonideks on muuhul-
gas näitleja Kadri Adamson, 
kunstnik Juss Piho, minister 
Urve Palo, laulja Kaire Vilgats, 
sportlane Riho Bruno Bramanis 
jpt. “Nende inimeste tegus koht 
Eesti ühiskonnas annab meile 
loodetavasti eeliseid edasistes 
asjaajamistes,” usub Lest.

LC Tallinn City toetab
Oma shefluse alla on Haraka 
Kodu võtnud ka lionsid. Nimelt 
korraldab Tallinn City klubi 
juba kolmandat aastat jõulu eel 
Kaarli kirikus heategevuskont-
serti, mille pool tulust kuulub 
Haraka Kodule (vt reklaami 
esilehel).  
Eelmisel aastal jõulukontserdil 
kogutud summa - 25 000 krooni 
on juba sihtasutuseni jõudnud.
“Oleme lionsitele ütlemata 
tänulikud nende suure abi 
ja toetuse eest! Haraka Kodu 
projekt on üpris kulukas ja selle 
tarvis raha leidmine küllaltki 
keeruline. Iga toetus on meie 
jaoks kulla hinnaga,“ nentis 
projektijuht.

uus elektrirongi peatuskoht – padula
Elektriraudtee avab detsembri jooksul uue peatuskoha Padula.

Padulas hakkavad peatuma kõik Tallinn-Keila-Riisipere-Paldis-
ki-Tallinn liinidel liikuvad elektrirongid. Tööpäevadel peatuvad 
elektrirongid seal kokku 50 korral. Peatuskoht asub Saue ja Urda 
peatuskohtade vahel ja on lähim ühistranspordipeatus Saue valla 
Alliku küla Koidu uuselamurajooni elanikele. 
Euroopa Regionaalarengufondi (ERDF) projekti raames ehitas 
Elektriraudtee AS käesoleval aastal välja kolm uut peatuskohta 
-  augustikuus avati Urda, novembris Kitseküla ja nüüd detsembris 
avatav  Padula peatuskoht. 
Kolme peatuskoha projekteerimine ja ehitus läksid kokku maksma 
ca 10 miljonit krooni.
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avanenud taevaluugid  
põhjustasid karmi katsumuse
Mikk Lõhmus
Abivallavanem-arendusnõunik 

Eelmises vallalehes tõdes valla 
kommunaalspetsialist, et lumi 
võib iga hetk tulla ja tark on sel-
leks juba aegsasti valmistuda. 
Ettenägelik hoiatus saigi nädal 
hiljem tõeks. 

22-23 novembril kogu Eestit 
räsinud võimas lumetorm näitas, 
et looduse keerdkäikusid ette ai-
mata pole võimalik ning kiiresti 
tulid välja ka kõik kitsaskohad.

Lumekoristajatele hindeks 3
Tagasivaatavalt võib tõdeda, 
et valla lumekoristajatele võib 
hindeks panna tugeva kolme. 
Vaatamata viperustele ja mõnin-
gatele puudustele suudeti teed 
teeseaduses ja teistes õigusakti-
des sätestatud tähtaegade jooksul 
puhtad hoida. 
Muidugi tuleb arvestada ka seda, 
et tegemist oli hooaja esimese 
tõsise lumesajuga ning palju oli 
nn esimese korra apse- ei lei-
tud õigeid teeotsi üles, mõned 
sissesõidud jäid lahti lükkamata, 
mõni teejupp kahe silma vahele. 
Esimese lumesaju ajal on need 
andestatavad eksimused, järgmi-
se lumesaju ajal enam mitte. 

Millega ei saa rahul olla?
Lumekoristuse korralduses võib 
välja tuua ka tõsisemaid puudu-
jääke. Need tuleb töövõtjaga läbi 
arutada ja edaspidi ei tohi need 
enam korduda. Olgu siinkohal 
olulisemad nendest välja toodud:
· Laagri aleviku autobussi-
peatuste ja ülekäigurajade, samu-
ti mõningate aleviku kõnniteede 
lumekoristus võttis lubamatult 
kaua aega;
· Probleem oli Hüüru 
tänavate operatiivse puhastu-
sega- kuigi jäädi teeseaduses ja 
selle rakendusaktides sätestatud 
tähtaegade sisse, nõuab vald 
suuremates asulates (Laagri, 
Hüüru, Ääsmäe, Vanamõisa) 
teede kiiremat koristamist.
· Mitmes väiksemas külas 
(Maidla, Pärinurme) tuleb üle 
vaadata lumetõrje korraldus, 
praegu tekkis olukord, kus ühe 
traktori risvist välja langemisega 
peatus tööde tegemine mitmeks 
tunniks. Maidla piirkonna üldi-
sem probleem on Maanteeameti 
tegevusetus riigiteede (Ääsmäe-
Hageri, Maidla-Kiisa) lahtihoid-
misel.

Edaspidi tuleb jälgida ilma-
ennustusi ja kui on ette näha 
tavaolukorrast võimsam lume-
torm, siis tuleb aegasasti sõlmida 

eelkokkulepped ka vajalikku teh-
nikat omavate kohalike elanike 
ja firmadega, mitte jääda lootma 
üksnes olemasolevale masina-
pargile.

Vee lükkamine ja vedu on 
kulukas
Lumetormi tagajärgede likvi-
deerimine ei ole odav lõbu. Seda 
eriti siis kui vaadata nädal hiljem 
aknast välja ning näha üknses 
„musta maad.“ 
Sajad tuhanded kulutatud kroo-
nid on lihtsalt sulanud ja tõesta-
vad veelkord, et looduse stiihia 
vastu inimene ei saa. Loomuli-
kult võiks teha lepingud, et ka 
taolise lumesaju korral korista-
takse kõik teed näiteks 4h tsük-
liga, kuid selleks kuluv raha on 
sedavõrd kosmiline, et niisugust 
lumetõrjet ei saa lubada endale 
ka jõukad Põhjamaad. 
Mina leian, et olulisem on raha 
paigutada millessegi jäävasse, nt 
teede remonti, mustkatte ehita-
misse (praeguse lumesaju taga-
järgede likvideerimisele kulunud 
raha eest saaks ehitada pea pool 
kilomeetrit mustkatet!). 
See oleks ka vastus neile, kes 
nõuavad oluliselt kiiremat lume-
tõrjet.

lumETOrm

tänusõnad

Ruth Metsaots, Jõgisoo küla

Tormised talvepäevad üllatavad ikka Põhjamaa 
rahvast aeg-ajalt.  
Jõgisoo küla Lõokese tänava inimesed tänavad 
firmat Kalsep, kes tuli appi päästma külateele 
kinni jäänud autosid. Trotsides lumetormi, hoiti 
peateed lahti ka suure tormi aeg ning inimesed 
pääsesid õhtuks koju. 
Tööpäeva hommikul jõudsid kõik õigeks ajaks ka 
tööle, vähemalt hanges teed ei saanud olla mitte-
jõudmise põhjuseks.

kontakttelefonid lumetõrje  
küsimustes

Otsekontakt OÜ Kalsepi  
(korraldab kohalike teede talvist lumetõr-
jet vallas) teemeister  Tõnis Saar 534 29420 

ja valla kommunaalspetsialist Indrek 
Brandmeister 534 07008.

Riigiteede lumetõrje probleemidega pa-
lume pöörduda Maanteeameti tellimusel 

teed hooldava AS Aspi Keila  
osakonna poole, telefon 678 1473  

keila@aspi.ee 

Elionil on Harjumaal kokku 52 traadita Interneti tugijaama, 
mis tagavad kiire ja stabiilse Interneti püsiühenduse nen-
dele Harjumaa elanikele, kelleni kaabel ei ulatu. 

Saue vallas asuvad traadita Interneti tugijaamad Kiia ja 
Ääsmäe külades ning Sauel. WiMAX tehnoloogial põhinev 
traadita Internet levib raadiolainete abil läbi õhu, ulatudes 
tugijaamadest kuni 15 km raadiuses asuvatesse kodudesse. 

Elioni poolt pakutava WiMAX traadita Interneti oluline eelis 
on püsivalt hea ühenduskiirus. Kui alternatiivsete traadita 
Interneti teenuste puhul langeb ühenduskiirus täiendavate 
klientide lisandumisel, siis Elioni poolt pakutavat teenust see 
ei mõjuta ning ühendus on alati sama kvaliteetne. Elioni traa-
dita Interneti kiireim allalaadimiskiirus on kuni 1 Mbit/s ning 
see võimaldab hõlpsasti kõiki peamisi toiminguid Internetis. 

