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Parema riigi saame siis, kui oleme ise paremad ja hoolivamad. Ja eeskujuks oma lastele
Eesti Vabariigi tähtsa juubeli eel
arutlesin oma 17aastase tütre ja tema
sõpradega riigikodanikuks olemisest
tänaste noorte pilgu läbi.
Sellest, kas ja kuidas nemad igapäevaselt
tajuvad iseenda kodanikuks olemist ja kuivõrd teadlikult nad kodanikena käituvad. On
ju huvitav teada, kuidas mõtleb see järeltulev
põlvkond, kes teatepulga õige pea üle võtab
ja riigi nägu kujundama hakkab.
Teema paelus noori ning siinkohal olengi
Carmeni, Liisbeti, Karolini ja Hans Hendriku mõtete vahendajaks.
Millistel hetkedel tunneb tänane noor
uhkust riigikodanikuks olemise üle?
Kui riigi aktiivsed elanikud on millegi
märkimisväärsega hakkama saanud, näiteks
spordivõit või võit Eurovisioonil. Kui meie
riiki kiidetakse teiste riikide või liitude poolt,
kui meie riik osaleb ja esindab edukalt Eestit
mingil ülemaailmsel konkursil, kui kogume
tuntust mõne teadusliku avastusega või
läheme ajalukku IT teemaliste leiutistega.
Kuidas on võimalik noorel inimesel
kaasa aidata et riigis elamine oleks parem?
Olles ise parem, hoolivam, sõbralikum. No
näiteks osaleda aktiivsemalt heategevuses või
tegelikult ükskõik, mis vallas. Vaatama ikka
iseendasse ja proovima midagi ise ära teha.
Teha midagi sellel alal, mis endale meeldib,
et see ikka südamest tuleks, sest siis on
tulemus alati parem. Ja tuleb olla tolerantne,
ära tee teistele seda, mida sa ei taha, et sulle
tehakse.
Igaüks peaks teadma ja tundma, et ka tema,
just tema, saab ja peab midagi ette võtma.
Kas üksi või mitmekesi või hulgakesi või
kogu rahvaga. Kui inimesed aga ise oma
selga sirgu ei aja ning aru ei saa, et nendest
oleneb midagi, siis jääbki kõik vanaviisi.
Millised ootused on noorel inimesel Eesti
riigi suhtes?
Noor ei vaata väga kaugele, kuid noor teab,
et tema on Eesti tulevik. Ootused on väga
varieeruvad. Paljud tahavad siit riigist jalga
lasta, sest leiavad, et siinne elu pole piisa-

Meenutusi juubilarist
Eesti Vabariik on 90-nda juubeli lävel.
Kahtlemata on selline iga austust ning lugupidamist väärt.
Üheksakümne aasta sisse on mahtunud
riigiloomine, sõjad, okupatsioon, küüditamised, Balti kett, taasiseseisvumise välja
kuulutamine ja rahareform ning eriti jõuliselt
tegeletud uue Eesti ülesehitamisega.
On küll pidupäev ja sel ajal ei sobi juubilari
kritiseerida, kuid siiski meenub, et kahek-

valt hea, nad loodavad leida mujalt midagi
paremat. Teised aga on väga patriootlikud
ja oleksid nõus homne päev riigi eest sõtta
minema. Rohkem noori peaks püüdlema
valitsusasutustesse ja Riigikogusse.
Üliõpilasel võiks olla rohkem võimalusi
ise taotleda erinevaid rahalisi stipendiume, et
mitte vaid laenu ja vanemate abiga haridust
omandada.
Millist tähtsust omab noore jaoks rahvuslus ?
Jällegi varieerub. Mõni peab väga tähtsaks
rahvustavasid, - tähtpäevi jne. Balti ketti läks
väga palju eestlasi ja see on siiani kõige suurema osalejate arvuga rahva omaalgatuslik
ettevõtmine. Seda tänu tugevale rahvustundele ja solidaarsusele.
Kui riiki kajastatakse heas valguses, on
kõik uhked oma rahvuse ja oma riigi üle (eurolaulu võit näiteks või Andruse ja Kristiina
suurvõidud suusa-aladel). Kui kajastatakse
halba, on liiga palju kritiseerijaid ja halvustajaid, justkui unustatakse oma armastatud
kodumaa.
Kodanikuks olemine ei tähenda lihtsalt
passi lauasahtlis või ID kaarti rahakotis.
Kodanik on ühiskonna liige, kellel on voli ja
vastutus ühiskonda paremaks muuta. Ühiselt,
isiklike ja ühiste eesmärkide ja murede üle
kriitiliselt ja üksteist austavalt arutledes.
Paljudel seostub kodanikuks olemine
maksude maksmisega, valimas käimisega, ka
võimalusega ise kandideerida.
Milliseid väärtusi on noores inimeses
sakümnendal juubelil oli tal mõistus selgem
ja soovid arusaadavamad. Üritused kõigi elu
paremaks teha, kukuvad ikka välja vastupidi.
Alandatud on küll otseseid makse aga samal
ajal tõstetud kaudseid – aktsiisid, käibemaks jne. See läbi tõusevad hinnad ja meie
igapäevane toimetulek muutub aina raskemaks. Palk ei kata inflatsiooni tõusu, pensionid on väiksed, bussiühendused kaovad ja
maakohtades pannakse koolid ja poed kinni.
Peale taasiseseisvumist kiirustasime, et
jõuda oma majanduse ja arenguga Euroopa
riikidega samale tasemele. Muidugi on sellise

süvendanud Eesti tänane
ühiskond?
Kahjuks on väga paljudel
noortel väärtushinnangud paigast ära. Kohe täiesti. Oluline
on see, mis firma riideid sa
kannad, sest muidu ei ole sa
lahe. Nagu see oleks kõige
tähtsam. Noor peaks elama
noore inimese elu, kuid tihti
püütakse end samastada mõne
moe-või eluajakirja tegelasega. Tulemuseks on ilusad,
kuid sisutud kestad, kõik
ühesugused, juuksed täpselt
ühte värvitooni värvitud,
küüntel punased tehispikendused ja sõnavara
selline, et vaju või maa alla, nii piinlik on,
eriti kui vanemaid kuuldekauguses ei ole. Siis
mõtledki endamisi, et kuhu jääb nende noorte
tüdrukute isikupära? Soov olla ainulaadne,
olla mina ise? Soov õppida ja saada harituks?
Üks ei välista teist, kuid paraku varjatakse
väliste kaunistuste taha sisemine tühjus.
Paigast on ka eestlaste-venelaste suhted.
Harimatud võtavad liiga palju sõna ning kujundavad sellega vääriti mõistmist ja negatiivset suhtumist muulastesse.
Kõikjal leidub mühakaid ja hoolimatuid
oma ümbruse ning kaaskondlaste suhtes:
kaupluses, liikluses, tänaval, arsti vastuvõtu
ootejärjekorras, kus iganes.
Kas noor oskab Eesti hümni kolmandat
salmi?
Su üle Jumal valvaku, mu armas isamaa!
Ta olgu sinu kaitseja ja võtku rohkest õnnista,
Mis iial ette võtad sa, mu kallis isamaa!
Üldiselt oskab. Eriti, kui talle paar esimest
sõna ette ütelda ;) Kui laulda esimesest salmist peale, siis oskab ta kolmandat ka.
Kus on see koht, kus tänane noor saab
oma arvamust avaldada ja sõna sekka
öelda, osaleda eluolu kujundamisel?
Noorteportaalid, Orkut. Koolis ka, rohkem
väga ei saagi. Võimalus on ka läbi erinevate
noortekogude tegutseda. Kes ikka väga tahab
keskkonna kujundamisel kaasa aidata, see
leiab ka viisi ja koha, kus ja kuidas seda teha.

tormamisega tehtud vigu ja möödalaskmisi,
kuid lõpptulemusega võib siiski rahule jääda.
Meil on oma raha, kuulume Euroopa Liitu
ja NATO-sse ning oleme liitunud Shengen’i
viisaruumiga, vaba maailm, mida me olime
kaua oodanud, on meile nüüd kättesaadav.
Lõpetuseks, soovin öelda vaid seda, et
Meie riik on just niisugune, nagu oleme me
ise. Olles ise aktiivne ja töökas riigikodanik
ei tohiks olla kellelgi Eesti Vabariigis halb
elada. Kui võtta osa kohaliku elu ja keskkonna kujundamisest, panustada ühiskondliku
tegevusse ja külaseltsi ellu, siis saavad sellest

Kas on olnud elus hetki, mil on olnud
häbi olla Eesti riigi kodanik?
Kui teler räägib ja lehed kirjutavad “kuulsate ja kummaliste” afääridest, kus eetika ja
au ja vanne – miski ei ole enam püha. Siis on
kurb. Ja häbi.
Millised on 90 aastase Eesti tähtsaimad
märksõnad?
Vabadus. Ühtekuuluvus. Meie oma Eesti
riik. Ühiselt ehitatud riik. Paranenud elujärg.
Kas oma tuleviku sidumisel Eestiga on
mõtet, või tundub muu maailm säravam?
Muu maailm tundub parem ja säravam, aga
Eestis on lihtsam, kodu ikkagi. Kindlasti tasub mõned aastad oma elust pühendada õppimisele mõnes välisülikoolis, saada kogemusi,
vaadata, millisena Eesti väljapoolt paistab.
Ja siis ikka tagasi tulla, et pühenduda oma
kutsetööle või ühiskondlikule tegevusele.
Olla oma perega.
Mulle jäi sellest vestlusest noortega soe
tunne hinge. Vähemalt see väike seltskond
tõestas mulle, et midagi oleme selle 17.taasiseseisvumisaasta jooksul õieti teinud. Meie
tulevik on heades kätes, kui kasvõi osa
neist noortest, kes on selle välja võideldud
vabaduse taustal suureks kasvanud, suudab
säravate silmadega arutleda oma riigi ja
panuse üle.
Loomulikult ma loodan, et ehk on selles ka
minu osa. Olen oma 15 aastase riigiteenistuja staazi jooksul püüdnud nii teadlikult kui
alateadlikult ise käituda seaduskuulekalt, riiki
ja rahvust pühaks pidades. Ehk omab just
vanemate eeskuju suurimat rolli, et meie laste
alateadvus oskab märku anda, kuidas peab
või millal on õige. Ehk on just see tavakodaniku võimalus, kuidas igapäevaselt kaasa
aidata parema riigi poole püüdlemises. Olla
ise eeskujuks oma lastele. Rikkumata liikluseeskirju ja kirumata valitsust. Ja kõiges, mis
selle vahele jääb.
Mina Eesti Vabariigi kodanikuna tunnen
vastutust oma riigi ja tema noorte ees.
Kas tunned ka sina?
Edith Mäe, vallasekretär

paremaks ka meie talud, vald ja riik.
Ilusat Vabariigi aastapäeva kõigile.
Aavo Mitt,
vallavolikogu liige
Maidla külast
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Saue Vallavolikogus
27. jaanuaril
OÜ Chester Universal tutvustas kavandatavat planeeringut Tallinn-Paldiski
raudtee, Tallinn-Pärnu-Ikla maantee ja
Saue linna vahelise teede ja tänavate
võrgu ning vajalike ristmike väljaarendamise kohta.
Jäeti rahuldamata MTÜ Vanamõisa
küla taotlus advokaadikulude katmiseks
Kinnitati Saue valla raamatukogude
ümberkorraldamine, millega liideti
Hüüru Raamatukogu Saue Vallaraamatukoguga ja mis alates 1. aprillist 2008
töötab Saue Vallaraamatukogu struktuuriüksusena.
Kinnitati Saue valla raamatukogude
põhimäärused
Muudeti Saue Vallavolikogu 28. veebruari 2002 määrust nr 32 “Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Saue
vallas”
Anti nõusolek 2 riigihanke korraldamiseks - “Saue valla tänavavalgustuse
rajatiste hooldus-ja remonttööd” hankeleping kehtivusajaga 1.07.2008-30.062011; ja “Saue valla kohalike teede
remonttööd” hankeleping kehtivusajaga
1.04.2008-31.03.2011
Kinnitati Saue valla Alliku küla Pilliroo
26 ja Pilliroo 28 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
Kinnitati Saue valla aadressitähiste
kujunduse nõuded
Arutleti Saue valla sümboolika- uue
vapi valimise üle.

Muutus väikelaste
vaktsineerimise
toetuskord
Saue Vallavolikogu muutis
oma jaanuarikuu istungil
sotsiaaltoetuste määramise ja
maksmise korda.
Muutus puudutab väikelastele
makstavat vaktsiinitoetust. Seni maksti
kuni 2000 kroonilist toetust mistahes
beebidele mõeldud vaktsinatsiooni
tarbeks. Määruse muutus nimetab alates
1. veebruarist valla poolt kompenseeritavaks vaid rotaviiruse vastased kaitsesüstid.
Põhjus on Saue Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehe ja Laagri
Perearstikeskuse tohtri Lehte-Hilja Kullamaa sõnul selles, et alates 2008. aastast
on ka riikliku kompensatsiooni korras
võimalik saada teisi kõrge kvaliteediga
vaktsiine, mida vanemad enne pidid seni
omavahenditega finantseerima ja milliste
eest vald toetust maksis. Sellega seonduvalt kintsendati valla vaktsiinitoetuse
kord vaid rotaviiruse vaktsinatsioonile,
mis riigi poolt hüvitatav ei ole.
Vaktsineerimise toetust makstakse Saue
vallalt sünnitoetust saanud lapsevanemale tema Saue valla elanike registrisse
kantud kuni üheaastase lapse vaktsineerimiseks. Toetuse saamiseks tuleb taotlus
esitada enne lapse üheaastaseks saamist.
Toetuse taotleja peab esitama vallavalitsusele avalduse, lastearsti tõendi
lapse vaktsineerimise kohta ja kuludokumendid (arved). Kuni 2000-kroonine
toetus makstakse taotlejale vallavalitsuse
korralduse alusel vastavalt kuludokumentidele.
Rotaviiruse näol on tegemist soolenakkusega, mille sümptomid on iiveldus,
oksendamine ja kõhulahtisus. Pisikestele
alla-aastastele lastele on haigus väga
koormav /Dr Kullamaa/

