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Arengukava

Mis meid tulevikus ees ootab, millised 
on suunad?  Arengukava annab vastuse

Arusaamatused Laagri Kooli esimesse klassi sisse-
astumise kriteeriumite osas peaksid nüüd lõppenud 
olema. Uue korra kohaselt saab määravaks vanemate 
reaalne elukoht, õdede-vendade varasem olemasolu 
kooliperes, kooliküpsuse hindamine küll jääb, aga 
sellel pole mingit pistmist seniste karmide katsete ja 
nende tulemuste alusel pingerivi koostamisega.

loe lk 5

Lõpp närvesöövatele 
katsetele - Laagri Kooli
vastuvõtukord muutus

Mikk Lõhmus, abivallavanem

Volikogu kinnitas 30. septembri 
istungil Saue valla arengukava 
2010-2026, dokumendi, mis määrab 
meie koduvalla arengusuunad 
lähimaks 10 aastaks. 

Arengukava ise on paks - ligi 
80 leheküljeline dokument, aga 
on oluline selle põhipunkte ka 
lehe vahendusel avalikkusele 
tutvustada.

Kasutame eurorahasid
Arengukava lähtub konservatiivsest 
eelarvepoliitikast, tegevuskulude 
suurenemist võimalusel välditakse. 
Lisaks lähtutakse põhimõttest, 
et reserve ei kasutata jooksvate 
kulude katmiseks, vaid üksnes 
investeeringuteks.
Paljud arengukavas sätestatud 
tegevused ei ole tavaolukorras 
vallale jõukohased, kuid Euroopa 
Liidu ja teiste toetustega on võimalik 
ka need ideed teoks teha. Olgu 
siinkohal näiteks toodud Nõlvaku 
Lasteaia ehitus, ühisveevärgi ja 
kanalisatsiooni ehitus või Laagri-
Padula-Saue kergliiklustee.
Mõtleme ka võimalikele tulevastele 
europrojektidele ning sellepärast on 
arengukavasse kirjutatud perspek-
tiivne Ääsmäe Põhikooli, Ääsmäe 
Lasteaia, Laagri Lasteaia ja mitme 
teise sotsiaalobjekti renoveerimine 
energiasäästu põhimõtetele vasta-
vaks.

Investeeringud peavad jõudma 
ka küladesse
Saue vald haarab ühelt poolt nii 
valglinnastunud Tallinna lähi-
ümbruse Laagri aleviku ja Alliku 
küla näol ning teiselt poolt valdavalt 
hajaasustusega valla lõuna- (Ääsmäe, 
Tuula, Maidla) ja loodeosa (Hüüru, 
Kiia, Vatsla). Ka valla tasandil on 
vajalik oma „regionaalpoliitika“. 
Seetõttu on arengukavas lähtutud 
arengukeskuste põhimõtetest. Valla 
neli peamist arengukeskust on:
• Laagri
• Ääsmäe
• Hüüru
• Vanamõisa
Nendes arengukeskustes peab vald 
tagama ruumid kohaliku kultuuri- 
ja seltsitegevuse korraldamiseks, 
samuti võimalused lastehoiuteenuse 
arendamiseks. Kui Laagris ja 
Vanamõisas on vajalikud hooned 

olemas, siis Hüüru Mõis on küllaltki 
õnnetus seisus ja Ääsmäel puudub 
rahvamaja hoopiski.
Valla arengukava näeb ette nii 
Hüüru Mõisa rekonstrueerimise 
külastuskeskuseks ja rahvamajaks 
kui ka Ääsmäe Rahvamaja ehituse.
Väiksemates arengukeskustes 
(Maidla, Kiia, Vatsla, Valingu, 
Tuula, Jõgisoo) tagab vald mängu- ja 
spordiväljakute ehituse.