Teenuse kasutamiseks on oluline, et tugijaama saateantenn 
oleks näha kohast, kuhu püsiühendus soovitakse luua, kuna 
kõikvõimalikud vaadet piiravad objektid ja pinnavormid 
takistavad ka raadiolainete levi.  Enne teenusega liitumist viib 
Elion kliendi juures läbi levimõõtmise ning kui levi tugevus 
vastab nõuetele, paigaldatakse kliendi koju vastuvõtuseade.

Elioni traadita interneti kuutasud ning alla- ja üleslaadimis-
kiirused on järgmised:

256/128 kb/s                     295 kr
512/128 kb/s                     395 kr
1 Mb/s/ 256 kb/s             495 kr
Seadme üür                      150 kr

rEklAAmTEkST

elion pakub saue vallas kiiret ja 
kvaliteetset traadita internetti
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LAAGRI  
Linda Pakkats 09.12 92
Aleksander Kopti 24.12 85
Evi Saar 12.12 82
Valve Eesmaa 07.12 81
Harri Toomel 15.12 81
Antonina Sepp 02.12 80
Viive Ollino 06.12 70
Maire Leisi 14.12 70
Ott Kurrikoff 27.12 70

PÜHA KÜLA  
Mari Kull 14.12 94

ALLIKU KÜLA  
Elfriide Suvi 26.12 87
Julie Reigam 31.12 86
Valve Udu 27.12 80
Õnnela Ridal 21.12 75

HÜÜRU KÜLA  
Aurelia Nemm 15.12 86
Aino Bõmberg 24.12 82
Ürju Mankin 28.12 70

VANAMÕISA KÜLA 
Linda-Miralda Laanep 01.12 82

VALINGU KÜLA
Aleksandra Oja 19.12 82

JÕGISOO KÜLA 
Valve Heinloo 02.12 81

palju õnne eakatele 
sünnipäevalastele

krOOnIkA

Koduvald

26. novembril toimus 
lapsevanemate ja 
vallaesindajate koosolek, kus 
murelikud emad-isad said 
otseallikate käest küsida, 
kui palju ja mis tingimustel 
tänaseid vanimaid lasteaialapsi 
Laagri kooli vastu võetakse. 
Siinkohal käsitletud teemadest 
väike ülevaade

 
Juba septembris sai vallavalitsus 
lapsevanematelt kirja, kus tunti 
huvi, miks on plaanis avada 
2009. aastal Laagri koolis senise 
kolme asemel vaid kaks uut 
klassikomplekti, kui esimesse 
klassi minejate arv on oluliselt 
suurem. Tehti ka ettepanek, et 
kui ruumipuudus ei võimalda 
avada piisavalt klasse, võiks 
õppetöö toimuda kahes 
vahetuses. 

Kuigi Laagri kooli arengukava 
nägi tõesti ette 2009. aastal vaid 
kahe I klassi avamist ja kooli 
juhtkond on mures köögibloki 
ja sööklaruumide kitsaste olude 
pärast, ei saanud vallavalitsus 
nõustuda, et see oleks piisav 
põhjus klassikomplektide 
arvu vähendamiseks. Seetõttu 
otsustati ka 2009. aasta 
septembris Laagri kooli võtta 
vastu kolm klassitäit mudilasi.

Ca 130 kooliminejat ja 96 
klassikohta 
Sellest hoolimata on vanematel 
mure. Rahvastikuprognoos 
näitab, et järgmisel sügisel on 
Saue vallas esimest kooliaastat 
alustamas 126 last. Avatakse 
neli esimest klassi - kolm Laagri 
koolis ja üks Ääsmäe koolis- 
ühtekokku 96 klassikohaga. 
Lihtne matemaatika näitab, et 
sellise arvutuse kohaselt jääb 30 
last ilma koolikohata.

Saue valla haridus- ja 
kultuurinõuniku Liivi Prinki 
sõnul ei ole asjad aga nii must-
valged. Selline suhe on olnud 
juba aastaid, aga probleeme pole 
tekkinud. 2008. aastal jäi Laagri 
koolis koguni üks koht täitmata. 
Põhjused lihtsad ja mitmesed. 
Osa lapsi valib oma kodule 
lähima kooli. Nii käivad nad 
näiteks Saue ja Keila koolides, 
sest logistiliselt on see kodule 
kõige lähemal. Paljud Saue 
valla lapsed käivad ka Pääsküla 
ja Nõmme Gümnaasiumis.
Osa lapsevanemaid suunab 

oma võsukesed ka nö Tallinna 
eliitkoolidesse. 

Samas kinnitab vallavanem 
Mati Tartu, et kui siiski 
peaks tekkima olukord, kus 
soovijaid vallakoolidesse on 
rohkem, siis piisava hulga 
laste puhul avatakse täiendav 
klass. Seda muidugi juhul, kui 
lapsevanemad on nõus oma 
järeltulijaid ka õhtupoolsesse 
vahetusse koolitarkust nõudma 
saata. Lisatingimuseks veel 
see, et seadusest tulenevalt 
peab ühes klassis õppima 
minimaalset 17 last.  

Kooliküpsuse ja lähtetaseme 
selgitamine 
Kooliküpsuse ja lapse 
lähtetaseme väljaselgitamiseks 
korraldab Laagri kool esimesse 
klassi astujatele praktilisi ja 
kirjalikke töid. 

Laagri kooli õppealajuhataja 
Merike Terepsoni sõnul 
soovib kool sellega selgitada 
välja tulevase õpilase 
kooliküpsust.”Eelnevate 
aastate kogemus on näidanud, 
et need õpilased, kes ei vasta 
kooliküpsuse nõuetele, nendel 
on suured raskused ka esimeses 
klassis toimetulekuga,” 
põhjendab Terepson 
lähtetaseme selgitamise 
vajalikkust.

Vanemaid teeb selline asi 
loomulikult ärevaks - kas 
tulemuste põhjal tekib pingerivi 

vanemad mures: kas minu võsuke 
ikka pääseb laagri kooli esimesse klassi?

hArIduS

palju õnne valla  
noorimatele  
kodanikele
ALLIKU KÜLA

Kerlin Kallaste 31.10.2008              
Elis Roomets 31.10.2008        
Jegor Turõgin 01.11.2008               
Simon Henry Lust 15.11.2008              

VANAMÕISA KÜLA
Egert Saar 22.11.2008  

VATSLA KÜLA
Keira Vips 01.11.2008

HÜÜRU KÜLA                  
Mirell Missing 10.11.2008          
                 
ÄÄSMÄE KÜLA
Annapell Hunt 14.11.2008          
                              
LAAGRI
Polina Timšina 31.10.2008          

in memoriam
Olga Poljakova 30.10.2008          
Ants Hiiesalu 02.11.2008  
Ants Naarits 02.11.2008      
Leeni Karin   14.11.2008    
Olga Vulf            23.11.2008       
Alide Kuusk 28.11.2008          
Agnes-Agathe 11.11.2008          
Floriida Kivi  12.11.2008  

Hea teada:
Saue vallas on kaks üldhariduskooli-  
Ääsmäe Põhikool ja Laagri Kool

Piirkonnad:
Ääsmäe Põhikooli teeninduspiirkonnaks on Jõgisoo,  
Koppelmaa, Maidla, Pärinurme, Pällu, Tagametsa,  
Tuula ja Ääsmäe külade piirkond
Laagri Kooli piirkonnaks on kinnitatud kogu Saue vald.

Tegutsemisvormid:
Ääsmäe Põhikool on munitsipaalkool.  
Laagri Kool töötab Erakooliseaduse järgi.  
Mõlemad koolid järgivad Eesti Vabariigi Haridusseadust 
ning Põhikooli-  ja Gümnaasiumiseadust.  
Laagri Kooli kulud katab Saue vald.

2009/2010.õppeaasta:
Rahvastikuregistri järgi on Saue vallas järgmisel aastal  
kooliteed alustavate laste arv 126.
Laagri koolis alustab kolm klassikomplekti (72 last)
Ääsmäe koolis 1 klassikomplekt (24 last) 
Õpilaskohtade arv on kehtestatud tervisekaitsenõuetega 
kooli ruumidele 

Avaldame kaastunnet 
Tiina Kuljusele ja lastele abikaasa ja isa  

Toivo Kuljuse surma puhul

Saue-Jõgisoo Haridusselts
Jõgisoo küla
Rahula küla

ja selle alusel võetakse lapsi 
kooli vastu? Mis need taseme 
selgitamised täpsemalt 
tähendavad? Mida peab laps 
oskama? Kas kuulujutuna 
levivad näited, et laps peab 
oskama kirjutada koguni 
selliseid lauseid nagu “miisu 
joob piima”, vastavad tõele?