Valla üldpilt muutub ilusamaks
Saue vallavolikogu kinnitas
oma 24. jaanuaril toimunud
istungil üksmeelselt valla
tänavsiltide uued kujunduse
nõuded.
Valla tänavasildid peavad edaspidi
olema rohelist värvi ja valgete tähtedega, majanumbrid aga peegelpildis st
valgel taustal
rohelised numbrid.
Tänavasildid
ja nende kujundus on üheks
indikaatoriks,
millega hinnatakse iga üksiku
linna ja valla
üldväljanägemist. Saue vallas senini ühtne
tänavsiltide kujundus puudus- Laagri aleviku Pääsküla
jõe ja raudtee vahelisel alal kasutati
valgeid pruunide tähtedega tänavasilte,
Möldre piirkonnas aga rohelisi tänavasilte. Külades oli pilt veelgi kirjum, kohati võis ühe ja sama küla piirest leida
4-5 erinevat tüüpi tänavasilti. Kahjuks
võib veel praegugi siit ja sealt leida
vanu siniseid kakskeelseid tänavasilte.
Uue värvilahenduse väljatöötamisel
lähtuti eeskätt sellest, et tänavasilt tooks
mingisugustki sära ka pimedamasse aastaaega, oleks hästi nähtav nii saju ajal
kui pimedas ning mis kõige olulisem- et
päästeteenistustel oleks tänavad lihtsalt
leitavad. Seetõttu langeski valik rohevalge värvilahenduse kasuks.
Uus kord ei too elanikele lisakulusid
Uus kord ei too elanikele kaasa mingeid lisakulutusi- tänavasiltide paigal-

damise kohustus on vallavalitsusel. Esimesed uued sildid on kavas paigaldada
juba aprillikuus ja kõige rohkem kahe
aastaga on kõik nõuetele mittevastavad
tänavasildid vallast kadunud. Maja
numbrimärgi paigaldamise kohustus on
küll omanikul, kuid uus eeskiri ei nõua
vanade numbrimärkide asendamistalles siis kui numbrimärk on oma aja ära
elanud, puudub
või valmib täiesti
uus hoone, tuleb
panna juba uutele
nõuetele vastav
numbrimärk- valgel taustal roheliste numbritega.
Ka talu- ja
külateed saavad
tulevikus tähised
Järgmise suure sammuna on
kavas töötada välja ühised nõuded ka
külateede ja talude siltidele. Ka siin
tingib siltide paigaldamise vajaduse
eeskätt see, et päästeteenistused leiaksid
ka kõige kaugemas maakohas asuvad
elamud kiiresti üles. Lisaks mõjuvad
ühise stiiliga sildid värskendavalt valla
üldilmele ja muudavad meie ühise
elukeskkonna säravamaks.
Lisainformatsiooni saamiseks võib
julgesti ühendust võtta vallavalitsuse
kommunaalspetsialisti Indrek Brandmeistriga, telefon 6541155, E-post
indrek.brandmeister@sauevald.ee või
abivallavanem-arendusnõunik Mikk
Lõhmusega, E-post mikk.lohmus@
sauevald.ee

SAUE VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS

Laagri

24. jaanuar 2008 nr 3

Saue valla aadressitähiste
kujunduse nõuded
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike
1 ning Saue vallavolikogu 27.detsemb
ri 2007 määruse nr 19 „Saue valla
heakorra eeskiri“ § 5 p 5 alusel
§ 1 Aadressitähiseks käesoleva
määruse tähenduses on tänavasilt ja
aadressi numbrimärk. Määrus ei käsitle liiklusmärgi postile paigaldatavaid
tähiseid, milleks on tänavanimega (või
lisaks ka suunavate numbrimärkidega)
liiklusmärk nr 644 “Tee nimi” või
liikluse suunaviit.
§ 2 Saue valla tänavasiltide värvilahenduseks on rohelisel taustal valged
tähed. Tänavasiltide õigekiri lähtub
Kohanimeseaduses ja selle rakendusaktides sätestatud nõuetest.
§ 3 Saue valla aadressi numbrimärkide soovitatavaks värvilahenduseks on valgel taustal rohelised
tähed.
§ 4 Vallavalitsusel alustada
tänavasiltide väljavahetamist ja
uuendamist asulate (alevik, külad)
kaupa ning viia kõik valla tänavasildid
nõuetele vastavaks hiljemalt 1. jaanuariks 2010.
§ 5. Määrus avaldatakse Saue valla
veebilehel, ajalehes „Koduvald” ja
elektroonilises Riigi Teataja andmebaasis.
§ 6. Määrus jõustub 1.märtsist 2008.

Mikk Lõhmus
Abivallavanem- arendusnõunik

Vallavalitsus ei kooskõlastanud Tallinna ringtee ja
Tallinn-Paldiski maantee rekonstrueerimise eelprojekti
Saue Vallavalitsusele esitatud
eelprojekt Tallinna ringteel
lõigul variant 2A ja TallinnPaldiski maantee lõigul variant
1B ei leidnud vallapoolset
kooskõlastust, kuna esimene
ei ühti valla üldplaneeringiga
ja teise puhul ei ole valminud
lõplik keskkonnamõjude
hindamise aruanne.
Vaja maakondlikku teemaplaneeringut
Vallavalitsus oleks põhimõtteliselt
eskiisprojektis pakutud Tallinna Ringtee lõigul Aila külast Saue valla piirini
trassilahenduse 2A asukohaga nõus,
kuna sellele ei esitatud elanike poolt
vastuväiteid. Samas ei ühti lahendus
kehtiva Saue valla üldplaneeringuga.
Abivallavanem Tiit Talvi sõnul
sätestab Teeseaduse § 19 lg 1, et kui
tee asukoht erineb üldplaneeringuga
kehtestatust, peab algatama planeeringu
muutmise protsessi. “Paraku ei ole eskiisprojekt Planeerimisseaduse mõistes
dokument, mille alusel vald üldse saaks
üldplaneeringut muutma hakata,” selgitab Talvi.
Ka võivad üldplaneeringu muudatuse
menetlemise kulud küündida miljoni
eesti kroonini. “2008. aasta vallaeelarves kogu valla planeeringuteks ette

nähtud raha ca 800 000 krooni,” selgitab
Talvi teistki põhjust, miks vald ei saa
võtta enda peale üldplaneeringu muutmise menetlemist, seda enam, et tegemist on riigimaanteega ja riigi huvidega.
Talvi hinnangul tuleks projekt lahendada läbi Harju maakonna teemaplaneeringu ja selle algataks peaks
olema Maanteeamet, kui eelprojektide
tellija. Ka võimaldaks Harju maakonna
teemaplaneering läheneda Tallinna
lähiümbruse teedevõrgule komplekselt
ja süsteemselt, vastukaaluks praegusele
praktikale, kus teede rekonstrueerimisplaane tehakse eraldi projektidena. Kui
vastav Harju maakonna teemaplaneering saaks kehtestatud, on selle järgmine
kõikidele omavalitsustele juba kohustuslik.
Puudub lõplik keskkonnamõjude
hindamise aruanne
Projekteerija AS-i K-Projekt poolt vallavalitsusele kooskõlastamiseks esitatud
Tallinn-Paldiski maantee trassivariandi
1B eelprojekti koosseisu ei kuulunud
keskkonnamõjude hindamise aruannet.
“Ilma Harjumaa Keskkonnateenistuse
poolt heakskiidetud aruandeta ei saa
vallavalitsus anda omapoolset hinnangut
projekti kohta. Puudub ju teave, kas
eelprojekti koostamisel on arvestatud
kõigi keskkonnaaruandest tulenevate
nõuetega,” kinnitab Talvi.

Abivallavanem Priidu Kalbre möönab,
et kui keskkonnamõjude hindamise
aruandest peaks selgelt tulenema, et
Tallinn-Paldiski maantee Harku ja Kiia
küla vahelises lõigus on parim võimalikest variantidest alternatiiv 1B, kus
maanteetrass kulgeb viaduktina üle
Hüüru küla, siis ei ole vallavalitsusel
mõtet seda vaidlustada. “Meil ei ole tööl
spetsialiste, kes oskaksid hinnata, kumb
variant on parem, seda peavad tegema
ikka oma valdkonna eksperdid,” arvab
Kalbre.
Samal ajal on variandi 1B vastased,
ehk peamiselt Hüüru küla elanikud,
esitanud vallavalitsusele ettepaneku
Saue valla üldplaneeringu muudatuseks.
Ettepaneku eesmärgiks on algatada
teemaplaneering ja alustada sisuliselt
valla territooriumil asuva teedevõrgu
kavandamisega otsast peale.
Vallavalitsus on hetkel seisukohal,
et enne Harju Keskkonnateenistuse
poolt heakskiidetud keskkonnamõjude
hindamise aruannet Tallinn-Paldiski
maantee kohta, külaelanike ettepanekut
menetleda ei ole võimalik. “Aruandest
lähtuvalt saame hinnata kaalutlevaid
asjaolusid, millele tuginedes suunata või
mitte suunata vallakodanike ettepanek
volikogule, kelle pädevuses on otsustada
üldplaneeringu muudatuste küsimusi.
koduvald
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Avalikud paberi ja papi konteinerid
Laagri alevik, vana katlamaja Kuuse tn
Laagri alevik, Nõlvaku 9A (sotsiaalma-

•
•
•
•
•
•
•
•

Ääsmäe küla, Kasesalu elamurajoon
Maidla küla, seltsimaja juures
Tuula küla, kortermajade juures
Vanamõisa küla, seltsimaja juures
Hüüru küla, mõisa juures
Valingu küla, Puiestee 4
Kiia küla, ridaelamute juures
Jõgisoo küla, seltsimaja juures

ja)

Paberit ja pappi võib viia ka Pääsküla
jäätmejaama. Vald valmistab ette nimekirja
täiendavate paberi ja papi konteinerite
paigaldamiseks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avalikud pakendikonteinerid
Laagri alevik, Kuuse 26, mänguväljaku
kõrval
Laagri alevik, Kuuse tn vana katlamaja
Laagri alevik, Redise 4, 6, 8 ja 12
juures
Laagri alevik, Sae tn parkla
Laagri alevik, Nõlvaku 11
Laagri alevik, Veskitammi 3 parkla
Hüüru küla, Hüüru mõis
Ääsmäe küla, Kasesalu elamurajoon
Vanamõisa küla, Vanamõisa Seltsimaja
Klaokse elurajoon, Alliku küla
Jõgisoo küla, seltsimaja juures

Koristati omavolilisi
prügi ladestamise kohti
Saue Vallavalitsuse eestvõttel
koristati jaanuarikuus mitu
vallaelanike silma riivanud
prügi mahapaneku kohta.
Suurim neist oli Ääsmäel, Kasesalu
tänava garaažide taga. Lisaks kõigele
muule oli nimetatud kohta ladustatud
palju ohtlikke jäätmeid sh vanaõli,
akud, autorehvid jne.
Lumevaba talv lubas asuda koguma
teede äärest sinna aegade jooksul
loobitud autokumme. Esimene ring
tehti Instituudi tee ääres, kus poolekilomeetriselt lõigult pealt koguti pea

paarsada kraavi poetatud erineva suuruse ja läbimõõduga rehvi. Kui Eestit
lumega ei õnnistata, siis jätkatakse ka
veebruarikuus kaabakate poolt teeäärtesse sokutatud kummide koristamist.
Oma prügilastest tähelepanekutest võib teada anda telefoninumbril
6541152 või E-posti aadressil madli.
olem@sauevald.ee või mikk.lohmus@
sauevald.ee
Madli Olem
Keskkonnaspetsialist

ENNE

Avalikud jäätmekonteinerid
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•
•
•
•
•
•
•
•

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

SAUE VALLA
2008. aastast alustab Saue
Vallavalitsus regulaarset
detailplaneeringute kajastamist
vallalehes.
Ülevaade nii algatatud, vastuvõetud
kui kehtestatud detailplaneeringute kohta
aitab vallakodanikul paremini kursis olla
oma ümbruskonnas ja kodukülas toimuva
ehitustegevusega.
Saue valla territooriumil jaanuaris
2008 on algatatud järgmised detailplaneeringud:
1. Saue Vallavalitsuse 08.01.2008
korraldusega nr 15 on algatatud Jõgisoo
külas Aru maaüksusel (katastritunnusega
72703:002:0184) detailplaneeringu
koostamine, eesmärgiga maasihtotstarbe osaline muutmine elamumaaks ja
maaüksuse jagamine kuueks krundiks

Veebruarikuu vallalehe vahelt
leiate Saue valla jäätmekava
koostamiseks vajaliku elanike
küsitluse.
Vastavalt jäätmeseadusele peab igal
vallal või linnal olema jäätmekavajäätmekäitluse edasisi suundi, liigiti
kogumise ja sorteerimise ning jäätmeveo edasisi suundi käsitlev dokument.
Ajaga muutunud nõuded tingivad selle,
et ka meie vald vajab uut ja ajakohastatud jäätmekava.
Teie arvamus on hea jäätmekava
koostamisel määrav, seetõttu palume
leida veidi aega ja vastata järgmistele
küsimustele ning võimaluse korral
lisada ka oma arvamus jäätmekäitluse
edasise korraldamise kohta.
Küsitluslehe elektroonilise variandi
leiab internetist Saue valla kodulehe
(www.sauevald.ee) keskkonnarubriigist. Elektrooniliselt täidetud küsitluslehed palume saata aadressil
madli.olem@sauevald.ee
Küsitluslehed palume täita 1. märtsiks ning tuua need vastavalt elukohale
järgmiste asutuste postkasti:
1. Saue Vallamaja, Veskitammi 4
2. Nõlvaku Sotsiaalmaja, Nõlvaku 9A
3 Kuuse spordihoone
4. Hüüru raamatukogu
5. Ääsmäe raamatukogu
6. Maidla seltsimaja
7. Vanamõisa seltsimaja
8. Jõgisoo seltsimaja
9. Harku hooldekodu

Pakendid võib viia ka Pääsküla jäätmejaama. Täiendavate pakendikonteinerite
juurde paigaldamise osas peab vald läbirääkimisi pakendiorganisatsioonidega.

Kui täitmisel tekib mingeid küsimusi
palume võtta ühendust valla keskkonnaspetsialisti Madli Olemiga, telefon
6541152, madli.olem@sauevald.ee
või abivallavanem-arendusnõuniku
Mikk Lõhmusega, telefon 6541158,
mikk.lohmus@sauevald.ee

NÜÜD

Veebruarikuu jooksul selgub mis ulatuses
hakkab AS Cleanaway Saue vallas rakendama nn jäätmekoti teenust- mugavat vahendit pakendi äraandmiseks. Kokkuleppe
sõlmimisel avaldame selle info koheselt
valla kodulehel ja teavitame elanikke ka
järgmises Koduvalla numbris.