Kasvav rahvastik  
survestab haridussüsteemi
Saue valda iseloomustab noor ja 
kasvav rahvastik: näiteks 2006-2010 
kasvas valla elanike arv 15,27%, 
seejuures 0-6 aastaste arv koguni 
44,08%.
Valla seisukohalt on võtmetähtsuse-
ga prioriteet Nõlvaku lasteaia 
ehitamine ja avamine hiljemalt 2012. 
aasta sügisel. 
See lahendab kõige hädavajalikuma 
lasteaiakohtade puuduse. Sama-
aegselt on ette nähtud toetusmeet-
med lastehoiuteenuse senisest 
laiemaks käivitamiseks. 
Tähelepanelik lugeja juba taipas, et 
kui praegu on suur lasteaiakohtade 
puudus, siis lähiaastatel laieneb see 
ka põhikooli kohtadele. Arengukava 
hariduse osas on põhikoolikohtade 
puuduse leevendamiseks ette 
nähtud esmajärjekorras Laagri 
kooli vastuvõtueeskirjade muut-
mine ja sidumine see eeskätt 
rahvastikuregistri ja tegeliku 

elukohaga. 5 aasta perspektiivis 
on hädavajalik asuda Laagri Kooli 
laiendamisele.
Haridus ei ole investeering tsementi 
ja kividesse, vaid ka kvaliteedi 
tõstmisele. Seni on liiga vähe 
panustatud valla kahe põhikooli 
koostööle. Uus arengukava püstitab 
eesmärgid ka selles osas, olgu 
nimetatud ühised ainetunnid, 
õpetajate vahetus jne.

Puhas joogivesi ja 
keskkonnasõbralik 
kanalisatsioon jõuavad elanikeni
Tänaseks on sõlmitud lepingud 
Laagri aleviku Pilliroo, Nõlvaku, 
Katmiku, Koru ja Männimetsa 
põik piirkondade ühisveevärgi- ja 
kanalisatsiooni väljaehitamiseks, 
sõlmimisel leping Vanamõisa 
piirkonna trasside ehitamiseks ning 
valminud on Hüüru veevärgi- ja 
kanalisatsiooni projekt. 
Lähiaastateks tähendab see 
ligi 100 miljoni krooni suurust 
investeeringut, suurimat valla aja- 
loos Laagri Kooli kõrval. 
Seejuures tuleb vallal katta 
omafinantseeringuna 25 miljoni 
krooni suurune summa, ülejäänud 
raha tuleb Euroopa Liidust.
See ei ole veel kõik. Arengukava 
näeb ette investeeringud ka Ääsmäe 
ning Kiia  külade puhta vee torude 
ja kanalisatsiooni uuendamiseks. 

järgneb lk 2

PERSPEKTIIVIS LAIENEB: Arengukava näeb ette, et 5 aasta perspektiivis on 
hädavajalik asuda Laagri Kooli laiendamisele. Arengukavaga täismahus on võimalik 
tutvuda Saue valla kodulehel

Rulluiskudel Laagrist 
Sauele - vabalt! 

Valla kommunaalspetsid lubavad, et aasta pärast  
sügis-talvel saab Laagri-Padula-Saue kergliiklusteel 
Laagrist Saue linnani turvaliselt kasvõi rulluisutada, 
tee tuleb lai ja valgustatud.
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Viis arvestatavat peo-
pidamise kohta vallas

Ülevaade võimalikest variantidest, mille peale mõelda, 
kui oled kavandamas juubeliüritust või nõupidamist. 
Või isegi pulmapidu.
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Vallajuhtimine

Vallavolikogus 30. septembril
Kinnitati Saue valla arengukava 2010-2013 (2026) 
Võeti vastu Saue valla jäätmehoolduseeskiri 
Otsustati Ääsmäe kooli õueala, mille omanik on Saue 
vald, tasuta kasutusse andmine Ääsmäe Kultuuri- ja 
Spordi Sihtasutusele, eesmärgiga taotleda PRIA-lt toetust 
nimetatud kinnistule skatepargi ja avalikult kasutatavate 
rajatiste ehitamiseks
Määrati vee-ettevõtja tegevuspiirkond Valingu külas ja 
kinnitati vee-ettevõtjaks OÜ Luxomer
Anti nõusolek riigihanke “Saue valla heakorrateenus 2011-
2013” korraldamiseks
Tunnistati kehtetuks Saue Vallavolikogu alatiste 
komisjonide põhikirjad
Otsustati Ääsmäe külas asuva riigi omandis oleva kinnistu 
Rehemetsa tasuta võõrandamise taotlemine 
Algatati peremehetute ehitiste hõivamine
Otsustati maa munitsipaalomandisse taotlemine  
Otsustati Saue valla võlakoormuse vähendamine
Anti luba sõiduauto kasutusrendilepingu sõlmimiseks 
Muudeti Saue Vallavolikogu majandus-ja arengukomisjoni 
isikulist koosseisu määrates komisjoni liikmeks Aivar 
Friedrichson´i
Nimetati delegaadid Maarahva 5. Kongressile