Terepsoni sõnul hõlmavad 
ülesanded lasteaias õpitut. 
“Lihtsad arvutamisülesanded 
matemaatikas, kerged  
lugemislaused emakeeles, 
mõne kerge lause kirjutamine 
(mõistmaks, kas laps tunneb 
tähti, eristab sõnu jne.),” 
toob ta näiteid. Lisaks 
käeline tegevus (lõikamine, 
kleepimine, värvimine), 
kindlasti viiakse läbi ka 
vestlus, peegeldamaks lapse 
huvisid, silmaringi laiust, 
sotsiaalset suhtlemist.

Tekkiv pingerivi on 
õppealajuhataja väitel 
vajalik võrdsete tasemega 
klassikomplektide 
moodustamiseks ja ka 
võimalike koolipikendust 
vajavate õpilaste 
väljaselgitamiseks.

Kas  lasteaed annab piisava 
ettevalmistuse? 
Kuigi lasteaiad annavad väga 
tugeva ettevalmistuse kooliks, 
sõltub kõik siiski lapse 
individuaalsest küpsusest. 
“Ja iga pere kohus on toetada  
oma last  õpingutes,” leiab 

Terepson.

Laagri lasteaia juhataja Tiiu 
Ingeraineni hinnangul on 
lasteaia õppekava läbinud 
lapsed senini kõik kenasti 
koolis hakkama saanud.  
Murelikule lapsevanemale 
soovitab ta konsulteerida oma 
lapse rühma õpetajaga ja siis 
tema näpunäidete järgi hakata 
ka ise kodus lapsega tööd 
tegema.  
Lasteaed omalt poolt suhtleb 
kooliga, et ühtlustada 
kooli nõudmisi lasteaia 
õppeprogrammis pakutavaga. 

“Kool teeb rohkem koolilikku 
tööd ja meil on õpe rohkem 
mänguline ning rõhk on 
sotsiaalsele küpsusele,” toob 
juhataja välja väikse erisuse. 
Samas leiab Ingerainen, et 
lasteaia kõrvalt lapse eelkooli 
panemine ei ole vajalik. 
“Eelkool on mõeldud siiski 
kodus olevatele lastele. 
Lasteaialapsele annab see 
lihtsalt võimaluse kooliga 
ja seal oleva keskkonnaga  
eelnevalt tutvuda,” väidab ta.

Mõlemad haridustöötajad 
panevad südamele 
tõsiasja, mille sisu tänastel 
lapsevanematel kipub ära 
ununema - lapse põhiline 
arengukeskkond on kodu - 
lasteaed ja kool on siiski lapse 
arengut toetavad asutused.

asutuste laHtioleku ajal püHade perioodil:

Vallamaja:

23.12; 31.12     8-14.00

24-26.12 ja 1.01 suletud 
 

Laagri ja Ääsmäe lasteaiad:

29-31.12; 2.01 
avatud üks valverühm

24-26.12 ja 1.01 suletud

 

Saue Vallaraamatukogu

23.12 ja 31.12 10-15.00

24-28.12 ja 1.01 suletud

 

Veskitammi lasteaed:

22-23.12; 29-31.12; 2.01 
avatud kaks valverühma

24-26.12 ja 1.01 suletud
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dETSEmbrIkuu mõTISkluS

Toivo Ojaveski 
vallakodanik

 
Kalender näitab, et lähenevad 
jälle Jõulud. Aga kuidas 
vanarahvas aega rehkendas?

 
Jõulust on kuus nädalat 
küünlapäevani, sellest seitse 
maarjapäevani, sellest neli 
jüripäevani, sellest üheksa 
jaanipäeni, sellest viis 
Jakobipäevani, sellest üheksa 
mihklipäevani, sellest kuus 
mardipäevani, sellest kaks 
kadripäevani ja sellest siin neli 
nädalat Jõuluni.

Kui olin pisike poiss, pani isa 
Juku saani ette, meid emaga ja 
vennaga mähiti saaniteki sisse 
ja sõit läks jõulukirikusse. 
Saanitekk oli paksust 
sinisest kalevist, ääristatud 
karvase põdranahaga ja 
nurkades olid veel punased 
nöörid kinnitamiseks. Soe ja 
turvaline.

Kirikus võttis ema väikevenna 
oma hoole alla, mina istusin isa 
süles. Henrik Visnapuu kirjutas:

“Isa põlvede vahel on koht 
ohutum kõigist maailma paigust. 
Saanilauad veel lõhnavad vaigust 
lumelaul saadab jalast kaht”

Ei pruugi ollagi usklik, kuid 
jõulukirik teeb argise inimese 
alati hella- ja lapsemeelseks, 
Teeb lahti niisugused 
emotsiooniväravad, kust leiame 
head mõtted oma lähedaste, 
naabrite, töökaaslaste - kõigi 
jaoks. 

Kui süütame kalmuküünlad, 
tõusevad silme ette 
vanemad, sugulased, 
sõbrad, kellelt oleks omal 
ajal olnud nii palju küsida, 
keda oleks tulnud rohkem 
tänada. Vägisi tegeleme 
mõtteharjutusega, kas oleme 
olnud küllalt head kaaslased 
oma elavatele lähedastele.

Selleks on ju piisavalt eeldusi: 
katus on peakohal, kõht on 
täis, riie seljas ja me elame 
isamaal. Siberisse viidute ja 
võõrsile siirdunute murest 
kirjutas meie kunagine 
Nobeli preemia kandidaat 
Marie Under paguluses:

“Kord veel tagasi tahaks 
leida kodutee, 
kodumullas siis magaksin 
välja kõik silmavee”

Seda õnne talle ei antud.

Kõige suurema jõulukingi 
saame teha endale ikka 
ise. Püüame olla paremad! 

tudengite seljakotile oli 
kirjutatud: “Sügisel hakkan 
paremaks!”

Kulla vallarahvas, hakkame siis 
juba Jõuluks!

suurima jõulukingi saame 
teha endale ikka ise...

kOhAlIk AlgATuS

Deiw Rahumägi
Harku vald
 
MTÜ Nelja Valla Kogu, mis asutati meeldivama elukeskkonna 
loomiseks ja olemasoleva looduslähedase keskkonna 
säilitamiseks Kiili, Saue, Saku ja Harku valla territooriumil, 
jagab 2009. aastal projektidena laiali pea 8 miljonit krooni.

Kui 2006-2008. aastani tegeles MTÜ Nelja Valla Kogu Leader 
programmi finantseeringul nelja valdkonna - kergliiklusteed, 
ühistransport, turism ja valglinnastumine- strateegiate 
koostamisega, siis 2009-2013. aastani on eraldatud ühingule raha  
18,5 miljonit krooni nende strateegiate elluviimiseks. 

Sisuliselt tähendab see seda, et tegevuspiirkonna kohalikud 
mittetulunudusühingud, sihtasutused ja väikeettevõtted 
saavad vastavalt ühingu poolt välja töötatud seitsmele 
rakendusmeetmele esitada rahastustaotlusprojekte. 

2009. aastal jaotatav summa on pea 8 miljonit krooni. 
Taotleda võivad kõik tegevuspiirkonnas so Saue, Saku, Harku 
ja Kiili vallas tegutsevad väikeettevõtted, sihtasutused ja 
mittetulundusühingud.

2009. aastal jaotav raha

1. Säästliku arengu põhimõtteid järgiva kvaliteetse 
elukeskkonna loomine-1 850 000 krooni

2. Alternatiivse ühistranspordi loomine - 958 145 krooni.

3. Vabaaja matkaradade rajamine- 530 000 krooni.

4. Avalike parklate juurde rattaparklate projekteerimine ja 
ehitamine- 900 000 krooni.

5. Avalike kasutusega puhkeplatside ja nende juurdepääsuks 
kergliiklusteede projekteerimine ja ehitamine- 850 000 krooni.

6. Ajaloo- ja kulutuuriväärtuste projekteerimine ja 
renoveerimine- 1 000 000 krooni.

7. Ajaloo- ja kultuuriväärtuste ühendus- ja juurdepääsuteede 
rajamine- 900 000 krooni.

Mis saab edasi?

PRIA on lubanud 2009. aasta alguseks anda vastuse, 
kas ühingu poolt välja töötatud rakendusmeetmed on 
abikõlbulikud. Samal ajal töötab juhatus välja taotlusvormid, 
mille alusel piirkonnas tegutsevad MTÜ-d ja ja väikeettevõtted 
saavad alustada oma projektide kirjutamist. Projektide 
esitamistähtaeg on 28. veebruar 2009. 