Hea vallakodanik,
- avalda arvamust

Mikk Lõhmus
Abivallavanemarendusnõunik

TOTAALNE MUUTUMINE "PRÜGI ERI": Ääsmäel
Kasesalu garaazide tagune on läbi teinud positiivse
muutuse- detsembrikuist olukorda illustreerib ülemine
foto, nüüd on avanev pilt on silmale palju puhtam

DETAILPLANEERINGUD
ning ehitusõiguse seadmine ühekorteriga
väikeelamute tarbeks.
2. Saue Vallavalitsuse 08.01.2008
korraldusega nr 16 on algatatud Ääsmäe
külas Ääsmäe terminal kinnistul (katastritunnusega 72704:002:0580) detailplaneeringu koostamine eesmärgiga seada
ehitusõigus tootmishoone rajamiseks.
Saue Vallavalitsuse 08.01.2008 korraldusega nr 16 algatati selle detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline
hindamine.
3.Saue Vallavalitsuse 15.01.2008
korraldusega nr 42 on algatatud Laagri
alevikus Harusambla 8 kinnistul (katastritunnusega 72701:005:1520) detailplaneeringu koostamine, eesmärgiga muuta
olemasolevat hoonestusala.
4. Saue Vallavalitsuse 15.01.2008
korraldusega nr 43 on algatatud Alliku
külas Metsa 20a kinnistul (katastritunnusega 72701:005:0130) detailplaneerin-

jaanuar 2008

gu koostamine, eesmärgiga kinnistu
kruntimine maa sihtotstarvet muutmata.
5. Saue vallavalitsuse 22.01.2008
korraldusega nr 62 on algatatud Vatsla
külas Vatsla 3-3 kinnistul (katastritunnusega 72702:002:0030) detailplaneeringu koostamine, eesmärgiga kinnistu
jagamine kaheks elamukrundiks ning
ehitusõiguse seadmine ühe ühekorteriga
väikeelamu tarbeks.
6. Saue Vallavalitsuse 22.01.2008
korraldusega nr 63 on algatatud Maidla
külas Tammemetsa maaüksusel (katastritunnusega 72704:003:0195) detailplaneeringu koostamine, eesmärgiga muuta
maasihtotstarve osaliselt elamumaaks
ja seada ehitusõigus ühe ühekorteriga
väikeelamu tarbeks.
7. Saue Vallavalitsuse 29.01.2008
korraldusega nr 74 on algatatud Laagri
alevikus Vae 6 kinnistul (katastritunnusega 72701:005:2540) detailplaneerin-

gu koostamine, eesmärgiga olemasoleva
hoone rekonstrueerimine maasihtotstarvet muutmata.
Saue valla territooriumil jaanuaris
2008 on kehtestatud järgmised detailplaneeringud:
1. Saue Vallavalitsuse 08.01.2008
korraldusega nr 20 on kehtestatud Laagri
alevikus Uus-Pilliroo 12 kinnistu detailplaneering.
2. Saue Vallavalitsuse 22.01.2008
korraldusega nr 65 on kehtestatud Valingu külas Sarapuu 4a kinnistu detailplaneering.
Lähemat infot saab planeeringute spetsialistilt Maili Metsaotsalt 654 1157
Saue vallavalitsus
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AS Kovek ootab
lepinguid sõlmima
Saue vallas vee-ettevõtjana
tegutsev AS Kovek
ootab omavolilisi vee- ja
kanalisatsiooni kasutajaid
lepinguid sõlmima.

Eesmärk on lõpetada klientide omavoliline vee- ja kanalisatsiooni kasutamine, mis tekitab suurt kahju ettevõttele ja tingib suurema tariifi tõusu kogu
piirkonnas.
Omavoliline vee- ja kanalisatsiooni
kasutamine
Vastavalt Saue valla Saue valla
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni
kasutamise eeskirjale (Saue Vallavolikogu määrus nr 05 „24”mai 2007.a.)
loetakse omavoliliseks vee- ja kanalisatsiooni kasutamiseks olukorda, kus
klient on alustanud teenuse tarbimist
sõlmimata teenuste kasutamist lubavat teenuslepingut vee-ettevõtjaga.
Kahjuks on omavolilise teenuse
kasutamisega seotud juhtumid küllaltki
sagedased kuna paljudel inimestel on
säilinud arusaam, et torustikus voolav
vesi ja äravoolav reovesi on hüved,
mis tagatakse kohaliku omavalitsuse poolt, mis ei maksa midagi ning
mille omavoliline kasutamine ei ole
karistatav. Omavolilist teenusekasutajat karistatakse vastavalt Ühisveevärgi
ja kanalisatsiooni seadusele rahatrahviga. Lisaks trahvile tasub klient
või kinnistu omanik vee-ettevõttele
hüvitust ühendustoru läbilaskevõime
järgi arvestusega, et toru töötab 24
tundi ööpäevas ja vee voolukiiruseks
on 0,5m/sek. Kui omavolilise veekasutuse algust ei ole võimalik tuvastada,
siis arvestatakse kasutamise alguseks
kalendriaasta algust.
Trasside mõõdistamine ja ühenduste
kontroll kevadel 2008
Oleme planeerinud käesoleval kevadel läbi viia põhjaliku mõõdistamise
ja kontrolli, et tuvastada kinnistuid,
kus kasutatakse loata ja lepinguta
vee- ja kanalisatsiooni teenust ning
vihmavee ühiskanalisatsiooni juhtimist. Omavolilise veekasutuse kõrval
on teiseks suureks probleemiks isikud,
kes juhivad oma kinnistult ühiskanalisatsiooni sadevett. Selline tegevus on
keelatud ja põhjustab AS-le Kovek
suuri lisakulusid.
Alates aprillist 2008 rakendatakse
omavolilistele teenuse kasutajatele
täies mahus seadusest tulenevaid
sanktsioone.
Alates 1-st aprillist 2008.a. avastatud
omavoliliste teenuse kasutajate puhul
rakendame täises mahus seadusest
tulenevaid sanktsioone. Teenuse kasutamise legaliseerimiseks ja vältimaks
ebameeldivusi palume kõigil kinnistuomanikel, kes kasutavad omavoliliselt
vee- ja kanalisatsiooni teenust, kuid
ei ole siiani sõlminud teenuselepingut
AS-ga Kovek, palume seda koheselt
teha (hiljemalt 31.03.2008.a.). Kinnistutel, kus toimub sademevee juhtimine
ühiskanalisatsiooni, palume koheselt
seda võimaldavad ühendused sulgeda
ja tagada olukord kus sadevett ei
kanaliseerita ühiskanalisatsiooni. Info
saamiseks helistage telefonil 679 6757
või e-postil info@kovek.ee.
Marek Säde,
AS Kovek

Ametnik annab nõu:

Mida koeraomanik peab teadma koera
registreerimisest ja kiibistamisest?
Vastavalt Saue valla koerte ja
kasside pidamise eeskirjale
tuleb alates 1. märtsist 2008
kõik koerad registreerida
Saue valla lemmikloomade
keskregistris ja märgistada
mikrokiibiga.
Nimetatud nõue ei kehti koerte osas,
kes on registreeritud registris enne 1.
märtsi 2008 ning kes kannavad märgistusena hästiloetavat tätoveeringut või
registreerimisnumbrit kaelarihmal.
Mikrokiibiga märgistamine on vajalik
eelkõige selleks, et kõik hulkuvad koerad
oleksid kiiresti identifitseeritavad ning
jõuaksid siis ka kiiremini koju tagasi.
Teine ja võib olla isegi olulisem põhjus
on see, et kiibistatud looma puhul saab
kiiresti tuvastada, kas loom on marutaudi
vastu vaktsineeritud või mitte. Siin võib
viivitamine või teadmatus maksta aga
juba inimelu.
Vallavalitsus sõlmib registri haldamiseks lepingu Eesti Väikeloomaarstide Seltsiga. Selts ühendab loomaarste
üle kogu Eesti. Saue valla inimestel on
kõige lähem oma loomad registreerida
Nõmmel asuvate väikeloomakliinikutes.
Registreerimist teostavate loomaarstide
nimekiri avaldatakse ka valla kodulehe
keskkonnarubriigis ning alati võib infot
küsida ka vallavalitsuse töötajatelt.

Registreerimine ja kiibistamine koos
vaktsineerimisega
Uued nõuded ei tähenda, et kõik koeraomanikud peaksid kohe tormama oma
koertega loomaarstide juurde märgistama. Küsimusele tuleb läheneda mõistlikult ning kiibistamine ja registreerimine
on mõttekas ette võtta siis kui jõuab kätte
looma vaktsineerimise aeg. Siis saab
kõik protseduurid teha ühekorraga ja
looma vähem arsti juures traumeerides.
Vallavalitsus korraldab koostöös
MTÜ Loomade Hoiupaigaga eeldatavalt
maikuus ka ülevallalise kiibistamise
päeva, kus Hoiupaiga töötajad tulevad
valda ning kõik soovijad saavad oma
loomi soodustingimustel kiibistada ja
vaktsineerida. Nimetatud üritusest teavitame elanikke aegsasti vallalehe vahendusel.
Kiibistamise protseduur ise on kiiresti
teostatav ja valuta. Kuna iga mikrokiibi
number on unikaalne kogu maailmas, siis
saab kiibi abil looma eksimatult identifitseerida. Registrisse kantavateks andmeteks on Saue vallas registreeritud koerte
ja nende omanike andmed, samuti koera
vaktsineerinud veterinaararsti nimi ning
viimase vaktsineerimise kuupäev.
Hulkuvad koerad kiibistatakse
varjupaigas
Saue vallas tegeleb hulkuvate loomade
püüdmisega MTÜ Loomade Hoiupaik.
Kõik Saue vallast püütud hulkuvad ja
märgistamata loomad kiibistatakse

hoiupaigas ning looma kättesaamisel
peab koeraomanik tasuma selle kulud.
Niimoodi tagatakse, et nn riskirühma
kuuluvad loomad saavad märgistatud
esmajärjekorras.
Koera registreerimine registris on
tasuta, kiibistamise eest tuleb maksta
Koerte registreerimine Saue valla lemmikloomade keskregistrisse on koeraomanikule tasuta, selle tegevuse eest
maksab Väikeloomaarstide Seltsile Saue
Vallavalitsus.
Mikrokiipimise eest tuleb koeraomanikul tasuda mikrokiibi maksumus ja
loomaarsti visiiditasu vastavalt valitud
kliiniku hinnakirjale. Kaasa tuleb võtta
omaniku pass või ID-kaart (isikukood)
ja koera dokumendid kui need on olemas
(tõutunnistus või pass). Nagu eelpool
sai mainitud, on maikuus koostöös
Loomade Hoiupaigaga kavas korraldada
üks soodustingimustel kiibistamise päev,
kus kõik koeraomanikud oma looma
soodustingimistel registrisse kanda ja
kiibistada.
Kõikide küsimustega palun pöörduda
valla keskkonnaspetsialisti Madli Olemi
poole, telefon 6541152 ja E-post madli.
olem@sauevald.ee
Madli Olem
Keskkonnaspetsialist

Probleem Laagris - koerad omapäi jalutamas
Peaaegu iga kord, kui koeraga
välja lähen, näen kuskil üksinda
hulkuvat koera. Enamik neist
näevad välja hoolitsetud, on aru
saada, et tegemist on koertega,
kellel on peremehed olemas.

end suureks loomaarmastajaks peab, on
resoluutne: “Koduloomad ei teki iseenesest. Inimene on tema võtnud ja inimene
peab tema eest ka vastutama.” Ja kui
inimene ei saa enam looma hooldamisega
hakkama, siis on Aino arvates inimlik
teha koerale halastussüst, mitte lasta teda
üksi tänavaile hulkuma või sootuks välja
visata.

arvates kodanikul endal suhteliselt raske
midagi ette võtta, sest kui on näha ühes
kandis ja ehk isegi konkreetsest majasttrepikojast pärit koera pidevalt omapäi
hulkumas, siis ega vähemalt kortermajades omaniku selgeks tegemine nii
lihtne ei pruugi ollagi.
Vallavalitsuses keskkonnaküsimuste
Just sellist muret kurtis vallakodanik
eest vastutav abivallavanem Mikk LõhJenny oma kirjas toimetusele.
mus väidab, et kodanike kurtmiste
Tema sõnul on Laagri kandis
peale hulkuvate koerte osas, on
olukord väga nukker, sest nii
koos loomapüüdjatega varjupaiomapäi ringi hulkudes võivad
gast ka tänavatel koeri püüdmas
koerad viga saada näiteks auto
käidud, aga see olla üsna keeruline
ette joostes või siis suurema
ettevõtmine. “Enamasti on selkoeraga kaklema minnes.
leks hetkeks, kui kohale jõutakse,
Ka Saue Vallavolikogu
koer juba ammu edasi jooksnud.”
sekretär Liis Aruoja on tähelKüll aga paneb abivallavanem
danud seda tendentsi. “Redise
inimestele südamele, et kui sellised
tänaval, kus ma elan, näen tihti,
hoolimatud loomaomanikud, kes
et loom lastakse korteriuksest
koeri üksi hulkuma lasevad, on
üksi välja, keegi avab ikka all
teada, siis tuleks vallavalitsusele
välisukse ja laseb koera õue,”
sellest märku anda. Sel juhul
nendib Liis probleemi oleon võimalik omanik vastutusele
masolu. Tema sõnul on lihtsalt
võtta. Samas möönab Lõhmuski,
hale vaadata ula peal olevaid
et inimeste vastutustunne on see,
kutsasid ja ta ei mõista inimesi,
mis olukorda muudaks. “Omanik
kelle südametunnistus gramvastutab oma koera eest ja ka koera
KES TUNNEB PEREMEEST?: Seda ilusat
migi ei liigu. “Ma läheksin
tekitatud kahju eest,” kinnitab mees
ja hästitoidetud kodukutsat võib alatihti
lolliks, kui ma teaksin, et mu
veelkord ja tuletab meelde, et valla
Laagri alevikus omapäi ringi kolamas
lemmik kusagil tänavatel üksi
koduloomade pidamise eeskiri ei
seikleb,” kinnitab Liis, kes on
näha. 6. veebruaril nukrutses koer üksinda luba ilma rihmata koera jalutamist
ise ka pealt näinud, kuidas üks vallamaja juures
tänavail ei peremehega ega ilma
loomake autorataste all hukka
ning see on lubamatu ka tarastamata
on saanud. Samas arvab Liis, et
territooriumil, see tähendab korterega neid hoolimatuid inimesi vist muuta
Aino peab oluliseks ka kodanikualgamajade hoovides.
saa ja mis kõige hullem, uus põlvkond
tust: “Mina olen nii julge inimene küll,
samasuguseid hoolimatuid kasvab peale. et kui ma ikka looma väärkohtlemist
koduvald
Valla pearaamatupidaja Aino Must, kes näen, siis lähen riidlema.” Samas on Liisi
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Arendaja: “Meie rajatav väike
tootmistšehh ei ohusta kedagi ega midagi”
Viimasel külakoosolekul
tutvustati elanikele muuhulgas
ka uue OÜ Kadarbiku
Köögivili poolt Ääsmäele
rajatava bioetanooli tehase
planeeringut.
Kuigi Kadarbiku talu noorperemehe
Ville Paki sõnul leidub alati neid, kes,
uuenduste “vastu töötavad“ ja keda
sellel õhutatakse, siis neile, kes asjast
aru saada ja tutvuda tahavad, andis mees
kavandatava tootmise kohta väikese
ülevaate.
Mis ja kuhu?
Rajatav tehas tuleb Ääsmäele, Kadarbiku Köögivili OÜ territooriumile.
Tegemist on bioetanooli tootva tsehhiga.
Olemasolevale tootmishoonele tuleb
väike juurdeehitis, täpsemalt on see
näha tehtavas detailplaneeringus.
Planeeritavad võimsused?
Tegemist mitte suure tehase, vaid
pigem väikese tsehhiga, tehase võimsus
algab ~100 000 liitrist ja võib lõppeda
1 000 000 liitriga päevas. Meie planeeritav toomisvõimsus on 6 000 liitrit
päevas.
Tehnoloogia?
Tehnoloogiast rääkides, on seda kasutatud sajandeid, mis põhineb kääritamisel ja alkoholi välja aurutamisel.
Tegemist on kaasaegse tehnoloogiaga,
mille protsess algab tooraine eeltöötlusega, järgneb kääritamine ja destil-