•
•
•

•

•

•
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•
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•
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Lähiaastatega 16 kilomeetrit mustkatet ja 
10 kilomeetrit kergliiklusteid
Vallamajanduse valdkonnas on prioriteetideks tänavate 
tolmuvabaks ehitamine ning kergliiklusteed. Mustkatete 
ehitamisel on arengukavas sätestatud järgmised prioriteedid:
• Tee on Saue valla omandis;
• Teel liigub ühistransport (koolibuss);
• Tee on suure liiklustihedusega oluline ühendustee 
erinevate elamupiirkondade vahel;
• Tee on peamine ühendustee ajaloolise äärealal asuva 
külakeskuse ja vallakeskuse vahel;
• Vahetult tee ääres asuvad elamud.
Eraldi rõhutaks seda, et ühisveevärgi– ja kanalisatsiooni ehita-
mise järgselt tuleb mustkate ehitada nii Laagri Pilliroo ja Nõlvaku 
piirkonna, kui Hüüru külakeskuse tänavatele.
Kergliiklusteede osa on järgmise aasta suur eesmärk Laagri-
Padula-Saue-Vanamõisa kergliiklustee ehitus. Lähiaastate 
objektidena tuleb nimetada ka Kotka teelt kuni Laagri keskuseni 
kulgeva kergliiklustee väljaehitamist, Ääsmäe küla kergteede 
võrgustiku rajamist ning Valingu küla ja raudteejaama 
ühendusteed.

Ühistransport peab tagama 
avalike teenuste kättesaadavuse
Ühistranspordi valdkonnas on prioriteetideks bussi ja 
rongiliikluse sidustamine, külade ühendamine valla keskusega 
ja ühistranspordi tagamine piirkondades, kus see täna puudub 
(Instituudi tee, Maidla jt).
Tänaseks on juba sõlmitud haldusleping Harju 
Ühistranspordikeskusega. Lähiaasta plaanis on koolibussilii-
nide integreerimine tavaliinidega (rahvakeeli saavad elanikud 
hakata koolibussides piletiga sõitma) ning Laagri-Harku-Tallinna 
autobussiliini käivitamine.

Arengukava tegeleb ka pikaajaliste perspektiividega 
Arengukava sisaldab ka tegevusi, mis ei ole lähiaastatel ellu 
viidavad, kuid mis on reaalsed 5 ja 10 aasta perspektiivis. Juba 
varem mainiti sobivate Euroopa Liidu fondide avanedes valla 
haridus- ja sotsiaalasutuste hoonete kapitaalremonti. Siia ritta 
võib tuua ka kergliiklusteede võrgustiku väljaarendamise.
Tulevikus oleks ju hea sõita rattaga Laagrist Ääsmäele, Hüürusse 
ja Keilasse ning Ääsmäelt läbi Tuula Keilasse ja  Maidla kaudu 
Kiisale.

Arengukava vaadatakse igal aastal läbi ja korrigeeritakse vasta-
valt muutunud majandusolukorrale ja reaalsetele vajadustele. 
Seega on tegemist paindliku dokumendiga.

Mis meid tulevikus ees 
ootab, millised on suunad?  
Arengukava annab vastuse
algus lk 1

Vallaelanike huvi uuendatava üld-
planeeringu eskiisi vastu oli leige

Üldplaneering

Koduvald

Kuigi üldplaneering on 
arengukava kõrval üks 
olulisemaid valla tulevikku 
suunavaid dokumente, siis 
võimalus selle koostamises 
avalikul koosolekul osalemise 
kaudu sõna sekka öelda, 
pakkus huvi vaid 20le 
vallakodanikule.