Ühingus on moodustatud ka hindamiskomsjon, kes töötab 
välja  kriteeriumid, mille alusel pannakse laekunud projektid 
pingeritta .

Mida saavad teha täna potentsiaalsed taotlejad?

Eelkõige tuleb leida idee, mis oleks abikõlbulik Leaderi 
meetmetesse esitamiseks ja aitaks kaasa kohaliku 
elu arendamisele ja tegevuspiirkonna elanike heaolu 
suurendamisele. 

Kui see mõte on olemas, siis tuleks võtta ühendust kohaliku 
Leader kontoriga, telefonil 501 5563 Deiw Rahumägi. 

Tutvuda põhjalikult rakendusmeetmete tingimustega, mis 
on kättesaadaval ühingu kodulehel www.4kogu.ee

Küsida ka vallamajast taotlustingimusi tutvustavat broźüüri

•

•

•

•

algab kohaliku elu eden-
damisele suunatud rahas-
tusprojektide konkurss

Mari-Liis Dolenko
MTÜ-de konsultant

Harju Ettevõtlus- ja Arendus-
keskus ja Kodukant Harjumaa 
viivad maakonnas hetkel läbi 
uuringut, mis kaardistab ära 
reaalselt tegutsevad MTÜd ja 
sihtasutused. 

Sellel sügistalvel loodetakse 
saada ülevaade olukorrast Lää-
ne-Harjumaal. Kevadel võetakse 
ette Ida-Harjumaa ühendused.

Uuringu tegemise vajadus 
tulenes kahest asjaolust. Esiteks 
ei ole mittetulundusühenduste 
registrist saadud info ühenduste 
kohta reaalset situatsiooni kajas-
tav. Nagu senised küsitluse tu-
lemused on näidanud, ei tegutse 
suur osa ühendustest juba pikka 
aega, olgugi et juriidilise isiku-
na, on registris kirjas. Samuti on 
paljud kontaktandmed vanad. 
Teine põhjus on aga selles, et 

anda maakonna ühendustele pa-
rem võimalus omavahel rohkem 
koostööd teha. Uuringus küsi-
me lisaks kontaktandmetele ka 
tegevusala, samuti eestvedajate 
andmeid, kellega saab koostöö-
huvi korral
 ühendust võtta. Andmebaasi 
avaldame nii HEAKi kui Kodu-
kant Harjumaa koduleheküljel. 
Tulevikuplaanidesse kuulub 
kindlasti ka andmebaasi uuen-
damine paar korda aastas.

Kahjuks pole meil võimalik tele-
fonitsi ega posti teel kätte saada 
kõiki maakonna ühendusi, sest 
registris olevad kontaktid on kas 
vananenud või pole me viimase 
poole aasta andmeid veel kätte 
saanud. Seepärast kutsume 
üles kõiki Harku, Keila, Kernu, 
Kiili, Nissi, Padise, Saku, Saue ja 
Vasalemma valdade ning Keila, 
Paldiski ja Saue linnade MTÜsid 
ja sihtasutusi meile endast teada 
andma! Helistage meile tel 656 
6641 või võtke ühendust meili 

teel juta@hedc.ee. Küsimused, 
millele vastust soovime on 
üleval ka meie kodulehel www.
hedc.ee  „Meie tegevus“ rubrii-
gis. Koos teiega teeme ära suure 
ja vajaliku töö, millest kasusaa-
jateks parema koostöö eesmärgil 
olete teie ise. 

Ühtlasi paneme kõigile MTÜde 
ja sihtasutuste esindajatele süda-
mele, et te kontrolliksite registris 
kirjas olevaid kontaktandmeid. 
Mõnikord võib kellelgi tekkida 
vajadus teie organisatsioonile 
näiteks midagi olulist saata või 
edasi öelda, kuid teiega pole 
võimalik mittekehtivate andme-
te tõttu kuidagi kontakti saada. 
Samuti soovitame, et kui teie 
MTÜ või sihtasutus on oma 
tegevuse lõpetanud, siis tuleks 
see likvideerida. Kuidas käib 
andmete muutmine registris või 
kuidas ühenduse lõpetamine, 
selles saame teile abiks olla kui 
võtate meiega ühendust samadel 
kontaktidel, mis eelpool kirjas.

kaardistatakse Harjumaal  
tegutsevaid kodanikeühendusi

ülESkuTSE
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Aino Lehtmets

Alustasime viis aastat tagasi 
Ääsmäe küla ajaloo kohta ma-
terjali kogumist. Meid oli kolm 
selle mõtte algatajat - Liia Kiibus 
Ääsmäe raamatukogust, koha-
liku päritoluga ajakirjanik Eda 
Liiväär ja pensionil olev endine 
raamatukoguhoidja Aino Leht-
mets.  

Ääsmäe raamatukogu võimaldas 
meil kasutada oma ruume ja nii 
olime ühel kindlal nädalapäeval 
ja kindlal kellaajal Ääsmäel. See 
võimaldas meil kohtuda külaela-
nikega. Jagasime omavahel pea-
suunad millega pidime hakkama 
tegelema. Eda, kelle juured on 
Ääsmäel, võttis käsile vanema aja. 
Meie Liiaga sukeldusime lähiaega 
s.o. aega peale 1940.aastat. Ole 
sa nii tark kui tahes, aga kollek-
tiivne mälu on midagi muud. 
Kutsusime kõiki, keda huvitas 
meie tegevus, endale appi tulema. 
Külas suhtuti huviga meie ette-
võtmisesse. Meile toodi fotosid, 
dokumente, pandi kirja mälestusi. 
Talu lakast leiti ja toodi Ääsmäe 
Haridusseltsi ja laulu- ja mängu-
seltsi “Metsakaja” dokumendid.
Endine mesinik Kalju, kes oli paar 
aastat töötanud aiandusosakon-
nas, oli pildistanud sealseid töid 
ja tegemisi. Nendest unikaalsetest 
piltidest saime terve kausta 1982. 
ja 1983. aasta kohta. Ääsmäe 
sovhoosiaegsete tehnikaringide 
materjalid sõnas ja pildis jõudsid 
meieni endise motoringi eestve-
daja Venda kaudu. Kaustad olid 
kannatada saanud. Neid pidi 
enne kuivatama, pehme lapi ja 
harjaga puhastama ning  nen-
dest koopiad tegema. Aga nad 
on olemas! Poistel peaks päris 
huvitav olema teada saada ja 
piltidel näha, kuidas nende isad ja 
vanaisad tegid motosporti, sõitsid 
kartidega, tegid jäärajasõitu ja 
võtsid osa autode võidusõitudest.
Ei saa eitada ka arhiivide suurt 
osa, kus olime muutunud lausa 
oma inimesteks. Uskumatu, mida 
meie arhiividest kõike leida võib! 
Siinkohal tahaks tänada eriti Har

ju maa-arhiivi töötajaid, kes meid 
suunasid, aitasid ja materjaliga 
varustasid.
Viimastel aastatel toetasid meie 
ettevõtmisi ka Saue vald ja Eesti 
Õpperingide Selts “Semud”. Tänu 
neile on meil nüüd ligi 25 kõvas 
köites kausta ja hulk materjali on 
veel spiraalköites. Need kaus-
tad on sisult hindamatud ja ka 
köidetult väga kallid. Et teha see 
materjal kättesaadavaks kõigile, 
keda huvitab kohalik ajalugu, 
säilitada  tulevastele põlvedele ja 
kaitsta kaotsimineku eest, soos-
tus Ääsmäe raamatukogu võtma 
küla ajaloolised kaustad arvele ja 
laenutama neid huvilistele raama-
tukogu kaudu. 
Võib tekkida küsimus, et miks on 
vaja tervelt 25 ja rohkem köidet, 
kui kokkuvõtlikult saaks läbi ka 
ühe A4 lehega. See oleks igav ega 
pakuks midagi! Meie oleme ko-
gutud materjali säilitanud ehedal 
kujul - algset kirjaviisi muutmata, 
täpselt nii, nagu inimesed on nad 
omal ajal kirja  

 
pannud. Kui te alustate kaustast 
“Elu-olu  Ääsmäel 1940 - 1950” ja 
lõpetate”Ääsmäe sovhoos & Ag-
rofirma 1983 - 1995 (Enno Aron)” 
II osaga, siis alles tunnetate tolle 
aja “valu ja võlu”.
Peale selle on meil veel kaustad, 
kus on jäädvustatud sõnas ja 
pildis: 
Kasesalu asula ja Karja tee
Salu tänav 2006
Tamme ja Lepasalu tänav 2006
Noppeid Ääsmäe küla elust - 
olust 1922 - 1999, haridusest 1920 
- 1977 ja seltsielust 1912 - 1992
Me ei ole  unustanud ka tänapäe-
va. Oleme 3-me suurde kausta 
kogunud ajakirjanduses Ääsmäe 
kohta  ilmunud artiklid. Kahju, 
kui ajalehtedes ilmunud väärt 
materjal rändab prügilasse. Raa-
matukogu vähemalt peab selle 
materjali kohta koduloo kartotee-
ki!
Täname veelkord kõiki, kes meid 
selles suures töös on  
abistanud!