latsioon. Tegemist on peaaegu täielikult
mehhaniseeritud tootmisega, kus töötavat personali on vaja 5-7 inimest.
Mootorikütusena kasutades on bioetanool äärmiselt keskkonnasõbralik kütus,
mille põlemisel tekib süsinikdioksiidi
ehk kasvuhoonegaasi kuni 95% vähem,
kui naftast valmistatud mootorikütuste puhul. Lisaks seovad bioetanooli
tootmiseks vajalikud põllukultuurid
kasvades õhust CO2-te, mis vähendab
seeläbi süsinikdioksiidi hulka atmosfääris. Rootsis on bioetanool müügil üle
kogu riigi ligi 800 tanklas.
Senine köögiviljakasvatus?
Mõnevõrra väheneb ettevõttes köögivilja kasvatamine, kuid see ei ole
kuidagi seotud rajatava tootmisega. Suhkrupeeti hakkame ikka juurde kasvatama. Toorainet sisse tooma ei hakata, sest
plaanitava tootmismahu juures ei ole see
vajalik. Oluliselt saame parandada, aga
köögivilja tootmisest tekkivate jäätmete
ära kasutamist.
Tootmisest tekkivad jäätmed?
Etanooli tootmisest tekkiv jääde on
väärtuslik sööt loomadele. Söödaks
kasutatavat materjali tekib kahjuks
väga vähe, sest kaasaegne tehnoloogia
kasutab tooraine peaaegu täielikult ära.
Söödaks kasutatavat materjali tekib
tootmisesse sisestatud tooraine kaalust
kuni 5%.

tatakse tooraine pesemiseks. Tootmises
plaanitakse kasutada ka sadevett, mis
kogutakse kokku hoonete katustelt (~
10 000 m2). Tootmiseks vajalik päevane
vee kogus on 30 m3, puhastatud heitvett
tekib samuti 30m3. Ära läheb seega
puhastatud vesi. Ääsmäe vee kehva
kvaliteedi põhjuseks on selle vähene
kasutus, mitte vastupidi.
Mõju kohalikele teedele?
Kohalikele teedele ei avalda plaanitava tsehhi rajamine Ääsmäele erilist mõju. Kütuseauto hakkab käima
Ääsmäel meie territooriumil umbes kaks
korda nädalas, seega muretsemiseks
koormuse pärast teedele ei ole vaja.
Tooraine ladustamine toimub põllul
kuhjades ja päevase toorme vajadus on
~ 40 tonni, mis koormateks arvutatuna
on 6. Lõpptoodangu transport Ääsmäelt
toimub umbes 2 korda nädalas.
Mõjud kohalikule elanikkonnale?
Lähim maja tootmisest on u 300
meetrit ja küla eraldab tootmisest lisaks
ka võsa. Üldplaneeringu järgi võib
Ääsmäele tulla rajatav uuselamurajoon,
aga ka see jääb meie tootmisest umbes
300 m kaugusele. Euroopas on kümneid
kordi suuremaid tehaseid, mis asuvad suurtes linnades ja nende vahetus
läheduses. Bioetanooli tootmisest haisu
ei teki. Tegemist on kaasaegse tehnoloogiaga ja kääritatav kogus on väga väike.

Veekasutus ja sadevesi?
Tekkiv heitvesi puhastatakse ja kasu-

koduvad

Kohaliku kogukonna arvamus tehase kohta
Kui võtta aluseks Ääsmäe pikaajaline
visioon - saada puhtaks, toimivaks, mõnusaks ökokülaks, siis minu arvamuse
kohaselt viib kavandatav bioetanoolitsehh meid sellele visioonile lähemale
- ainult et bioetanooli võiks siis saada
ka kohapeal osta ju. Bioetanool ei ole ju
midagi muud, (kui magusast) biomassist puskari ajamine, joomise asemel
saab aga seda autodele kütuseks joota.
Süsinikdioksiidi, kui kasvuhoonegaasi hulk selle tagajärjel atmosfääris
ei suurene, kuna eralduv süsihappegaas
on taime kasvamise käigus atmosfäärist
seotud. See teeb kõikidest bioenergia
liikidest (bioetanool, biodiisel, biogaas)
süsinikuneutraalse energiatoomise, mis
taastuvenergiana kokkuvõttes vähendab
Eesti ökoloogilist jalajälge, st inimese
poolt tekitatud survet keskkonnale.
Minu arvates ei saa olla bioetanoolitsehhi vastu, kui on täidetud kõik
keskkonna ja inimeste heaolu tagavad
tingimused. Inimeste suurim mure on
olnud, et kui palju rajatav bioetanoolitsehh hakkab elukeskkonda saastama:
haisude levikuga, müra suurenemisega,
suurenenud toorme ja valmistoodangu
transpordiga, reovee koguste suurenemisega, tootmisjääkide ladustamisega
ja nendest jääkidest võimaliku haisu
levikuga. Inimeste hirmud ja mured
on mõistetavad - tulenevad need ju
palju teadmatusest, millist tehnoloogiat
hakatakse kasutama, kuidas tootmisjääke käideldatakse, kas reovesi on ikka
sobilik olmereoveepuhastisse suunata ja
milline on võimalik avariioht, mis kee-

rab kogu reoveepuhasti näiteks tuksi.
Näitena tuuakse loomsete jäätmete
käitlemise tehas Virumaal Väike-Maarjas, kus ka lubati, et mingit haisu ei ole,
et riik (kaas)investeerib ja EL nõuded
on kõik täidetud. Praegu aga kuuldavasti seal haiseb ja haiseb hullult - sellest
ka inimeste usaldamatus! Kui mina
oleksin Väike Maarja elanik, siis kaebaksin ma haisutaja ettevõtte kohtusse
minu elukeskkonna saastamise pärast ja
nõuaksin kahjutasu, et enda halvenenud
elukvaliteeti kompenseerida.
10. jaanuaril toimunud koosolekul
lubas Kadarbiku Köögivili OÜ
eestkõneleja, et mingit haisu ei tule
ja kui haisema hakkab, siis haisu
põhjustav tegevus lõpetatakse. Selleks,
et seda lubadust ka tulevikus oleks
võimalik vaadata, tegi külakogu koosolekust videoprotokolli.
Meid on teavitatud, et planeeritava
bioetanoolitsehhi kohta on algatatud
mõjude hindamine, mille käigus inimesi
bioetanoolitsehhi rajamise detailidega
tutvustatakse ja mille jooksul saavad
inimesed veelkord oma arvamust ka
kirjalikult avaldada. On välja käidud
ka idee luua Ääsmäe Arengu tagatisfond, kuhu arendaja võiks kanda mingi
osa oma tuludest, mis läheks kohaliku
kogukonna arendamiseks.
Seega- me viime Ääsmäel järjekindlalt ellu põhimõtet, et igasugune
arendustegevus peab olemasolevate ja
tulevaste elanike, meie laste, elukvaliteeti tõstma, mitte hävitama. Me saame
täpselt nii hea, veel parema, või haisva

Ääsmäe, kui palju me ise viitisime täna
selle üle juurelda, kaasa mõelda, kaasa
öelda ja kaasa teha!
Aeg annab arutust.
Ahto Oja
Ääsmäe Külakogu

Juba paar korda on läbi jooksnud
aruteludes väljend, et Väike -Maarja
LJK tehases “...praegu kuuldavasti seal
haiseb ja haiseb hullult...”
Olles ise mõni aeg tagasi seal
konkreetses tehases töid teostanud,
märgin, et see ei ole päris tõsi.
Kui kõik seadmed töötavad seal korralikult ja mingeid rikkeid pole (ja seda
on seal minu hinnangul 99% ajast) siis
väljaspool hoonet ka mingit haisu ei
ole.
Rikete ajal (purusti remont, kondensaatori jäätumine, või pürolüüsi seadme
häire korral) on keskkonnas tunda
spetsiifilist imalat lehka, kuid see ei ole
minu hinnangul ligilähedanegi sealsamas Rakvere lähedal omal ajal töötanud
rebasefarmi haisuga.
Kuna tehas on oma sisseseadmelt
suhteliselt modernne ja asjahuvilistel
oleks kindlasti huvitav neid ekskursiooni korras külastada, siis ma võiksin vajaduse korral proovida ka seda
organiseerida.
Elvar Laurik
Tagametsa küla
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Eesti lipp lehvima
Saue Vallavalitsus koostöös
Eesti riigilippe valmistava
Digitex Meedia OÜ
liputehasega pakub Saue valla
inimestele võimaluse tellida
soodustingimustel majalipp.

Eesti Vabariigi trükitud majalipp kanaliga (normaal mõõtmetes 165x105): lipp
on trükitud 115g/m2 polüester materjalile
(nn inglise lipukangas); pestav käsitsi ja
masinaga; värvid on ilmastiku ja pleekimiskindlad. Riigilipu hind koos käibemaksuga on 120 krooni. (hind sisaldab
postikulu)
Kuidas riigilippu saada?
Lipu soovijatel palume teatada
hiljemalt 29. veebruariks 2008 vallavalitsusele oma kontaktandmed (nimi,
aadress, telefon). vallavalitsuse infotelefonil 6541130 või E-posti aadressil mikk.
lohmus@sauevald.ee
Vald teatab lipu soovijate andmed
liputehasele, kes saadab Teile arved ning
pärast arve tasumist saate lipud hiljemalt
21. aprilliks posti teel kätte.
Paneme Eesti lipud lehvima!
Saue Vallavalitsus ja
Digitex Meedia OÜ

Valla tänavanimede
seadustamine ja
määramine
Seoses juba kasutuselolevata
tänavanimede
seadustamisega ja uute
tänavanimede määramisega
on Saue Vallavalitsus
alustanud nimemääramise
protsessi alljärgnevalt:
1.Vatsla külas: Uus tee, Vatsla tee.
2.Valingu külas: Puiestee, Ööbiku tee.
3. Jõgisoo külas: Seltsimaja tee.
4. Ääsmäe külas: Kaseurva tee, Kaseoksa tee, Karja tee, Karjavahe tee.
5. Tuula külas: Tuula tee, Velise tee,
Prügila tee.
6. Püha külas: Pagavere tee.
7 Hüüru külas: Jõe tee
Kõikidel vallaelanikel on võimalik
esitada oma arvamus ja seisukoht vallavalitsusele kahe nädala jooksul peale
teate ilmumist.
koduvald
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Laste hambad
tasuta korda!
Kuni 19-aastaste laste
hambaravi eest tasub
haigekassa, hambatohtrid
panevad vanematele südamele,
et seda võimalust tuleks
rohkem kasutada.
Laagri Hambaravi kabineti arst Mare
Malberg nendib oma kogemuse põhjal,
et on palju lapsi, kelle suuhügieen annab
märku, et hambaid just väga tihti kontrollimas ei käida. “Meie käime juba mitu
aastat Laagri Lasteaias ja Laagri Koolis
ning vaatame laste hambad üle. Eesmärk
on sellega just vanemaid teavitada, anname sedeli kaasa, et kas laps vajab ravi
või ei vaja,” rääkis Malberg.
Aastate jooksul on tohtrid tähele
pannud, et need lapsed, kellel oli juba
eelmisel korral hull olukord suus, kipub
sama olukord jätkuma. “Ma ei räägi
siinkohal ühest-kahest katkisest hambast, vaid sellest, et hoitakse lihtsalt
kõrvale ravimisest,” kinnitas doktor ning
toonitas, et sel juhul on väga oluline just
vanema julgustus ja toetus. Kui lapse- ja
teismeeas hambaarstile ei jõuta, ongi
noortel inimestel hambad korrast ära ja
siis tuleb arvestada tõesti juba tuhandetesse kroonidesse ulatuvate kulutustega.
Arstid soovitavad hakata hambaid
kontrollimas käima juba ka eelkooliealistega. Levinud probleem on näiteks see,
et kui piimahambad pisikesel lagunema
hakkavad, siis saavad bakteritest kahjustatud ka esimestena kasvavad jäävhambad. Samuti saab siis juba varases
lapseeas järeltulijal kujundada harjumuse
ja positiivse hoiaku hambaarstil käimise
suhtes. Arstid kinnitavad, et laste hirm
hambaarsti ees on paljuski kinni just
vanemate enda hoiakutes. “Kui ema ikka
lohutab last, et ega arst ei tee haiget, siis
laps just tunnetabki ohtu, et äkki siiski
tehakse valu” tõi Malberg näite.
Kuigi Malberg möönab, et tänasel
päeval kohtab paljude laste seas ka hoolitsetud suid, võiksid vanema siiski rohkem ära kasutada Eesti Vabariigi seadusi,
mis võimaldavad tasuta hambaravi kuni
19- eluaastani.
koduvald

Salu kool panustab uuele majale
Ääsmäel asuva erivajadustega
laste Salu kooli juhi Helger
Rannu ja tema kolleegide
unistus uuest koolihoonest
on võtnud reaalsed
mõõtmed- detailplaneering
on koostamisel ja esimesed
rahataotlused esitatud.