Vallavalitsuse ehitus-, planee-
rimise ja maaosakonna 
juhataja Kalle Pungas vastas  
27-29. septembrini toimunud 
üldplaneeringu eskiisi avali-
ku väljapanekuga seotud küsi-
mustele.

Millest on tingitud elanike 
vähene huvi?
Usun, et põhjus võib olla selles, 
et kodanikud on valla kodulehel 
materjalidega tutvunud ja 
eskiisiga rahul. Teise oletusena 
pakun, et elanikke ei huvita 
dokument seetõttu, et ei nähta 
selle seost oma igapäevase 
eluga. 
Samas on alternatiivina kasuta-
tud palju võimalust avaldada 
arvamust läbi elektrooniliste 
kanalite.
Inimesel, kes elab oma korteris 
või majas, ega plaani ehitama 
hakata, suurt kokkupuudet üld-
planeeringuga ei olegi. Vaid 
nüanssides - kui tahetakse laien-
dada oma maja, või kui naaber 
hakkab krundile kuuri ehitama, 
siis võib ehk kokkupuude tulla.
Peamiselt kasutavad üld-
planeeringut siiski need, kellel 
mingisugunegi ehitamise soov - 
arhitektid, insenerid, arendajad.

Miks on üldse vaja uuendada?
2005. aastal kehtestatud üld-
planeeringu uuendamine ei 
mõjuta tegelikult kardinaalselt 
elanike elu-olu. Sellega ei 

kavandata uusi suuri elamu- 
või tiheasustusalasid, kaardi-
materjali praktiliselt ei muudeta, 
põhirõhk on seletuskirja muut-
misel. 
Praegu kehtiva üldplaneeringu 
seletuskiri kehtestab osades 
kohtades mõttetuid piiranguid, 
teisalt on jäetud reguleerimata 
osad,  mis oleks vaja täpsemalt 
lahti rääkida. Näiteks on nõue, et 
hajaasustuses võib heinamaale 
ehitada maja 0,5 ha krundile, aga 
metsamaal 2 ha krundile. Selle-
ga suunatakse inimesi justkui 
ehitama kodusid põldudele ja 
lagedale heinamaale, mis ei ole 
eestlastele kunagi omane olnud.
2003. aastal, kui seda seletuskirja 
koostama hakati, ei olnud Eestis 
veel ehitusbuum lahti läinud, 
ei olnud seda kogemust, mis 
viimased viis aastat on meile 
andnud. Osati küll kaarti 
joonistada, aga mitte juriidiliselt 
ja sisuliselt nõudeid paberile 
panna.

Milliste ettepanekutega 
avalikul väljapanekul esineti?
Abstraktne suur pilt huvitab 
väheseid. On üksikuid erandeid, 
kes muretsevad kogukondliku 
ja vallaüleste teemade pärast. 
Näiteks tuli hea ettepanek pers-

pektiivse gaasitoru asukoha 
alternatiivide otsimise kohta. 
Tunti huvi ka üldplaneeringus 
kajastuvate perspektiivsete 
suuremate ristmike kohta, et 
kas säilivad juurdepääsud ja 
mahasõidud.
Aga valdavalt on esiplaanil 
siiski isiklikest huvidest 
lähtuvad küsimused. Näiteks 
muuta tiheasustusalaks mõne 
isiku omandisse kuuluv 
maatükk, et seal oleks võimalik 
kinnisvaraarendusega tulevikus 
tegelema hakata.

Milline on edasine ajakava?
Eskiisi arutelud on nüüd 
lõppenud, tehtud ettepanekud 
arutab vallavalitsus läbi. 
Seejärel suunatakse dokument 
kooskõlastusringile erinevatesse 
riigiasutustesse. Paralleelselt 
viiakse läbi keskkonnamõjude 
strateegiline hindamine. 
Kavandame üldplaneeringu  
muutmise vastuvõtmist jaa-
nuarikuu volikogus, sellele 
järgneb avalik väljapanek, 
kus vallakodanikul on taas 
õigus oma arvamust avaldada.  
Seejärel saadetakse planeering 
maavanema järelevalvesse ja 
kehtestamiseni jõutakse ehk 
2011. aasta sügisel.