ääsmäe ajalugu saab kaante vahele
AjAlugu

p rOjEkTIrAhAd

koa programm toetas vanamõisa seltsimaja 50 000 krooniga
Katrin Krause 
Vanamõisa seltsimaja juhataja

MTÜ Vanamõisa küla taotles 
2008 kevadel ja sügisel kohaliku 
omaalgatuse programmist 
seltsimajale raha helitehnika ja 
valgustehnika ostuks, mis ka 
rahastati soovitud summas. 

Projekti elluviimisega soovisime 
lahendada Vanamõisa seltsimajas 
juba aastaid üleval olnud 
probleemi ürituste läbiviimise 
tehnilise teostuse osas. Seltsimajas 
leiab iganädalaselt aset üritusi, 
kus on vaja kasutada heli- ja 
valgustehnikat – erinevad 
kultuurisündmused, koolitused, 
seminarid, koosolekud, 

bändiproovid jne. Seniajani on 
renditud vastav tehnika ja tihti 
on see ürituste organiseerimise 
puhul olnud pidurdavaks 
faktoriks, kuna see nõuab alati 
lisakulusid. Investeeringuprojekt 
vähendab tegevuskulusid,  mis 
tehnika rendile kulub. Ostetav 
tehnika annab külainimestele ja 
kõigile külalistele, kes soovivad 
oma sündmusi seltsimajas 
läbi viia, vajalikud vahendid 
professionaalseks ja kvaliteetseks 
tehniliseks teostuseks.

Kokku maksis tehnika 80 000 
krooni, millest KOA programm 
finantseeris 50 000 krooni. 
37% kogusummast moodustas 
omafinantseering, mis leiti MTÜ 

aasta omatuludest.

Tellitud tehnika jõuab 
meie kasutusse uue aasta 
alguses: 2 aktiivkõlarit koos 
kõlaristatiividega, helipult. 
Alumiiniumtoru koos 
kinnitusvahenditega lakke, mille 
külge kinnitatakse 4 PAR56 
prožektorit koos viie põhivärvilise 
filtriga, mida on võimalik 
vahetada vastavalt vajadusele 
ning 2 otseläätsprožekrorit 
Martin, lisaks 6 kanaline 
dimmer ja valgusjuhtimispult 
valguse reguleerimiseks, lisaks 
kaablid, pistikud, jätkupesad, 
installatsioon.

Arvele võetud kaustad:
1.  Ääsmäe Haridusselts 1926 - 1940 ja Metsakaja 1933 - 1940
2.  Ääsmäe Raamatukogu kroonika 1924 - 1999
3.  Elu - olu Ääsmäel 1940 - 1950
4.  Ääsmäe Saue vallas 1944 - 1950, Jõgisoo külanõukogus 1947 
- 1954
5.  Ääsmäe 1949 - 1950 kolhoos “Edasi”
6.  Ääsmäe  1949 - 1950 kolhoos “Kalev”
7.  Ääsmäe 1951 - 1956 kolhoos “Kalev” ( Kalev+ Edasi)
8. Saue sovhoosi Ääsmäe osakond 1957 - 1966
9.  Ääsmäe sovhoos 1966 - 1968 (Manfred Bergmann)
10. Ääsmäe sovhoos 1968 - 1976 (Endel Taperson)
11. Ääsmäe sovhoos 1976 - 1983 (Ivar Voites)
12. Ääsmäe sovhoos& Agrofirma 1983 - 1995 (Enno Aron) I ja II
13. Ääsmäe Lastepäevakodu “Kaseke” 1975 - 2000
14. Fotomontaaž Ääsmäe sovhoosi aiandusosakonnast 1982 - 1983
15. Ääsmäe sovhoosi tehnikaringid
16. Ääsmäe raamatukogu kroonika 1999- 2004
17. Koppelmaa ja Voore üldine vanaaeg
18. Koppelmaa mõis ja küla 1566 - 1940
19. Voore mõis ja küla 1569 - 1940
20. Voore mõisamaade kasutamine 1922 - 1940
21. Koppelmaa ja Voore 1940 - 1992  jt.

Lõpetamisel on järgmised kaustad:
Ääsmäe mõis  ja Ääsmäe küla vanal ajal
Ääsmäe külade talud I osa
Ääsmäe küla talud  II osa
Mesila Voores

õdus pealelõuna  
küünlavalguse ja luuletustega

Koduvald

Veskitammi Kultuurikeskuses toimus 26. novembril 
kammerlik üritus, kus vallaelanik ja Eakate Naiste Seltsi 
esinaine Elju Vakermann hellitas osalejate kõrvu oma 
autobiograafilise luulelõunaga.

“Kõige paremad lood tulevad siis, kui sa oled selle ise läbi 
elanud,” on Elju kuulnud ja tema luuletused on tõesti pabe-
rile talletatud läbi omaenda kogemuste. 

 
“Ma sündisin vaesesse, kuid töökasse perre,

vanavanemate iidsesse talutarre,
ei olnud mul pärida karda ega kulda,

vaid pisikeste varvaste alla tükike maad ja mulda...”

Läbi värsiridade rullus lahti terve elulugu - killud lapsepõl-
vest, meenutused vanavanematest, esimestest pisaratest ja 
valusatest pettumustest. Armastusest, õnnest, sõjast, sõp-
radest... Kõikidest nendest asjadest, millega eluteel silmitsi 
seista on tulnud ja mis on vormivad inimesest just selle, kes 
ta on.
Koos Elju värsiridadega, õdusas pealelõunases küünlaval-
guses, lubas vist küll iga üritusel osaleja endale ka isikliku 
hetke - vaatamaks tagasi omaenda eluteele, mõtted uitamas 
mineviku, oleviku, tuleviku piiripealsetel. 

leivategu ääsmäe lasteaias
Lanamaria Peterson
liikumis- ja muusikaõpetaja
 
21. oktoobril tuli lasteaeda tädi Tiina, kes palus ennast 
ise kutsuda „Leiva-Tiinaks“. Kaasas oli tal kõik vajalik, 
et koos lastega saaks kohe minna leivaküpsetamiseks. 

Ühes olid tal võetud nii terad-jahud  ja leivalabidas näi-
tamiseks kui ka leivaastjas, kus juba taigengi hakkamas. 
Soojenduseks said lapsed teada mõned vajalikud tarku-
seterad ja siis tehtigi juba käed jahuseks– lastele oli põnev 
kogemus kleepuvat ja isuäratavalt lõhnavat taignat käte 
vahel vormida. 
Kakukesed pandi peale seda veidikeseks  kerkima, seni-
kaua sai aga proovida Tiina kaasavõetud leiba, nii paljalt 
kui meega. Õpetajatel oli hea meel näha, kui suure pätsi lei-
ba lapsed koos ära sõid! Lapsed said teada, et leiba tehakse 
viljast, mille nimi on rukis, ning, et seda maitsvat toitu saab 
ka ise kodus teha! Jõudu „Leiva-Tiinale“ õpetuse jagamisel!

õppIdES ASju
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l AAgrI lASTEAIAS juhTuS 

rahva-ja kultuuripärand lastele lähemale
kOgEmuS

p Idu

Rasmus Sinirand,  
Jõgisoo küla noor

 
Sain võimaluse osaleda seminaril 25. oktoober-1. november 2008 
Põhja Iirimaal.

 
Seminari teemaks oli Demokraatia 
– Noorte hääl – Maanoorte hääl. Seminari 
korraldajaks oli Young Farmers’ clubs 
of Ulster. Sellest said osa võtta sarnaste 
klubide liikmed üle Euroopa. Mina 
sain sinna tänu Hele-Mall Kinkile läbi 
Noorteühing Eesti 4H Jõgisoo klubi.

Ega kindlat plaani minna kohe ei olnudki, 
aga kuna üks osaleja Eestist „hüppas 

alt ära“, siis otsiti kiiresti asendajat. Siis saingi teada, et selline 
võimalus avaneb, panin oma nime kirja ja paari päeva pärast tuli 
vastus “Palju Õnne! Sina sõidad seminarile Põhja Iirimaale” Peale 
Eesti kahe osavõtja oli seal veel osalejaid Soomest, Rootsist, Norrast, 
Ungarist, Sloveeniast, Lätist ja kõigist erinevatest Inglismaa osadest 
(Wales, Šotimaa, Inglismaa, Iirimaa).