Kogu projekti maksumuseks on 80
miljonit. “Seda raha kahjuks kroonkrooni haaval ja annetuskastidest kokku
ei kogu,” nendib koolijuht. Esimese
rahasüsti tarvis on kirjutanud meeskond
projekti KOIT kavale mahus 30 miljonit krooni. Millised on võimalused, et
rahataotlus rahuldatakse, ei oska Rannu
öelda. “Eks see sõltub ka maakondlikest
prioriteetidest,” arvab mees, kinnitades,

Uus koolihoone on planeeritud
Ääsmäe küla serva, kohalikele tuntud
kui “kolmnurga” nimelisele alale.
Idealistlik plaan näeb ette kompleksi
valmimist 2011. aastaks.
Rannu sõnul on suur projekt ette
võetud proosalistel põhjustel- Ääsmäe lasteaed, millelt olemasolevaid ruume
renditakse, ei vasta tegelikule vajadusele. “Siin ei ole
kahjuks eriteraapiavõimalusi, aga et laps saaks vaimselt
areneda, on vaja ka head
füüsist,” selgitab Rannu.
Seetõttu on rajatavasse
kompleksi planeeritud ka
ujula, füsioteraapia- ja
muusika-teraapiakabinetid,
massaaźiruumid, soolakambrid, erinevad saunad.
Uues koolis hakkaks
tegutsema ka erivajadustega
lastele kaks lasteaiarühma
ja õpilaskodu kaugemalt
pärit õpilastele ööbimiseks.
“Selliste vajadustega lastele
praegu näiteks lasteaedu

et juhul, kui õnneks ei lähe, siis alla ei
anta. Varsti peaksid avanema Euroopa
Liidu fondid, mis just erivajadustega
inimeste heaks suunatud.
Juba viis aastat tagasi ühise ajurünnaku käigus koos töötajatega must-valgelt
paberile kirja pandud nägemus - “oma
uus maja” on Rannu arvates tekitanud
kollektiivis võimsa sünergeetilise
hasardi. “Kui ma siin juba eesotsas olen,
siis ma tõesti tahaks näha ka arengut,
pakkuda töötajatele uut perspektiivi
ja motivatsiooni ning lastele parimaid
tingimusi,” resümeerib mees.
Koduvald

UNISTUS:
uue koolihoone
eskiisi autoriks
on Indrek Allmann
arhidektuuribüroost Pluss
(paremal
murupealsete
kuplite all peaks
olema ujula, mis
valgustab läbi nende
lipuväljakut)

Harju maakond ootab 2007 a parimate kandidaate
Harju Maavalitsus, Harjumaa
Omavalitsuste Liit, Harju
Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
ning Kodukant Harjumaa
kutsuvad üles esitama
kandidaate, et tunnustada
2007. aasta maakonna
silmapaistvamaid inimesi ning
organisatsioone.
Välja antakse tiitlid: Aasta Ettevõtja,
Aasta Kodanikeühendus, Aasta Sädeinimene, Aasta Toetaja ning Aasta Tegu.
Aasta Ettevõtja 2007 – kõrgeima
tunnustuse saab ettevõtja, kes on 2007.
aastal kõige enam kaasa aidanud oma
piirkonna arendamisele. Hindamisel
võetakse aluseks töökohtade loomine,
osalemine kohalikes investeeringuprojektides, keskkonnasõbralikkus ning
hea maine valla/linna elanike ja teiste
ettevõtjate hulgas.
Aasta Kodanikeühendus 2007
– sellise tunnustuse saab seltsing või
MTÜ, kes on eelmisel aastal silmapaistnud kohaliku elu edendamisega, aidates
piirkonnas lahendada probleemkohti.
Tunnustatakse ühendust, kes on ellu
kutsunud kohalikke inimesi kaasavaid

KÄTLIN EI PELGA: Laagri
tüdruk Kätlin Nõks tuletab ema
kinnitusel lausa ise meelde, et
vaja hambatohtri juurde minna.
Mängukutsa pihus annab
julgust juurdegi

polegi,” kinnitab Rannu. Ka on juba
tänasel päeval põhikooli järjekorras11
last, seega on mehe kinnitusel nõudlus
ka lisanduvatele koolikohtadele täiesti
olemas.

üritusi ning on hea mainega kohalike
elanike seas ja eeskujuks teistele ühendustele maakonnas.
Aasta Toetaja 2007 – selle nimetusega tunnustatakse inimest, ettevõtet
või ühendust, kes on läbi 2007. aasta
silma paistnud erilise toetustegevusega
kodanikuühiskonnale (kas MTÜdele
või teistele kohalikele abivajajatele).
Toetustena peetakse silmas nii rahalisi
kui mitterahalisi annetusi (asjade või ka
ulatusliku vabatahtliku töö näol).
Aasta Sädeinimene 2007 – selle
tiitliga tunnustatakse inimest, kes oma
tegevusega on kaasa aidanud maa- ja
külaelu positiivsele arengule. Arvestatakse isiku tuntust, autoriteetsust,
koostööoskust ja aktiivsust oma kodukohas vähemalt 3 aasta jooksul. Kasuks
tuleb ka avatus ja tuntus maakondlikul
ning üleriigilisel tasandil.
Aasta Tegu 2007 – see tiitel
omistatakse ettevõtmisele, mis on
eelmisel aastal Harjumaal positiivselt
silma paistnud, omab pikaajalist mõju
ja parandab kas kohalike või kogu
maakonna inimeste elukvaliteeti. Tunnustuse vääriliseks hinnatakse tegu, mis
võib olla nii sündmus, projekt, uuenduslik mõtteviis kui ka midagi muud, mis
on heaks eeskujuks ka teistele maakon-

dadele.
Kandidaate neis kategooriates võivad
esitada kõik Harjumaa inimesed, külaseltsid, MTÜd, ettevõtjad ja omavalitsused. Kandidaatide nimed ja põhjendused palume saata kas vabas vormis
või ankeetidel (vaata www.hedc.ee)
hiljemalt 29. veebruariks Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusesse aadressil
Mustamäe tee 4, 10621 Tallinn või epostil hedc@hedc.ee Infot saab küsida
tel 656 6641.
Võitjad kuulutatakse välja 27. märtsil
Harju Maavalitsuse, Harjumaa Omavalitsuste Liidu, Harju Ettevõtlus- ja
Arenduskeskuse ning Kodukant Harjumaa ühisel tunnustusüritusel.
Mari-Liis Dolenko
Harju Ettevõtlus- ja
Arenduskeskus
656 6641
mariliis@hedc.ee
Jüri Muru
Harju Maavalitsus
Majandusarengu talitus

MTÜ Teemant ja
ajaloolane
Olav Kruus kutsuvad:

pühendatud filmiprogramm
„EESTI VABARIIK 1920-1950 a. –
dokumentaal- ja kroonika-filmide programm”

VANAMÕISA SELTSIMAJAS

Kommenteerib ajaloolane Olav Kruus

21.02.2008 kell 19.00
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Laagri Kooli ja
Ääsmäe Põhikooli
fotokonkurss
Laagri Kooli ja Ääsmäe
Põhikooli ühine fotokonkurss
toimub sel aastal teist korda ja
kannab pealkirja “Seis”.
Pildistamise eesmärk on tegelikult
lihtne - märka, vaata, näe! Igapäevastes
toimetustes jäävad meil tihti märkamata olukorrad, mis tegelikult vääriksid
tähelepanu. Vaatad küll ringi, kuid ei
näe! Fotograafia on selle poolest vahva
hobi, et hea ja sisuka pildi saamiseks on
tarvis kõigepealt märgata, siis vaadata ja
pärast klõpsu näed ise ja saad teistelegi
näidata. Pildistamisel tuleb kasuks ka
väike mõttetöö tehnika osas - hea pildi
jaoks peab olema valitud õige säriaeg ja
ava suurus, valida tuleb välgu kasutamise
või kasutamata jätmise vahel jne. Täiesti
erinevad pildid saab siis, kui sama asja
pildistada väga lähedalt või hoopistükkis kaugelt. Selliseid asju koolitunnis
ei õpetata, kuid tegelikult tuleks sellele
siiski tähelepanu pöörata.
Eelmisel aastal saadeti konkursile üle

saja pildi, mis
näitab, et huvi
pildistamise
vastu on lastel
olemas. Ühtlasi
loodame, et iga
aastaga läheb
huvi suuremaks ja ka tase MEENUTUS EELMISEST AASTAST: konkursi
teema oli “Talv” ja üks võidutöödest „Jäljed
paraneb. Sel
aastal on lisaks lumes“. Autor Siret Sillar (Laagri Kool 2.s klass)
õpilastele kaasatud konkursile ka õpetajad - kui õpetaja on asjast
Fotokonkursile saab pilte saata
huvitatud, tekib ka õpilastel suurem huvi. veeb-ruari lõpuni. Märtsikuu esimesKonkursi teema - “Seis” - on esmapilgul
tel nädalatel saab publik piltide poolt
pildistamiseks raske teema, kuid loodehääletada. Täpsemad tingimused ja
tavasti leiab igaüks mõne põneva seisu,
esimesed laekunud fotod on aadressil
mis tasub jäädvustamist...
http://www.laagrik.edu.ee/foto/
Õpilaste fotosid hindab žürii, kuhu
kuulub mõlema kooli õpetajaid ja õpilasi.
Toomas Artma
Kõik ülejäänud huvilised saavad oma
Laagri Kooli õpetaja
lemmiku poolt hääletada fotokonkursi
kodulehel www.laagrik.edu.ee/foto.

Raamat versus arvuti?
Ikka vana koha peal ja kõigile
vallakodanikele avatud – Saue
Vallaraamatukogu- kõik
uuendused oma tegevuses
viime ellu ikka lugejate parema
teeninduse huvides!

Veskitammi
Lasteaial
uhiuus logo

vajadusel jagame individuaalset õpetust
just nii palju, kui tarvis.
2008. aastast täieneb tellitud ajakirjade
nimekiri, lisanduvad Digi, Praktiline
Arvutikasutaja, Oma Maitse, Kauneimmat Käsityöt. Vahetuse korras on nüüd
saadaval ka naabervaldade ja Nõmme
linnaosa ajalehed.
Eelmisel aastal sai raamatukogu uue
printer- koopiamasina, väljatrükke ja
koopiaid saab nüüd teha ka värviliselt,
tasu on siis muidugi kõrgem.
Hirmu, et arvuti tõrjub raamatu lõplikult välja, otseselt ei ole. Saue Vallaraamatukogu kasutajate arv on tõusuteel,
eelmisel aastal ei vähenenud ka lastest
lugejate arv, millise tendentsi üle järjest
enam kurdetakse.
Inforuumi, kus viibime, on internet
põhjalikult muutnud. Laste elus raamat
ja arvuti paraku konkureerivad omavahel
ja raamat kipub kaotajaks jääma. Peda-

Paljud Harjumaa raamatukogud on
meid edestanud elektroonilisele laenutusele üleminekul, aga päris viimaste
sekka me ka pole jäänud. 2007. aasta
lõpust alates laenutame kirjandust ainult
arvuti abil. See lihtsustab ja kiirendab tunduvalt raamatukogu tehnilisi
protsesse ja raamatukoguhoidjal jääb
rohkem aega lugejaga suhtlemisele.
Raamatukogu kasutajatele on oluline
teada, et rakendatud URRAM süsteem
(www.lugeja.ee) võimaldab soovi korral
ise internetis laenutatud raamatuid pikendada, reserveerida ja järjekorda panna.
Praegu kasutavad seda
eelist veel vähesed, aga
loodame, et see hakkab
Saue Vallaraamatukogu laenutuste edetabel
populaarsust koguma,
september 2007- jaanuar 2008
eriti nooremate lugejate
hulgas, kes arvutiga sina
1. Sophokles, Kuningas Oidipus
peal.
2. Bornhöhe, E. Tasuja
Tänu programmile toi3. Priilinn, K. Hõbeingel
mub ka meeldetuletuste
4. Brown, S. Jäine veri
edastamine automaatselt,
5. Rakke, K. Küpsiseparadiis, ehk Kaksteist kuud
muidugi ainult siis, kui
6. Golding, W. Kärbeste jumal.
lugeja on oma mei7. Brown, S Varjatud hiilgus
liaadressi raamatukogule
8. Drinkwater, C Oliivisaak
avaldanud. Asjaajamine
9. Laanem, T Väikesed vanamehed
ja suhtlemine raama10. McClafferty, S. K. Midagi pole kaotada
tukogu ja lugejate vahel
toimub järjest rohkem
meilitsi. Ka kõikvõimalikud infopäringoogide, psühholoogide ja ka kirjanike
gud võib esitada elektrooniliselt. On
üleskutsed midagi otsustavat ette võtta,
riike (nt. Norra), kus toimib edukalt
et laste lugemisharjumused ei hääbuks,
lugejate suhtlemine raamatukoguga isegi on jäänud hüüdjaks hääleks kõrbes. Kui
messinger’is.
oleks valmis retsept, kuidas asja paranKui keegi tunneb end ebakindlalt elek- dada, oleks seda kõik asjassepühentronkataloogi ja teiste avalike andmedunud, ka raamatukoguhoidjad ammu
baaside kasutamisel, võib julgelt raamarakendanud.
tukokku pöörduda nõu ja abi saama,
Et maast-madalast lugemishuvi