Peeti meeles Jaan Teemanti sünnikuupäeva 
Tähtpäev

Angela Loot,
kultuurinõunik

24. septembril kell 12.00 
kogunes Saue Vallavolikogu ja 
Vallavalitsuse esindus vallamaja 
juurde, et sealt ühiselt suunduda 
Jaan Teemanti mälestuskivi 
juurde.
Sellel aastal täitus Jaan Teemanti 
sünnist 138 aastat. Vallavolikogu 
esimees Rein Riga pidas 
mälestuskõne, meenutati ajalu-
gu ja seejärel asetati sügisene 
lillepott Teemanti mälestuskivi 
ette, et avaldada austust tema 
teenete eest Eesti riigile.
Esimese Eesti Vabariigi aegse 
haritlase, vannutatud advokaadi 
ja mitmekordse riigivanema 
Jaan Teemati talu asus Saue 
vallas Laagris. Tema maadele on 

kerkinud praegune Veskimöldre 
elurajoon ja tema talumaja asus 
praeguse vallamaja kohal.
Jaan Teemant täitis riigivanema 
kohuseid kaks ametiaega:
15.12.1925-09.12.1927
19.02.1932-19.07.1932 

1917-1919 Maanõukogu, 
1919-1920 Asutava Kogu ja 
1923-1934/1937 II-V Riigikogu 
liige. 
1918 Eesti Vabariigi prokurör

KESINE HUVI:  üldplaneeringu esikiisi arutelud läksid pooltühjale saalile 
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Seisukoht

Olav Kruus
volikogu liige

Volikogu aseesimees lasi 
hääletada koosolekult 
puudujail
26. augustil võttis volikogu 
vastu valla uue põhimääruse. 
Selles on rida punkte, 
mis valla ametlikku info-
vahetust piiravad ja lähevad 
vastuollu avatud ühiskonna 
põhimõtetega. 
Nii jõudis teiste küsitavuste 
kõrval põhimäärusesse ka 
säte, et edaspidi on volikogu 
komisjonide koosolekud kin-
nised. Põhimääruse arute-
lul ei tahtnud ei volikogu 
esimees ega võimuliidu tublid 
käetõstjad  kuulda selgitusi, 
et vähemasti selle punkti 
võiks demokraatlikumaks, 
ühiskonnale ja vallakogu-
konnale vastuvõetavamaks 
muuta. 
Olukorras, kui mujal Eestis 
arutatakse volikogutöö reaal-
ajas avalikustamise üle ja 
meiegi vallas on mõlgutatud 
mõtteid avaliku sektori 
infoedastussüsteemi VOLIS 
kasutuselevõtust, on sellise 
punkti „uuendamine“ eriti 
küüniline ja tagurlik. Uue 
põhimäärusega piirati Saue 
vallas info liikumist, säilitamist 
ja võimalikku taasesitamist.
11. augustil käisid VOLIS-
süsteemi vallamajas tutvus-
tamas süsteemi prog-
rammeerijad, arendajad ja 
haldajad. See süsteem on 

peamiselt omavalitsustele 
ja riigiasutustele mõeldud 
virtuaalne töökeskkond, mis 
võimaldab dokumentide ja 
info süsteemset haldamist 
ning esitamist ja reaalelus 
ettevõtmiste (nagu volikogu 
istung) jälgimist, samaaegse 
infoedastusega. Juba üle 
aasta kasutatakse süsteemi 
pilootprojektina kogu Jõge-
vamaal, omavalitsuste voli-
koguistungite internetti 
ülekandmisel.
Nüüd käisid  programmi 
arendajad seda uudset 
võimalust tutvustamas ka 
Saue vallas, volikogule ja 
vallavalitsusele. Tegemist oli 