Ürituse põhimõtteks oli tutvustada noortele Iirimaa ajalugu, 
sealseid probleeme ja ka kindlasti vahetada oma kogemusi 
teiste riikide omadega. Selleks, et kirjeldada mis seal toimus, 
kuluks üle 12 lehekülje. Kokkuvõtvalt saan öelda, et korraldati 
erinevaid töötubasid, kus sai ise läbi proovitud kõikvõimalikud 
situatsioonid probleemide lahendamisel, sai külastatud kohalikke 
vaatamisväärsusi (Giants Causeway, Parlamenti ja ka Euroopa 
vanimaid viski tehaseid).

Rahvusvahelisel seminaril võiks ära käia iga noor, kes vähegi 
kõneleb inglise keelt:  „Kui sa ei suuda sealt endale midagi 
huvitavat leida (mis on väga vähe tõenäoline), siis vähemalt vägeva 
inglise keele praktika saad sa sealt igal juhul.“

palju õnne! 
sina sõidad seminarile:)

Urmel Reinola
Maanteeameti liikluskasvatusosa-
konna spetsialist

Laagri Lasteaia IV rühma 
lapsed osalesid kahel päeval 
septembri- ja novembrikuus 
Roadservice OÜ poolt koosta-
tud liiklusteemalise õppefilmi 
tegemisel. 

Filmi kasutatakse metoodilise 
abivahendina tänaval lasterüh-
madega liiklevate lasterühma 
saatjate (lasteaiakasvatajad, alg-
klasside õpetajad) koolitamisel. 
Filmis rõhutatakse jalakäijate 
nähtavuse olulisust liikluses, 
ristmike ohutut ületamist, 
lasterühma saatja kui liikluse 

reguleerija 
korraldusi 
ning nende 
jälgimist. 
Laagri 
Lasteaia 
värskeid 
filmistaare 
käisid 26. 
novembril 
tänamas 
Roadservice 
OÜ esinda-
jad ja Maa-
nteeameti 
esindaja. 
Üheskoos 
vaadati val-
minud filmi 
ja pilte, Maanteeameti esindaja 
rääkis liiklusohutusest. Lõpuks 

tehti suud magusaks teemako-
haselt meeleoluka tordiga. 

Ohutut liiklemist!

laagri lasteaed osales õppefilmi valmimisel

Eli Nevski
juhataja asetäitja õppe- ja  
kasvatustöö alal

Novembrikuu on meil olnud 
ikka rahvakommete ja eesti 
talurahva kuu. Teadmisi ja 
tarkusi eesti rahva- ja kul-
tuuripärandist jagavad Laag-
ri lasteaia õpetajad lastele 
igapäevategevuste käigus. 

Meie õpetaja Maire Reigam 
teeb selles valdkonnas tä-
nuväärset tööd. Tema eest-
vedamisel on VI-s rühmas 
sellel õppeaastal võetud eesti 
rahva- ja kultuuripärandi 
tutvustamine üheks peaees-
märgiks. Rahvuslik joon läbib 
tervet õppeaastat. 
“Traditsioon on see, mis teeb, 
et üks päev teistest päevadest 
erineks, et üks tund oleks teist-
moodi kui kõik teised tunnid,” 
on kirjutanud Antoine de Saint 
Exupery. Seda tarkust järgis 
ka õpetaja Maire ja muutis 24. 
novembri ehk siis Kadrilau-
päeva lastele teistest päevadest 
erinevaks. 

Lapsed kehastusid talulasteks 
Rühm oli sel päeval kohanda-
tud  tolleaegse talutoa sarna-
seks.   Riiulitel ja laudadel olid 
vanad esemed. Lauad olid sea-
tud pikaks söögilauaks, kuhu 
oli asetatud laternad, küünlad 
ja õlilambid ning põrandal 
olid kaltsuvaibad. Sel päeval 
ei kasutatud kordagi elekt-
rivalgust. Lapsed olid riieta-
tud kõik talulastele kohaselt 
heledasse riietusse. Hommikul 
võttis lapsi vastu taluperenai-
ne - õpetaja Maire. Lapsed olid 
põnevil, sest astusid terveks 
päevaks talutuppa. Kuni 
lõunani mängiti rahvuslikke 
mänge ja õpiti talulastele oma-
sel moel.  Maire suurepärane 
oskus, ise regilaul üles võtta, ei 
jäta kedagi ükskõikseks.  Lap-
sed laulsid kenasti järgi. 

Katri jooksmas
Kuna oli  kadrilaupäev siis 

loomulikult käidi katri jooks-
mas. Ka see toiming mängiti 
läbi vanade kommete kohaselt. 
Appi tulid veel rühmaõpetaja 
Marika  peremehena  ja õpeta-
ja abi Annely pere vanima tüt-
rena.  Üheskoos mindi külla V 
rühmale. Peale lõunauinakut 
jätkus päev hubases lambival-
guses, kuulates ja jutustades 
rahvakommetest, töödest, 
tegemistest ning kõlasid ime-
kaunid laulud. Rahvaloomin-
gulisusele andis sära ja tekitas 
nostalgiat ka vanadest koolias-
jadest välja pandud näitus VI 
rühma eeskoridoris.

Lapsed õpivad läbi kogemuse
Maire sõnul, kes ise väärtustab 
suuresti pärimuskultuuri,  on 
tema pikaajaline töö õpetajana 
näidanud, et just koolieelses 
eas on paras aeg tuua oma 
rahva traditsioonid, kombed 
ja omapära lastele lähemale, 
tekitada neis huvi. Järgmine 
suurem rahvakombeid ja 
–traditsioone tutvustav üritus 
VI rühmas on  jõulupidu, mida 
peetakse koos peredega ja seda 
juba Rocca al  Mare Vabaõhu-
muuseumis, kus sobiv miljöö 
olemas.
Lapsed omandavad teadmisi 
paremini siis kui  nad saavad 

kõike ise kaasa teha. 25. no-
vembril,  Kadripäeval pidasi-
me lasteaias rahvusliku peo, 
Krapsaka Kadripäeva. Kogu 
lasteaiapere  pidutses koos 
saalis. Kõigil oli sel päeval 
soovitav riietuda valgesse ja 
see andis päevale ning peole 
suuresti lusti juurde. Krapsa-
kas Kadripäev algas ühe suure 
lõngakera kerimisega. Edasi  
vaadati  üheskoos Ääsmäe 
kooli 2.- 4. klassi rahvatantsija-
te toredaid etteasteid ja pärast 
tantsis iga rühm  ka ise ühe 
Eesti rahvatantsu. Rahvariietes 
laste nägemine tekitas meie 
lastes huvi ja andis järgneva-
teks päevadeks palju jutuainet 
ning teemaarendust. Muusika-
õpetaja Ruta ütleb, et lasteaia 
argielu aitavad ikka huvitava-
maks muuta kas siis rahvaka-
lendri tähtpäevadega seotud 
peod või toredad ühisüritused.  
Nii olid ka tema novembri kuu 
muusikatunnid suuremas osas  
pühendatud eesti rahvaloo-
mingule. Lapsed tutvusid eesti 
rahvamuusikaga, -pillidega, 
-tantsu- ja -lauluga. Õpetaja 
Ruta sõnul omandavad lapsed 
rahvaloomingut rõõmu ja lus-
tiga ning endalegi pakub see 
teema huvitavaid väljakutseid. 

Elju Vakkerman 
Eakate Naiste Seltsi Pihlamari esinaine

Seekord sai ühise projektina- Veskitammi Kultuurikeskuse ja 
Eakate Naiste Seltsi Pihlamarjaga paika pandud üks tore üritus 
“Kadrid-mardid keskel kokku”.

Et see päev - 21. november- langes ka 
Saue valla sünnipäevale, oli ju tore koos 
pidu pidada. Kultuurikeskuse initsialtiivil 
sõitis buss läbi valla, kes tahtis see tuli 
ja te tulite. Tulite Ääsmäelt, Valingult, 
Vanamõisast, Hüürust ja loomulikult oma 
sünnipäeva pidav Pihlamari keskusest.
Aitäh kõigile, kes meid tervitasid soojade 
sõnadega ja ilusate kingitustega, vastutä-
nuks tantsis “11-aastane plikatirts 17-aas-
tase tagasihoidliku noormehega” avavalsi.
Pihlamarja initsiatiivil võis nautida õhtust 
aega kohvilauas ja pidutseda õhtujuhi 
Mardiga ja pillimeestega. Ei puudunud ka 
üllatusena õhtu tantsupaar Kadri ja Mart.
Hea oli jälle kuulata oma ansambli lõbu-
said ja südamlikke laule proua Tiina ju-
hendamisel. Välja oli pandud ka Katridele 
ja Martidele korjanduskast, mille anneta-
me jõulurõõmuks puuetega lastele. Mina omalt poolt tänan kõiki, kes 
aitasid selle õhtu korda saata ja tervitan 11. sünnipäeval oma seltsi 
tüdrukuid väikese luuletusega:

Tahan öelda teile troostivat sõna, kes veidi nõrgem on ja  
kiidusõnu jätkuvalt, kes tegevuses abiks on.