kujuneks, on isiklik eeskuju ja kodused
traditsioonid määrava tähtsusega. Kui
laps kodus raamatut lugevat täiskasvanut
ei näe, ei tule ka talle mõtet pähe raamatuga aega veeta.
Ilukirjanduse lugemine arendab tugevamini kui ükskõik milline muu kunstivaldkond noore lugeja kujutlusvõimet,
loovust, väljendusoskust, sõnavara,
emotsionaalset intelligentsust, uuema aja
terminit kasutades.
Kallid isad-emad, vanaemad-vanaisad,
tooge lapsed raamatukokku!
Uuringute alusel loeb n.ö. siirast
huvist ilukirjandust ainult üks neljandik
kooliõpilastest.
Meelde tuleb jälle mõne aja eest ETV
OP-i saates esinenud briti kirjaniku Doris
Lessingi repliik, et ilma kirjanduseta
kasvatame lastest haritud barbarid.
Ei ole väga harvad juhused, kui kohustusliku kirjandus suudab äratada
huvi lugemise vastu. Siin oleneb palju
ka õpetajast ja tema paindlikust lähenemisest koolikirjanduse lugemisele, et
lugemishuvi elus hoida.
2008. aastal liidetakse Hüüru Raamatukogu Saue Vallaraamatukoguga üheks
valla allasutuseks. Mõlemad raamatukogud jätkavad oma tööd nagu seni,
lugejate jaoks midagi olulist ei muutu.
Loodame, et veebivõrk ja raamatud nii
kodudes kui raamatukogus ikka rahumeelselt kooseksisteerivad, otstarbekalt
teineteist täiendades.
Lõpuks üks meeldiv teadaanne: 28.
jaanuaril 2008.a. jagati Eesti Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupi aastapreemiaid. Aastapreemia vääriliseks tunnistati kauaaegne Saue Vallaraamatukogu
juhataja pr. Urve Saarmann. Õnnitlused!
Lia Nirk
Saue Vallaraamatukogu
juhataja

www.sauevallark.ee

Veskitammi lasteaia
vastse logo autoriks on
üks lapsevanematest
ja see sümboliseerib
tammist allavoolavat vett ja
päiksepaistelist maja.
Logokonkurss lasteaia sümboolikale
sai väljakuulutatud juba paar kuud
enne avamispäeva. Juunikuus toimunud lastevanemate üldkoosolekul
informeeriti kõiki emasid-isasid, samasuguse kutse osaleda said ka kõik
pedagoogid.
Konkursile laekus kokku seitse
tööd, nendest kuue autoriks olid
õpetajaid ise ja üks töö laekus ka
lapsevanemalt. Kõik võistlustööd
paigutati lasteaia koridori ja nii lapsed
ise, kui vanemad ja õpetajad said anda
oma hääle kõige enam meeldinud
logole. Esimese vooru kokkuvõttes
valiti kolm enammeeldinud kujundust ja needki leidsid omakorda
hindamiseks tee seinale.
Lasteaia juhataja Rita Kleini sõnul
oli lõppvõistlus väga pingeline, vaid
ühe enamhäälega võitis lapsevanem Triin Rannuti kavand. Rannuti
kujundus lähtub lasteaia nimest ja
asukohast, sümboliseerides tammist
allavoolavat vett ja päiksepaistelist maja, milles lapsed, kui maja
põhilised kasutajad.
Juhataja Rita Klein on ääretult
tänulik kõikidele seitsme logo autoritele. “Võitja töö puhul meeldis kontseptsiooni läbimõeldus ja
tehniline professionaalsus. Autor oli
valmistanud kujunduse ettenägelikult
kasutamiseks juba ka erinevates failiformaatides,” selgitab Klein võidutöö
tugevusi.
Ka on juhatajal heameel, et lapsevanem võttis vaevaks osaleda. “Autor on
talletanud enda panuse Saue valla ajalukku, seda sümboolikat kasutatakse
Veskitammi Lasteaias veel aastaid,
meie igavene tänu talle,” kiidab Klein
Triin Rannutit.
Logo kasutusvõimalustena nimetab
Klein nii lipukujundusel, kui Tsärkidel, mida lapsed saavad lasteaeda
väljapoole esindama minnes kanda.
Rühmajagu särke on juba tellitudki
ja esimene teadaolev kandmise koht
saab olema lastekaitsepäeval 1. juunil
toimuval Laste võimlemispeol Pirita
Velotrekil, millest Veskitammi lasteaia
lapsed osa võtma lähevad. Kindlasti
leiab logo koha ka lasteaiatunnistustel.
koduvald
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Õnnitleme Saue
valla eakaid

LAAGRI		
Helmi Aasa		
09.02 94.a.
Salme Preegel		
18.02 88.a.
Anatoly Bausov
18.02 86.a.
Valdur Illaste		
03.02 83.a.
Minna Kuznetsova 04.02 81.a.
Koit Vinkel		
04.02 70.a.
		
TUULA KÜLA		
Ain Voites		
23.02 70.a.
		
ALLIKU KÜLA		
Hilja Mikk		
02.02 80.a.
Tamara Saharova
04.02 80.a.
		
TAGAMETSA KÜLA
Alma Johanna Nestor 17.02 86.a.
Meeri Ojavee		
02.02 84.a.
		
PÜHA KÜLA
Johannes-Aleksander Atso 26.02 86.a.

Õnnitleme Saue
valla kõige pisemaid
kodanikke
LAAGRI		
Björn Vegard Maddison 27.12.2007
Helena Maasik
28.12.2007
Henry Tegova
25.12.2007
Laura Rammus
09.01.2008
		
ALLIKU KÜLA		
Laur Klaar		
06.01.2008
Loore Aruste 		
02.01.2008
		

Harku hooldekodus
rõõmustatakse uue
televiisori üle
Jõulupühade aegu
sai Harku hooldekodu
ootamatu kingituse, firma EBetoonelement esindajad tõid
hoolealuste päevi rõõmustama
suure ja uhiuue televiisori.
Kui Paldiski maanteelt Tabasalu
poole pöörama hakata, jääb kohe
vasakut kätte pleekindkollane majake.
Maja, nagu kodumaja ikka – jõulupühade puhul kuusevanik välisuksel,
aias lillepeenrad talveks kaetud, sees
puhketoas elanikud teleri ees. Ainult
et liikmeid on ses peres rohkem kui
tavaliselt. Tervelt 27 auväärses eas
memme-taati on siin oma elusügist
elamas.
Et jõulupühal suurema kingikotiga
päkapikke oodata on, ei osatud
hooldekodu juhataja Juta Pärna sõnul
oodatagi. Mõned kuud tagasi olla küll
uuritud majarahva käest, et kas äkki on
millestki puudus käes ja üksmeelselt
sai otsustatud, et telekas, kui asukate
peamine meelelahutus, võiks olla uus ja
suurem.
Ja siis ühel pühade-eelsel päeval
helises telefon ja paluti uksed avada.
Vallajuhtidega koos tõstsid E-Betoonelemeni esindajad eesotsas juhataja
Vaido Leoskiga tuppa teleri, soovisid
jõulurahu ja teatasid, et on valmis
teinegi kord oma abi pakkuma, kui
näiteks mõni häda majarahvast tabama
peaks. “Ütlesid, et kui peaks juhtuma
veeavarii või muu mure, et siis võtku
me julgelt ühendust,” meenutab juhataja Juta Pärna.
Firma E-Betoonelemendi tootmisdirektor Vahur Luumann peab loomulikuks, et kuivõrd ettevõte tegutseb Saue
vallas, siis võiks jõudumööda kaasa aidata ka sellele, et vald elaks ja areneks.
Kuna E-Betoonelemendi tegutsemise

põhimõte on vaadata tulevikku ja samas meeles pidades minevikku, pakuti
välja valla 15. sünnipäevaks kinkeoptsioonid, toetamaks nii tulevikku
vaatavalt väikeseid vallakodanikke
Laagri Lasteaias, kui ka eakamaid
elanikke Harku Hooldekodus.
Hooldekodu soovil troonib nende
puhketoas nüüd uus televiisor ja juba
on E-Betoonelemendi laos valmis
lasteaia mänguväljaku tarvis värviline tasakaalupuu, mis ilusate ilmade
saabudes põnnide meeleheaks ka oma
kohale paigaldatakse.
Hooldekodu juhataja Juta Pärna on
tänulik säärase tähelepanu osutamise
ja kingituse üle. Hooldekodu elanike
jaoks on puhkeruum söögitoa ja vaba
aja veetmise kohaks, kus enamus aega
veedetakse, sestap on selge ja suure
ekraaniga telekas seal suisa asendamatu. “Eks meie kliendid on siin suures
osas voodihaiged, reipaid vanainimesi,
kes jalutamas käivad ja lauamänge
mängivad palju ei ole. Ka ei käi meie
vanainimestel just liiga sageli külalisi,
seega on televiisori vaatamine neile
just jõukohane ja meeldiv tegevus,”
arvab juhataja.
Saue Vallavolikogu esimees Indrek
Tiidemann tõdeb, et kui on head ja ja
sõbraliku suhted, läheb elu kiiremini
edasi ning toimub ikka midagi head ja
huvitavat. “Tegus vastastikune koostöö
viis selleni, et vanainimesi peeti
meeles ja mitte ainult hea sõnaga,”
resümeerib Tiidemann. “Kui ühesoos
ja kingitusega hooldekodusse läksime,
siis hallpeadel ikka silmad särasid, kui
nad koos teleri eest istusid, “ meenutab
mees.
koduvald

In memoriam

Aastavahetuse
pidu Ääsmäel
7.veebruaril algas kollase
roti aasta. Aasta, mille kohta
ennustatakse nii halba kui
head. Rotiaasta pidustustega
seoses tuli meelde, kuidas
Ääsmäel aastavahetuse pidu
peeti.

Sel aasta saadeti vana-aastat ja tervitati
uut aasta karnevaliga „Punane ja must”.
Ei olnud kindlaid reegleid ega erilisi
tingimusi, igaüks võis tõlgendada seda
nii nagu arvas.
Pidulised hakkasid kogunema Ääsmäe
kooli võimlasse juba kell 22.00.
Alguses lõbustati ennast lauldes karaoket ning mängides ringmänge.
Saal oli meeleolukalt dekoreeritud
punasesse ja musta, küünlavalgus lõi
hubasuse meeleolu. Lauad olid kaetud
kaasatoodud hea ja paremaga, räägiti
omavahel juttu ja oldi peomeeleolus.
Aastavahetuse eel kuulati ära presidendi kõne ning siis mindi kõik koos välja
ilutelistikku vaatama. Ilutulestik oli sel
aastal väga vahva.
Uut aastat tähistati lustides Rein& Sulli
saatel tantsu lüües.
Pidu meeldis kõigile ja kui rahvas soovib, teeme järgmise vana-aasta ärasaatmise suurema ja uhkema.
Tiina Tint

VANAMÕISA SELTSIMAJAS

LOOVUS STUUDIO
Alates 5. märts kell 18.30
(tunnid toimuvad kolmapäeviti
kell 18.30-19.30)
Õppida saab laulu, pillimängu,
loovat liikumist, kunstilisi
tegevusi ja meisterdamist
Eesmärgiks on arendada lapse
üldist motoorikat ja samuti
pisimotoorikat.
(lapsed vanuses alates 4. a.)
Õpetajad: Sirli Liiv-Kose,
Sirje Liiv, Katrin Krause
Kuutasu 150.Info ja registreerimine katrin@
kodukyla.ee 6780921, 5140761

Veskitammi pubi
Ellen Rünne		
Aino Voogla		
Salme-Irene Suviste
Nikolai Prjadkin
Asta Robert		
Rudolf Sirk		
Avo Kiibus		
Svetlana Džanajeva
Milvi vill		
Juri Bairatski		
Aavo Lauri		
Hilda Viht		
Ludmilla Lätt
Ants Käos		
Harri Radiks		
Valve Soom		
Valdur Vaindlu
Solomonia Nõmm

04.12.2007
03.12.2007
08.12.2007
08.12.2007
10.12.2007
12.12.2007
15.12.2007
15.12.2007
23.12.2007
30.12.2007
30.12.2007
30.12.2007
02.01.2008
06.01.2008
14.01.2008
16.01.2008
25.01.2008
27.01.2008

Piljard,
reedel elav muusika

PÕHILISELT UUDISEID: Rein Artov (vasakul) ja Raivo
Pajuste vaatavad telerist kõige enam uudistesaateid, et
maailma tegemistega kursis olla. Uue pildikastiga on
mehed väga rahul

Avatud
E 11-17.00
T-N 11-23.00 R 11-04.00,
L 12-01.00 P suletud
Veskitammi 3, Laagri
tel.6560921, e-post:
post@veskitammipubi.ee,
www.veskitammipubi.ee
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Saue valla noorrokkarid: “Laval oli küll

Esinemisdebüüt
Vanamõisa
seltsimajas

tunne, et see ongi õige koht, kus olla!”

Vello, see pikajuukseline kutt, on kunagi
ka kitarrikoolituse eratunde saanud, aga
peaasjalikult on nii tema, kui rütmkitarri
mängiv Kalev, bassimängija Magnus, kui
bändi pesamuna trummar Ats iseõppijad. Interneti abiga ja kuulmise järgi olevat täitsa
võimalik muusikat tegema õppida.
Otsivad oma teed
Neli kuud tagasi otsustasid Alliku küla
naabripoisid jõud ühendada ja väljamaa
nimega Feetback bänd oli sündinud. Sõnaraamatu abiga võiks nime eesti keelde
tõlkida kui tagasisidet, aga Kalev teab
rääkida, et feetback on heli, mis tekib kitarri
ja võimendi vahel, siis kui volüümi on liiga
palju ja tekib undamine.
Tegelikult ei näe noorukid nime üle juurdlemisel suurt mõtet, sest olulisem on sisu. Ja
sisuks on “siuke raskem rock-metal”, nagu
iseloomustab Kalev. Teada-tuntud muusikuid noored mehed omale eeskujuks ei sea,
vaid otsivad seda täitsa oma teed. “Noh,