Kui oleks minu teha, ma kaotaks kõik te vaevad
siis oleksime ju koos õnnelikult 11 (üheteistkümnendas) taevas!

Ma austan teid väga ja meid ei tohi segada kahtluste vari,   
te olete looduse ime, te olete Pihlamari!

kadrid-mardid said keskel kokku
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Koduvald

“See neljas on mulle kõige 
armsam,” libistab Seeda 
Randroo käega üle raamatu, 
mis kannab pealkirja 
Käeulatuses. 

Poole aasta jooksul on Laagris 
elav tumedat armeenia 
verd naine välja andnud 
neli luulekogu. Miks? 
“Sest hingepakitsus vajas 
väljendamist,” selgitab ta ise.  
Ja kui mõni inimene selle 
sisemise pakitsuse kannul 
joonistab alles täiskasvanu 
eas esimese maali või ruttab 
maailma avastama, siis 
Seeda jaoks on väljund tema 
luuletused. Tema sõnul on see 
peaaegu juhitamatu protsess 
- sõnad vormuvad ja mõtted 
lendavad isetahtsi.

Ootamatult... 
Ta ei kirjutanud kooliajal 
vapustavalt viielisi kirjandeid. 
Ta ei poetanud teismeeas 
taskupõhja tunderikkaid 
värsse. Ta luges küll luuletusi, 
aga väga valivalt. Temast sai 
psühholoog ja koolitaja. Aga 
pakitsus hinges oli ja jäi.  
Temagi püüdis oma 
kasvavat igatsust millegi 
nimetu järgi leevendada küll 
pintslitõmmete, küll klaveri 
must-valgete klahvide maailma 
süvenedes. Aga tõeline 
äratundmine leidis ta üles 
peale esimest Hiina meditsiini 
loengut. “Peale seda kursust 
tulin koju, istusin arvuti taha ja 
hakkasin klõbistama, teadmata 
isegi, mis ma teen,” kirjeldab 
Seeda.  
Igat inimest avab miski, arvab 
naine. Ja tema jaoks algas 
avanemine aastapäevad tagasi- 
samasuguses jõulueelses ajas 
koos iidse Hiina filosoofiaga.

Ohjeldamatult... 
Alguses ei suutnud ta seda 
valitseda. Ärkas öösel mitmeid 
kordi üles ja hiilis arvuti taha. 
“Nii ilus oli, et ei raatsinud 
seda tunnet kaotada,” 
meenutab naine. Luuletused 
voolavad ekraanipildile 
kümnete kaupa korraga, nende 
tulemine pole takerduv ja 
aeglane protsess, vaid ongi 
vool. Mõnikord jääb mõni küll 
ka pooleli, sest aeg pole veel 
õige lõpusõnadeks.  
Vahel tuleb mõte poolel 
teel poodi ja siis tuleb leida 
võimalus selle talletamiseks. 
Kasvõi telefonimällu toksides, 
kui muid vahendeid parajasti 
pole. 

Jagades... 
Ta ei lugenud oma värsse 
alguses kõva häälega. Vahel.
Vaid pereringis. Aga tollesama 
Hiina filosoofia põhiolemuseks 
on jagamine - jaga seda, mis 
sul on. “Ja minul ju oli ometi! 
Kuigi ma ei teadnud, kas 

need värsid räägivad veel 
kellegagi,” meenutab Seeda 
vaikset hirmugi.  
Ta luges mõned luuletused 
kursusekaaslastele. Ta sai 
teada, et need puudutasid. 
“Ma ise poleks seda kindlasti 
julenud omatahtsi eeldada. 
Teadmise sain nendelt. Kui see 
oleks selgelt tulemata jäänud, 
poleks ma julgenud edasi 
minna ja raamatut avaldada,” 
mõtiskleb naine. 
Aeg oli küpseks saanud. 
Esimene raamat ilmus aprillis.

Natuke väsinud... 
Esimesele järgnes teine, kolmas 
ja nüüd- jõulueel neljas. Ta 
tegi seda lähedaste toel. Kui 
enamuse naiste mehed oma 
kaasade luulekihku ehk 
üleolevaltki suhtuvad, siis koos 
Seedaga muutus ka ta mees. 

Füüsikust ja infotehnoloogist 
abikaasast sai mitte ainult 
naise tuline toetaja, vaid täiel 
hingel raamatuprojektides 
osaleja. Kõik neli teost on mehe 
kujundatud, tema on teinud 
pilte, katsetatud lahendusi. 
Mehe oskustega loodi 
veebileht, kus saab kuulata, 
kuidas naine tasa oma mõtteid 
loeb. Müügilepingud on 
sõlmitud ja nüüd kaunistavad 
teosed ka juba Apollo 
raamatupoodide lette ning 
raamatukogusid. “See kõik 
on nagu meie pere ühine asi 
- nagu oma laps. Vastastikku 
arendatud, täiendatud. 
Koostöös,” on naine õnnelik.  

Valla kohalikus 
kultuurimajas on toimunud 
kaks luuleõhtutki, mille ellu 
kutsumisel on suur osa Seeda 
loomingulisel partneril- 
muusikul Sirje Liivil. 
“See kõik on pakkunud suurt 
lusti, aga natuke väsitav on 
ka,” tõdeb Seeda. 
Ometi on hoog juba sees ja 
lugejate tagasisidest tulenevalt 
mõlgub mõte anda välja oma 
luuletustega audioraamat 
CD-l. Sest need, kes kuulnud 
veebilehelt sugestiivse 
tämbriga loetud luuletusi, 
ütlevad selle olevat nagu 
teraapia.

...aga õnnelik... 
Tema luuletused ei ole küll 
puhtalt autobiograafilised, 
aga läbielatud aastad ja tehtud 
tööd kumavad sellest kindlasti 

läbi. Alateadvustasandid on 
ju sügavad ja tihti loogikale 
allumatud. “Ju ma olen 
just nüüd teatud asjade 
väljaütlemiseks küps,” 
mõtiskleb naine. 
Ta pole juba aastajagu 
päevi endalt küsinud 
eksitentsiaalseid küsimusi - et 
kes ma olen, miks ma olen? 
See raamidest välja astumine 
ja barjääride ületamine teeb 
vabamaks, arvab  ta ise.  
Kes tohiks küll hinnata, 
et esimeseks luuletuseks 
või esimese klaveripala 
õppimiseks kuldses keskeas on 
aeg juba sobimatu? “Kui miskit 
on sees kinni hoitud, tuleb lasta 

sel avaneda. Tuleb lõhkuda 
see enese ohvriks toomise ja 
raamide mudel,” kinnitab 
naine. “See on hirmutav, ma 
tean. See on risk. Aga see risk 
on olla elus ja õnnelik.”

... ja tänulik ... 
Ta ei andnud ühtki neist 
raamatutest välja selle jaoks, 
et rikkaks ja kuulsaks saada. 
Luulekogude avaldamine 
sai alguse kahest põhjusest 
ja mõlemad on seotud 
andmissooviga, kinkimisega. 
“Et kui mu luuletustes on 
kellegi jaoks mingi tähtsus 
(mida  kursuse tagasisides 
öeldi), kui nad kas toetavad, 
abistavad kedagi - siis palun, 
siin nad on - teie jaoks!” 
sõnastab Seeda. 

Kui tema ootamatu 
muutus julgustab kedagi 
väljuma raamidest, avama 
enesepiiranguid ja astuma 
kuhugi suunda, kuhu enne ei 
julgenud... Kohtuma millegagi, 
mida enne ei tundnud... ja kui 
sellest tekib elusse elevust, siis 
on ta rõõmus. Ta on sisemiselt 
tänulik, et selline muutus on 
tema endaga toimunud ja ta 
tahaks seda kinkida endast 
väljaspoole. “See on mulle 
tähtis ja südamelähedane. See 
oli ajendiks, miks ma avaldama 
hakkasin,” mõtiskleb naine. 