Termika kidramees väänab päris hästi,”
suudab Kalev siiski ühe eeskuju tuua.
Muusika ja sõnad on originaallooming.
Vello sõnul aitab igamees laulude loomise
juures kaasa ja perspektiivis kujunebki sellest tugev tiimitöö. Aga laulusõnad on rokimeestele kohaselt inglise keeles ja autoriks
peaasjalikult Vello. “Millest nad räägivad
- no seinast seina - valestimõistmistest ja
valearusaamadest näiteks,” ei ava sõnasepp
kaarte.
Peavarju ja prooviruumi leidis bänd
Vanamõisa seltsimajast. “Kui tõsisemalt
koos mängima hakkasime, mõtlesime, et
see seltsimajas siin nii ligidal, et lähme
küsime,“ selgitab Vello. Seltsimaja juhataja
Katrin Krause toetas kahe käega poiste
ettevõtmist ja nüüd võib paar korda nädalas
noorrokkareid harjutamas kuulda.
Esimene kontsert
Vanamõisa seltsimajas toimunud viimasel
“Noorteka” üritusel sai bänd ka esimese
lavakogemuse kätte. “Jalg ikka värises
minut enne lavale astumist, aga kui mängima saime, läks kõik paika,” nendib Vello
ja kinnitab, et esinemine tekitas ikka täiesti
tunde, et laval on mõnus. Eriti olla aidanud
kaasa tuttavad näod publiku seas. “Vello ja
minu ema olid veel kõige kõrgemale näppu
viskamas,” muheleb Kalev.
Kahe käega poolt olijaid ja toetajaid on
bändiliikmetel teisigi. Kalevi isa rentis
kontserdiks poistele helitehnikagi. “Kontserdipäeval olid nad juba kell kolm platsis
ja tassisid kilode kaupa tehnikat sisse,”

baskitarr
MAGNUS LAURINGSON

vokaal ja juhtkitarr
VELLO PIISKOPP

meenutab seltsimaja juhataja.
Vello kinnitusel läks kontsert esimese
korra kohta täitsa hästi- aplaus oli kõva ja
tagasiside positiivne. Juba on teisigi esinemisvõimalusi pakutud - küll tuttava pulma,
Ääsmäe kooli ja ka Saue valla suvelõpu
peole, kus poisid lubavad sel aastal Karavanile või mõnele teisele vana kooli
ansamblile korralikku konkurentsi pakkuda.
Noored mehed möönavad, et tehnilisemaks ja täpsemaks saamise nimel on vaja
veel kõvasti tööd teha, aga see vähenda
tegutsemislusti. Kuigi bändi tegemine
võtab kolmel Saue Gümnaasiumis õppival
kidramehel ja linnakoolis käival trummaril
vaba aega kõvasti vähemaks ja enne kontserdipäeva maksid proovide ees lõivu ka
koolitükid, siis on noortel meestel kavas
muusikaga jätkata. “Päris põhitegevusena
ma seda enda elus ei näe, aga kooli ja
ülikooli kõrvalt võiks küll pullitada,” arvab
Kalev. Bändi tegemine tekitavat hea feelingu ja tunde, et oled millegagi hakkama
saanud.
Kui välismaised rokimehed räägivad
legende, et muusikud ka tsikkidele kärbsepaberina mõjuvat, siis meie mehed selle
peale ei panusta. “Kuigi - trummaril oli
esinemisel küll kamp tibisid ümber,” jätab
Kalev selles osas otsad lahti.
Kui mitte enne, siis augustikuus- suvelõpupeol võib vallarahvas Feetback´i
laval metali´i rütmis juukseid loopimas
näha küll.
			

koduvald

trummar
KRISTJAN ATS MÄGI

rütmkitarr
KALEV MESILA

FOTOD Mikk Tõnissoo

On rokimehelik pikk
juuksepahmakas ja rohmakad
tanksaapad. On kulmurõngas
ja “paha poisi” silmavaade. On
peaaegu tutikas trummikomplekt
ja päevinäinud rütmkitarr.
On veel vähe kogemusi, aga
kõvasti tahtmist. See kõik kokku
on Feetback. Saue valla oma
rockband.

Koduvald

25. jaanuaril toimunud
„Noorteka” üritussarjal
Vanamõisa seltsimajas
astus seekord ülesse
meie oma valla
noortebänd andes
oma esimese ametliku
kontserdi.
Poisid võtsid asja ülima
tõsidusega – enne esinemist
tihenenud proovigraafik ja
poiste oma aktiivsus andis
loota, et tuleb hea kontsert.
Samuti renditi professionaalne helitehnika ja valgustus
ning tehti ise bändi nimega
suur lipp. Kui kell hakkas
saama pool üheksa astus bänd
lavale. Selleks ajaks oli maja
täitunud rohkete noortega,
kes kõik tulid uuele bändile
kaasa elama ja muusikat nautima. Samuti ei jätnud noorte
tegemisis külmaks bändiliikmete vanemad, kes kõik olid
koos peredega kaasa elama
tulnud ning üks aktiivne isa
Anton Mesila vastutas kogu
helitehnilise teostuse eest,
keerates helipuldis nuppe.
Esinemisrepertuaar koosnes
7 loost, millest 5 olid kirjutatud solisti Vello Piiskopi
sulest. Kokkuvõtlikult saab
esitatud muusikastiili nimetada metal`iks. Külalisesinejana astus ülesse Ääsmäe poiss
Sander Joon, kes viljeles Human Beatboxi st inimese suuga tehtavat muusikat. Seda
on ta õppinud ise internetist
ning võtnud osa võistlusest
Eesti Ametlik Beatbox Battle
2007, kus jõudis poolfinaali.
Feedbackil oli suur menu
ja lavalt ei saanud lahkuda
ilma lisalugudeta ning samuti
küttis noorte kirgi Sandri
beat`imine kellel tuli ka
rahva tungival nõudmisel
lisalugusid esitada.
Katrin Krause
Vanamõisa seltsimaja
juhataja

Ilmataadi vigurdusi trotsivad vastlad
Vanarahvatarkus ütleb, et
muutlik ja tuuline vastlapäev
toob hea kalaõnne ja on
vastlapäeval sula, tuleb lühike
kevad…
Nimetus „Vastlad” on pärit germaanlastelt, saksa keeles „der Fastag”- paastupäev. Eestis on see rohkem liupäev,
kuna eesti vastlatel ei ole midagi ühist
paastumisega. Vastlakombed on rahvastel erinevad, ühine on vaid tingimus, et
päev oleks tegevusrohke ja lõbus. Kõige
sagedam ja iseloomulikum on liulaskmise komme. Mida tihedamini liugu
lasti, seda tihedam pidi lina kasvama ja
mida pikem liug, seda pikemaks loodeti
lina sirguvat. Vastlapäev on liikuv püha
ja on alati esimesel noorkuu teisipäeval
- sellel aastal siis 05. veebruar. Seekord
ei õnnistanud ilmataat meid lumega, et

saaks teha ühe vahva liupäeva.
Jaanuari kuu alguses planeeritud
traditsiooniline Suur lumelinna ehitus
ja vastlatrall Vanamõisa lõkkeplatsil
03. veebruar said juba suure küsimärgi
jaanuari keskel, sest tõdeda tuli tõsiasja,
et lund ei ole ja ei tule ka. Selge oli see,
et lumelinna me ei ehita, kuigi mitmed
võistkonnad olid juba ennast registreerinud. Jäi ainult loota, et tuleb külma ja
sajab veidikegi lund maha. Laupäeva öösel vastu 03. veebruari möllas lumetorm
ning hommikuks oli selge, et Lõkkeplatsil me vastlaid pidada ei saa – maa oli
pehme ja sopane ning puhus vinge tuul.
Trotsides ilma ja inimeste eelnevat suurt
huvi võtsime käiku plaani b ja pidasime
vastlad Vanamõisa seltsimaja taga pargis.
Päev algas vahvate võistlusmängudega,
kus suurtel kolmemehe suuskadel oli
vaja meeskondlikku tööd ja läbida kõik
ühekoos võistlusrada.

Suurt huvi pakkus ka kelgu slaalomsõit, kus tuli läbida takistusrada – suurem
kelgu ees, väiksem kelgu peal. Vapramatele osalejatele olid auhinnad välja
pannud Saurixi Kardikeskus ja Laagri
Ujula ning kõik osalejad said krõbisevat
hamba alla BalSnack`i poolt. Järgnevalt
ilmusid kaks kahtlast tegelast ämbrite ja
harjadega, kes väitsid, et nad on Seltsimaja koristajad. Need olid klounid Piip
ja Tuut, kes lapsi naerutasid. Lõpuks said
ka kõik lapsed teha ise tsirkuse numbreid ja ehitati ka ülisuur lapsevanemate
püramiid. Vapratele kaasalööjatele oli
jahutuseks Kadrbiku Köögivilja maitsvad
smuutijoogid.
Ning oligi juba kõvasti möllatud ja
kõht tühjavõitu kui oli valminud isuäratav hernesupp suures Kaitseliidu Saue
Kompanii katlas. Suur hulga vastlakukleid, mis olid Keila Tarbijate Ühistu ja
Saue Kaubakeskuse sponsoreeritud,

ei jätnud kedagi ükskõikseks ja need
kadusid nagu „soojad saiad”. Mõnusaid
lumetantse tantsisid showgrupp „Jete” ja
viimasel tantsul olid ka juba kõik soovijad tantsuplatsil. Samuti ei puudunud
lumelimbo ja ürituse lõpus suur seltskonnatantsimine päevajuht Märt Rannamäe
taktikepi all.
Soovin tänada kõiki ülalnimetatud
sponsoreid ja Vallavalitsust, kes sellel
vahvale üritusele õla alla panid ja samuti
ka kõiki küla vabatahtlikke, kes olid abis
toitlustamise ja muu organiseerimise
juures ja muidugi firmasid Roadservice
ja Kalsep, kes toetasid platsi ja liikluskorraldusega.
Katrin Krause
Vanamõisa seltsimaja juhataja
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Veskitammi Kultuurikeskuse tegemistest
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KARLSON KATUSELT
PEREPILET 25.-

2008. aasta jaanuari lõpus- 25. jaanuaril tähistas Veskitammi Kultuurikeskus
teatud mõttes ühe väikese etapi möödumist:- kultuurikeskuse juhatajal on käivitunud 5. hooaeg! Selle 5 aasta jooksul on kultuurikeskuse paljude teiste ürituste
seas maha peetud üritust, mis saanud n.ö. järjepidevuse märgiks. See on Veskitammi LAULUKLUBI. 25. jaanuaril toimus üritus juba kahekümnendat korda.
Seekord pajatab sellest üks sagedaseim külaline Tiiu Tool.

Ei ole mägede taga ka 19.04 08! Sellel aastal korraldab Veskitammi Kultuurikeskus veel ühte traditsiooniks saanud, aga juba suurejoonelisemat üritustVESKITAMMI LAULURATAS 2008! Käesoleval aastal neljandat korda!.
Registreerumist vaata meie kodulehelt www.veskitammi.ee. Sellel aastal võtavad
mõõtu arvatavasti juba rahvusvahelise tasemel nime teinud kollektiividki. Osalemas on kollektiivid nii meie oma vallast, erinevatest valdadest üle vabariigi kui ka
kollektiive väljastpoolt Eestit
tiia soosalu
veskitammi kultuurikeskuse juhataja

Võrratu filmielamus
Eelmise aasta sügisel
avastasin enda jaoks
Veskitammi Kultuurikeskuses
toimivad filmi-salongiõhtud.

AAFRIKA JA JAMAIKA PÄEV
Veskitammi Kultuurikeskus
kutsub
23.veebruaril kell 17.00
kõiki noori,vanu, kel huvi
“ NYADINGHI “ õpetuse vastu...
Tule kuulama ja osa saama:
-Aafrikast pärinev vana traditsioon, mille
abil luuakse harmoonia inimese ja
looduselementide vahel.
-Lisaks dokumentaalfilmi klippe
rastafaride eluloost...
-Nyadingi work-shop
(Algõpetus trummi
valdamise tehnikast)
-Pakutakse taimetoitu..
(kaasa retseptid ja õpetus Aafrika ja
Jamaika toitudest)
Kohtumiseni kultuurikeskuses
Laura ja Kairi

Olin esialgu pisut skeptiline – vaadata
filmi klassikalisest muusikast viiulikunstnikust Andre Rieust- ei
olnud esialgu
kuigi ahvatlev…
Aga seda, et
me kõik lahkusime juba
peale esimest
filmi meeletus eufoorias
ja vaimustuses,
ei osanud keegi
arvata.
Tegemist oli
Hollandist pärit
maailmakuulsa
viiuldaja Andre
Rieuga, kellel
meeskonnas
võimas koor,
solistid ja Johhan
Strausi nimeline
orkester.
Muusika, mis filmis kõlas, oli küll
klassikaline, aga esitus mõnusas kerges
võtmes, nii et kuulates ei jätnud see
külmaks ka kõige muusikavõhikumat
inimest. Kogu kunstniku eluloo tutvustus ja arengukäik oli filmi põimitud
fantastiliste loodusvaadete taustal. Kõik

Lauluklubist...

9. märtsil kell 17.00

Kui sellest esmakordselt
kuulsin, kehitasin õlgu.
Ilmselt arvate teiegi, et mis
klubi see siis nüüd on?

TALLINN
BAROQUE

Palju soliidsemalt kõlab ju
maleklubi, golfiklubi, spordiklubi
jne. Aga võta näpust- paljudele
inimestele on südamelähedane just
lauluklubi.

Veskitammi Kultuurikeskuses

Naistepäevakontsert koos
piduliku vallavanema
vastuvõtuga
Tantsuks mängib
Tremolo Trio

Mis me seal siis teeme?
Ausalt südame teeb soojaks, kui sa
kasvõi kord kvartalis oled kusagile
oodatud. Oleme oodatud selle sõna
kõige paremas mõttes! Astud uksest
sisse vastas on nii palju naeratavaid
nägusid ja väga ilusasti kaetud lauad.
On tunne, et tulid sõbrale külla!
Tunned end sinna seltskonda istudes
ülimõnusalt.
Kõik need toredad külalised, kes

vahelood tõlkis meile inglise keelest
sünkroonina Tiia Soosalu. Et elamus oli
võrratu, anti lootust edaspidisekski, ja
nõnda me neid aina ootama jäimegi…
Nii saimegi kuust-kuusse aina uut
teavet ja võrratut muusikaelamust. Üks
meeldejäävamaid oli jõulu teisel pühal

- kontsert Jaapanist- koos Jokohaamast
30-ne väikese jaapanlasega. Pärast
kontsedi lõppu kuulsin kedagi õhkavat,
et ühelegi kontserdile enam ei lähe- järelikult ei saa olla muljeid, mis suudaksid
olla võimsamad, kui äsja kuuldud jõululood ja hulgaliselt teisigi kauneid palu
on paljude aastate jooksul meile andnud
palju hingerõõmu ja rahuldust.
Siinkohal nimetaksin mõned, et teile,
kes te pole veel meie armsa sõpruskonnaga liitunud, kadeduseuss põue poeks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nofelet
Tallinna Ülikooli Naiskoor
Inseneride meeskoor
Loo kammerkoor
Miraaź
Vigala meeskvintett
Dajan Ahmed (lahkunud)
Peeter Kaljumäe
Erkki Otsmann
Meribel Müürsepp
Uku Suviste
Tiit Peterson
Anti Kammiste
Erich Krieger
Raimondo
Madis Lain
Ja paljud teised

nii populaarsetest muusikalidest kui ka
operettidest .
Õnneks saime uuelgi aastal taas
kohtuda. Arvasime, et enam paremaks minna ei saa, aga võta näpust:
jaanuarikuine elava kontserdi salvestus
New Yorgi Radio City Music Hallist
oli vapustus omaette—mustanahalistest 50- pealine gospelkoor, 6-aastane
viiulisolist koos J.Strausi orkestriga,
plaattina tenorid, solistid- seda kõike A.
Rieu taktikepi all.
Kogu nende salongiõhtute fenomen
on veel selleski, et
sellesse „KINNO“
minnes ei oota meid
kunagi ees popcornilõhnane kinosaal vaid
lahke pererahvas pakkumas kohvi, salatit
korvikestes,võileibu,
küpsist ja ei ole puudunud tervituseks veinipokaal sampuski…
Muusikaelamust
on kahjuks võimatu
sõnadesse panna. Oleks
nagu puhastustulest
läbi käinud. Ja seda
tänu sellele, et võrratul
majarahval oli soov
oma lemmikmuusikut
tutvustada ka meile….
Suur, suur aitäh!
Tänulik sagedane
kultuurikeskuse külastaja
Ene Laagrist

Oleme tänu neile külalistele saanud
ka ise iga kord lauluraamat käes laulda,
pillimeeste saatel jalga keerutada ja südamest naerda ja rõõmustada. Uskuge,
kui inimene saab meelte kaudu nii palju
häid emotsionaalseid elamusi, muutub
ta ka ise palju rikkamaks. See rikkus
ei kao kusagile, see teeb ka argipäevad
palju paremaks ja päikselisemaks.
Siinkohal tahaksingi kogu lauluklubi
sõpruskonna nimel tänada Tiiat ja tema
fantastilist meeskonda. Midagi ei tule ju
siia ilma iseenesest, selleks peab vaeva
nägema. Kui keegi tegutseb selle nimel,
et teistele rõõmu ja hingekosutust jagada, on see minu meelest väga armas!
Soovime jõudu teile, kes te olete
oodanud ja kenasti meid vastu võtnud ja
lubame, et tuleme ikka ja jälle. Me vajame neid positiivseid elamusi, et kasvõi
natukeseks unustada argipäeva rutiin.
Tiiu Tool
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Vallavalitsuse ametnike kontaktid
VALLAMAJA ON AVATUD
E, T, N 8-16.30 K 8-18.30 R 8-14.00
LÕUNA 12-13.00
Vallavanem Mati Tartu
654 1131, 507 2978
mati.tartu@sauevald.ee
Saue Vallavalitsuse üldjuhtimine ja esindamine, suhtlemine volikoguga
E 14-16
K 8-12 14-18
KANTSELEI
Vallasekretär Edith Mäe
dokumentide ärakirja õigsuse tõestamine, allkirja õigsuse tõestamine, volikirja tõestamine (va tehingute teostamine)
654 1140; 516 1051
edith.mae@sauevald.ee
E 14-16
Sekretär-asjaajaja Siret Jõeleht
679 6880, 654 1130
siret.joeleht@sauevald.ee
dokumentide vastuvõtt ja registreerimine
Jurist Marju Põllu
654 1142
marju.pollu@sauevald.ee
Vallasekretäri abi Elin Vako
654 1142
elin.vako@sauevald.ee
vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktide eelnõude ettevalmistamine
Volikogu sekretär Liis Aruoja
654 1141; 534 10763
liis.aruoja@sauevald.ee
volikogu ja komisjonide teenindamine
Isikuregistripidaja Lia Krapivin
654 1143
lia.krapivin@sauevald.ee
sündide ja surmade ning elukoha registreerimine, elukohatõendid
E 8-12 14-15.30
K 8-12 14-18
Infojuht Anne-Ly Sumre
654 1156; 525 4146
annely.sumre@sauevald.ee
www.sauevald.ee haldus ja toimetamine,
vallalehe Koduvald toimetamine
EHITUS-JA PLANEERIMISOSAKOND
Abivallavanem Tiit Talvi
654 1132; 502 9800
tiit.talvi@sauevald.ee
teemaplaneeringute, infrastruktuuri ja
kinnisvara arenduse küsimused, detailplaneeringud
E 14-16
K 14-18, iga kuu teine kolmapäev 14-16
Ehitusnõunik Kalle Normann
654 1135; 518 9664
kalle.normann@sauevald.ee
ehitus- ja kasutuslubade taotlemine, valla
ehitustegevuse üldine järelvalve
E 14-16
K 8-12 14-18
Arhitekt Ksana Fuks
654 1147
ksana.fuks@sauevald.ee
projekteerimistingimused, ümberehi-

tused, avaliku reklaami koordineerimine
E 14-16
K 8-12 14-18
Planeeringute spetsialist Maili Metsaots
654 1157; 530 19887
maili.metsaots@sauevald.ee
ehitus- ja planeeringualase tegevuse
korraldamine ja kodanike nõustamine
E 14-16
K 8-12 14-18
Ehitusdokumentide spetsialist Anne
Nargla
654 1146
anne.nargla@sauevald.ee
ehitus- ja kasutuslubade väljastamine.
majandus-ja kaubandustegevuse register
SOTSIAALHOOLEKANDEOSAKOND
Abivallavanem Priidu Kalbre
654 1133; 511 3632
priidu.kalbre@sauevald.ee
haridus, sotsiaal, noorsootöö, tervishoid,
kultuur, maaküsimused
E 14-16
K 8-12 14-18, iga kuu teine kolmapäev
8-13
Sotsiaalnõunik Mare Jallai
654 1136; 562 10518
mare.jallai@sauevald.ee
sotsiaalnõustamine, sotsiaaltoetuste
määramine, sotsiaaleluruumid, eakate
üld-ja koduhoolduse korraldamine
E 8-12 14-16
K 8-12 14-18
Iga kuu teisel T 10-11.30 Vanamõisa
Seltsimajas
Iga kuu viimasel N 14-16 Ääsmäel
Kasesalu 6-4
Lastekaitsespetsialist Liivi Lents
654 1144; 5346 2560
liivi.lents@sauevald.ee
lastekaitseküsimused, lasterikaste
peredega koostöö
E 8-12 14-16
K 8-12 14-18
Hoolekandespetsialist Ene Robam
654 1145
ene.robam@sauevald.ee
abivajajate andmebaaside ja sotsiaalabi
toetuste maksmise korraldamine
E 8-12 14-16
K 8-12 14-18
Hooldustöötajad:
Sirli Sõstar-Peerna telefon: 5260147
Laine Elmik telefon: 53358149
vastuvõtt Sotsiaalmajas Nõlvaku 9,
6798346
T 9-13
N 14-18
ARENDUS- JA KESKKONNAOSAKOND
Abivallavanem-arendusnõunik Mikk
Lõhmus
654 1158; 511 9343
mikk.lohmus@sauevald.ee
arendustegevus- ja arengukavad, heakorra-, keskkonna- ja teede küsimused
E 14-16 K 8-12 14-18

Kommunaalspetsialist Indrek Brandmeister
654 1 155; 534 07008
indrek.brandmeister@sauevald.ee
teede ja tänavate hooldus jt kommunaalja heakorraküsimused, liikluskorraldus,
tänavavalgustus
Vastuvõtt Vae 2. kabinet 13, võimalusel
kohtumine eelnevalt kokku leppida
E 14-16 K 8-12 14-18
Keskkonnaspetsialist Madli Olem
654 1152
madli.olem@sauevald.ee
heakorra-, turvalisuse ja jäätmemajanduse küsimused ja järelvalve
E 14-16
K 8-12 14-18
MAAOSAKOND
Maanõunik Mall Varus
654 1134
mall.varus@sauevald.ee
maatehingud (tagastamine, erastamine,
riigi omandisse jätmine, sihtotstarbe
muutmine, maade jagamine, kompenseerimine, maamaksumuse määramine)
E 14-16
K 8-12 14-18
Maakorraldaja Marika Sepp
654 1148
marika.sepp@sauevald.ee
maa tagastamine, erastmine ja kompenseerimine
E 14-16
K 8-12 14-18
Maaregistripidaja Ene Lepist
654 1149
ene.lepist@sauevald.ee
maamaksu küsimused ja maa ostueesõigusega erastamine
E 14-16
K 8-12 14-18
EELARVE-JA RAAMATUPIDAMISOSAKOND
Juhataja Aino Must
654 1137; 569 54434
aino.must@sauevald.ee
Finantsist Maret Mitt
654 1139
maret.mitt@sauevald.ee
Raamatupidaja Marina Maandi
654 1138
marina.maandi@sauevald.ee
Raamatupidaja Elena Epner
elena@sauavald.ee
Haridus- ja kultuurinõunik
Liivi Prink
654 1154
liivi.prink@sauevald.ee
kultuuriüritused ja omavalitsuse tasandil
haridusküsimused, koostöö valla
erinevate haridus-ja kultuuriasutuste ja
kodanikuühenduste ning vallavalitsuse
vahel
E 14-16
K 8-12 14-18

Maidla Külaselts ootab

23. veebruaril 2008.a kell 16.00
Üldkoosolekule
		

Teemad:
Arengukava
Majandusaruanne
Tegevusaruanne
Jooksvate probleemide arutelu
Saab tasuda liikmemaksu

Kell 18.00 tähistame
Eesti Vabariigi 90 juubelit ja
Maidla Külaseltsi 5 tegevusaastat
SAUE-JÕGISOO HARIDUSSELTS
KUTSUB
23.02.2008 KELL 19.00
EESTI VABARIIGI
90. JUUBELIAASTAPÄEVA
PEOLE

Pidu kestab hilisööni!
Üritus on tasuta!
Informatsioon tel 56 577 051
jogisoo@hot.ee

Hüüru Veskis toimub
02.03.2008 Heino Seljamaa
nukuteatri etendus
Algus 12 00. TASUTA!

AS Kovek teostab
alljärgnevaid töid
Elektritööd
San-tehnilised tööd
Vee ja kanalisatsiooni
trassi ehitus
Fekaaliteenus
679 6757 või
e-postil
info@kovek.ee
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Kas su kodu küttearved on liiga suured?
Kas sul on toas külm?
Kas tahad ehituskvaliteeti kontrollida?

Termoülevaatus näitab
soojalekkeid ja külmasildu.

Telli soojuspildid meilt!
Kaili Tamm
56 268 258
66 84 700

Hind eramajale alates 2500 krooni.
Vaata lisa: www.adepte.ee

Ville Värk
51 32 422

1partner@1partner.ee www.1partner.ee

Adepte - ja mitte sentigi ülearu!

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

projekteerimine, valmistamine, müük ja
paigaldus vastavalt Teie soovidele.
Andrus Lukas Tel. 50 31 987,
andrus@kohilametall.ee

KEEMILINE PUHASTUS
Laagri Maksimarketis
E-L 10.00 - 20.00
Puhastame:
Tekstiilesemed
Nahk- ja karusnahkesemed
Seemisnahksed jalatsid
Pesupesemine
Kodutekstiil ( tekid, padjad jne.. )
Vaibad ( puuvillased )
Õmblustööd
Info tel. 56 23 70 70

Suusa- ja lumelauahooldus
Talvekaupade allahindlus
veebruaris

kuni -50%
AVATUD E-R 10-19 L 10-16
Haapsalu mnt 57D Keila
Asume Rõõmu Kaubamajast 50m
Haapsalu poole,
ehitusmaterjalide poe kõrval
Tel. 6512000 www.havanna.ee
Enne teeleminekut astu läbi Havannast!

Mart Kirkmann Tel. 5090451,
mart@aakv.ee

www.kohilametall.ee
Ühistu otsib majahoidjat
2-3 korda nädalas.
Maja uus, elanikud korralikud.
Männimetsa tee 44 5068101

Teostame järgmisi töid:
Pinnase-, laadimis- ja planeerimistööd
Vundamendid ja tagasitäide
Haljastustööd
Välistrassid ja torustike ehitus
Mahutite paigaldus
(soovi korral mahuti meie poolt)
Lumekoristus
Võtame vastu tellimusi ka eraisikutelt
Masinaga töötab kogenud ja kohusetundlik
juht.
TEL: 555 08 740
Email:info@hartmarin.ee
www.hartmarin.ee

Elektri- ja sidevarustuse
projekteerimine
Helista ja küsi lisa
Tel 56 471 844
tonu@noltonest.ee

Valveseadmete
projekteerimine,
paigaldus ja hooldus
Valvesignalisatsioonid
Videovalvesüsteemid
Tulekahjuhäiresüsteemid (ATS)
Fonosüsteemid
Valveseadmete juhtmevabad
lahendused
Elektritööd
OÜ Manetti Tel. 56 916 054
manetti@rockcity.ee

Magnum Logistics OÜ on juhtiv ravimite käitlemisega tegelev ettevõte.
Oleme äsja ehitanud endale uue ja kaasaegse logistikakeskuse Laagri, Vae 16.
Seoses lao kolimisega Laagrisse, soovime leida Magnum Logistics OÜ
meeskonda toredaid ja tublisid töökaaslaseid.

Otsime oma meeskonda 0,5 koormusega
KOMPLEKTEERIJAID
kelle põhitööülesanneteks on kauba komplekteerimine vastavalt tellimusele.
Kandidaatidelt ootame:
töökust ja positiivset ellusuhtumist;
ausust, kiirust, täpsust ja kohusetunnet;
valmisolekut ja sobivust meeskonnatööks;
eesti keele oskust suhtlustasandil.
Omalt poolt pakume:
asjalikku ja sõbralikku kollektiivi;
stabiilset tööd ;
motiveerivat palgasüsteemi;
arenemisvõimalusi;
väga head töökeskkonda;
toredaid ühisüritusi.

Arhitektuurne
projekteerimine
Vee- ja kanalisatsioonivarustuse projekteerimine

Saunade ehitus. Töö ilus.
Hinnad soodsad.
Tel 56673502.
www.saunategija.ee

HARTMARIN OÜ
Pakub kopp-laaduri teenust

Hannes Kiivet
Tel: 5105 372
hannes@adepte.ee

Lisainfo:
Tööaeg (E-R) 4 tundi päevas kell 16.30 – 20.30.
Kandideerimiseks palume saata oma CV e-posti aadressile:
eve.soolepp@magnum.ee või postiaadressil
Magnum Logistics OÜ Vae 16, Laagri 76401 Harjumaa.
Täiendavatele küsimustele saate vastuseid telefonil 6501969 või 56456523.

KODUVALD Saue valla sõnumileht
Väljaandja: Saue Vallavalitsus; Toimetus: Saue Vallavalitsus, Veskitammi 4, Laagri
e-post: koduvald@sauevald.ee telefon 6 54 11 56