Luua võib  loomulikult kogu 
elu, selleks ei pea luuletama 
või maalima, arvab naine, kuid 
me sageli muutume selles elu 
argipäevade loomises väga 
rutiinseks. Ja harjumuslikkus 
hävitab elevuse ning 
rõõmu. “Minu praegune 
loomingurõõm on eelkõige 
seotud luulega, aga ma ei tea, 
kuhu ma edasi liigun. Kas 
see jääb mu juurde või on see 
üks teatud periood minu teest 
(elust), mis viib hoopis kuhugi 
mujale. Kas pole seegi põnev?” 
küsib ta.

 
See kõlab veenvalt. Sest nii 
harva võib näha tänasel päeval 
inimest, kes jääb meelde, kui 
nii elujaatav ja väga õnnelike 
silmadega naine..

värssidesse vormitud hingepakitsus- 
üks ootamatult pöördunud elulugu...

p ErSOOn

pöördepunktid pööravad sind ümber 
näidates sul hoopis erisuunda 
andes teada mille aeg on saanud ümber  
mida kõike oled ajapikku muundand

mõni kullastkaetud unustatud ehe 
enne silamtorkavalt mis meeli pimestas  
muutund tuhmiks.  
sellest teada saad, mis vahe toimund suhtumises  
ja sa imestad....

teine saanud ootamault armsaks  
mida enne polnud üldse märganud...  
kui sa erisuse suhtes muutud valvsaks  
ükskord mõista võid  
mis on sus tärganud

 “Käeulatuses” 

“Sügavalt Sinu” 
aprill 2008

“Armastusest sündind”  
juuni 2008

“lollekaar”  
poliitiline sarkasm 
september 2008

“käeulatuses” 
november 2008

luuletused helis 
www. seeda.ee

Kristi Alas 
Rahvamaja fänn 

22. novembril kogunesid inime-
sed Jõgisoo Rahvamajja, et tral-
lida ja lustida maja taasavamise 
puhul. 

Põhjust rõõmus olla on lähiümbru-
se inimestel küllaga, sest maja on 
tõesti saanud endale sõna otseses 
mõttes uue kuue. Eks salamisi 
unistati sellest juba ammu, et maja 
oleks noortele ning täiskasvanutele 
igati täisväärtuslik. 
Nüüdseks on remonditud saal, 
fuajee, raamatukogu ja laste 
õpiruumid. Selle toreduse tõid 
inimesteni maja juhatuse liikmed, 
kes bürokraatiat trotsides kirjuta-
sid erinevaid projekte fondidesse, 
et saada toetust maja renoveerimi-
seks. 
Varasemalt on toetust küsitud ja 
seda ka saadud maja akende, kesk-
kütte ja välisfassaadi remondiks. 
Nüüd siis lõpuks tuli rahaline abi 
Euroopa fondidest ka siseruumi-
de jaoks. Projekt sai tehtud tänu 
vallavalitsuse omafinantseeringu 
toetusega. 
Pidu oli külmale ilmale vaatamata 
siiski rahvarohke. Nalja pakkusid 
kadrisandid, kes rahva oma nalja-
de ja soojade salmidega südamed 
kohe võitis. Pidu läks päris algu-
ses kohe käima, sest kadrisantide 
tantsukutsele ei suutnud küll keegi 
vastu seista. No kuidas ütled ära 
kaunile Kadrile, mis sest, et mõni 
mees nende seas oli selleks mas-
keerunud. 
Loeti luuletusi ja lauldi. Tantsuks 
mängisid juba rahvale tuttavad 
ja nõutud „Lõõtspillipoisid“, 
kes peolisi lõbustasid rahvalikke 
lauludega. Tõeliseks peotäheks 
kujunes oodatud naljamees Tõnu 
Aav.  Tema huumor köitis inime-
si. Ja ega teisiti poleks saanudki, 
sest tegemist on tõesti sooja ning 
toreda persooniga. Kui vaid kell 
poleks nii kiirelt tõtanud, oleksid 
inimesed tema nalju veel ja veel 
kuulanud. Sest ära öelda heast 
huumorist ei oska vist keegi. 
Isiklikult loodan, et Jõgisoo ja 
lähikülade inimesed saavad nüüd 
veel lähedasemateks, sest on ole-
mas nii suurepärane rahvamaja, 
kus koos ühiselt kasulikult aega 
veeta. Uskuge või mitte, need küla 
ligiinimest austavad esivanemad, 
kes selle maja kunagi armastuse-
ga ehitasid, hoides kokku kõhu 
kõrvalt kroone, lootsid sisimas, et 
maja kasutaksid nende järeltulijad 
ühiselt arukalt. Tänapäeva tarbi-
misajastul on aga inimestel järjest 
enam vähe aega, et tegeleda peale 
töö ja rahateenimise veel millegagi. 
Aga kui see sobiv tegevus kord 
avastada, et peale mammuna on 
olemas veel muud, siis see on nagu 
nakkushaigus, millest lahti ei saa. 
Nii et avastagem Jõgisoo Rahva-
maja, mis on tõeline pärl Tallinna 
lähedal!

jõgisoo rahvamaja 
uues kuues

V AlmIS!
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VäljAAndjA

SISEVIIMISTLUS JA REMONT (köögid, vannitoad, korterid, 
kontorid jne.);

KÜTTEKOLLETE VALMISTAMINE (kaminad, ahjud, pliidid jne.);

VÄIKEEHITUS JA FASSAADIDE ning  
VUNDAMENTIDE SOOJUSTAMINE;

KINNISVARA HALDUS JA VAHENDUS.
Aatemees OÜ (Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige)

Tel. 501 1573, aatemees@hot.ee

KÜTTEKAUPLUS
Männiku tee 106b

 
Turbabrikett- Sangla ja 

Tootsi Puitbrikett 
Küttepinnud ja -klotsid võrgus

Küttegraanul- 20 kg kotid
Pakitud kaminapuud

Tellimine: 657 7778,  513 7737
E-R 8-17.00 L 8-14.00

P suletud

 
Säästa kuni 70% 

küttekuludelt! 
Õhksoojuspumpade 
müük ja paigaldus. 

Hinnad alates 11750,- 
Tel 666 1355,  

www.kodukliima.ee

 j õulu- jA AASTAVAhETuSpEOd 

Tuula ja Pällu külade elanikud 
on oodatud aastavahetuse peole  

10. jaanuaril 2008 algusega 18.00 
Tuula Kaubahoovis

mTü Vanamõisa küla ja 
Vanamõisa  
seltsimaja 

tänavad kõiki oma  
koostööpartnereid,  

sponsoreid,  
Saue Vallavalitsust ja  

Saue valla külade inimesi  

meeldiva koostöö eest 
ning soovivad imelist 
jõuluaega ja edukat  

uut aastat!

10-kuune poiss ootab endale 
toredat hoidjatädi 

Töö paar korda nädalas, 3-4 tundi järjest. 
Eelduseks kogemus lastega, sõbralikkus 
ja heatujulisus. Sobib ka eakale daamile, 

kes soovib teenida lisa pensionile.  
Elame Laagris Pääsküla raba poolses 

osas. Tasu 40.- tund. Helistada 53410397

27. detsembril algusega kell 18.00  
Maidla Seltsimajas jõulupidu  

Meeleolu loovad Ane ja Gunnar Lohu.
Täpsem Info külarahvale ilmub stendidele. 

Saue vallavalitsus  

ja SAuE VAllAvolikogu  

soovivad  

vallaelanikele  

rahulikku  

jõuluaega  ja  

teguderohket  

uut aastat !!

Iga laps üritab jõulude eel olla viks ja 
pai...kuid see ei ole alati lihtne - eriti siis, 
kui sul juhtub olema selline sõber nagu 

Tädi Fantaasia! 
Ta teab kõige uskumatumaid lugusid 

kõigist maailma asjadest! Ta ei ole võlur, 
kuid temaga koos võib  punasest sviitrist 
saada  õuekoer või muutub lastetoa vaip 
lendavaks laevaks, ja siis alles algavad 

tõelised seiklused...
Vahvad jõulumängud, põnevad 

kingid jõuluvanalt,  
kaetud jõululaud

 TASUTA
 info: katrin@kodukyla.ee

HÜÜRU MÕISAS 21.12.08 KELL 15.00 
HÜÜRU KÜLA JÕULUPIDU

TÄDI FANTAASIA        
Etendus elava muusika saatel

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

saue vallavalitsus
veskitammi 4, laagri, Harjumaa
654 1130, 
www.sauevald.ee

Tiraaź:  3900 
Ilmumisaeg: kord kuus (va juulikuu)  
Levi:  tasuta kõikides valla postkastides ja   
  kultuuriasutustes, raamatukogudes 
 