esmase tutvustamisega. See, 
kuivõrd on süsteemi võimalik 
rakendada Saue vallas, selgub 
aja jooksul. 
Ent viimase aasta jooksul 
vallajuhtimise tüüri juures 
toimetanud volikogu ase-
esimees Eero Kaljuste ja 
esimees Rein Riga on nii 
tublid mehed, et võtsid nõuks 
süsteemi võimalusi rakendada 
veel enne kui vallal programmi 
haldajatega leping sõlmitud, 
valda vastav programm oste-
tud või üldse süsteemi 
vajalikkust volikogus aruta-
tud.
Nimelt võimaldab VOLIS-
süsteem ühe võimalusena 
volikoguistungite reaalajas 
kõigile nähtavakstegemist, 
interneti kaudu. Samuti 
arutatavate päevakorra-
punktide hääletamist interneti 
teel, kui ise istungiruumis ei 
viibitagi.
Kuigi koosolekute-istungite 
avalikkusele ülekandmisega 
ei hakanud Riga-Kaljuste 
vaeva nägema, rakendasid 
nad päevapealt nö kodus-
hääletamise võimalust.
11. augustil toimuma pidanud 
volikogu majanduskomisjoni 
koosolek ähvardas järjekordne 
otsustusvõimetu situatsioon 
ehk sisuline ärajäämine, sest 
komisjoniliikmed Rein Riga ja 
Marek Seer ei olnud koosole-
kule ilmunud. Sel ajal kehtinud 
volikogu (endise) põhimääruse 
ja komisjoni põhikirja kohaselt 
pidi komisjoni koosolekust 

osa võtma vähemalt viis 
komisjoniliiget, et komisjon 
oleks otsustusvõimeline, seega, 
et komisjoni istung saaks üldse 
toimuda.  
11. augustil olid kohal vaid 
Indrek Tiidemann, Mati Tartu, 
Eero Kaljuste ja allakirjutanu. 
Seega ei olnud komisjon 
koosolekuks valmis ega 
otsustusvõimeline. Õigem 
oleks olnud laiali minna, 
ent vabas vormis juteldi 
mõned päevakorrateemad 
siiski läbi ja miskipärast 
vormistati see „arutelu“ hiljem 
isegi komisjoni koosoleku 
protokollina (vt: http://avalik.

s a u e v a l d . e e/d o c u m e n t s .
a s p x ? o r g = 6 8 & u n i t = -
1&tid=50173), kuigi vestluse 
käigus sai mitmel korral 
rõhutatud, et tegemist ei ole 
komisjoni koosolekuga. 

Hääletamine kuus päeva 
pärast istungit!
Tagatipuks nõudis komis-
joni esimees Eero Kaljuste, et 
vallaametnik saadaks kuus 
päeva hiljem (!!!) komisjoni-
liikmetele meilikirjad, kus 
viimased pidid elektrooniliselt 
hääletama kahe nö päeva-
korrapunkti küsimuses.
Kuus päeva hiljem – see 
muudab ju mõttetuks kogu 
töö planeerimise, varasemad 
arutelud ja on solvav nende 
inimeste suhtes, kes varem 
on oma aega koosolekutele 
kulutanud. Ilmselt oli selleks 
ajaks suvemeeleoludest virgu-
nud ka Rein Riga, kes nüüd sai 
oma panuse vallajuhtimisse 
anda, kodust „hääletades“. Nii 
saigi teoks nn elektrooniline 
hääletamine, kuigi juhtisin 
kõigi komisjoniliikmete ja 
volikogu sekretäri tähelepanu 
asjaolule, et selline tegevus ei 
ole õiguspärane.
Nimelt ei näe elektroonilist 
hääletamisvõimalust ette 
ei kohaliku omavalitsuse 
korralduse seadus ja ei andnud 
sellist võimalust ka sel ajal 
kehtinud valla põhimäärus. 
Isegi valla uus põhimäärus, 
mis Rein Riga taktikepi järgi 
võimukoalitsioonile mugavaks 

sirgeldati, näeb ette küll 
võimaluse volikogu istungitel 
elektrooniliseks osalemiseks, 
mitte aga elektroonilist hääle-
tamist, kui istungil üldse ei 
osaleta.
Sellega, et Eero Kaljuste sellisel 
absurdsusel tekkida lasi, tek-
kis tõesti huvitav situatsioon, 
kus isikud, kes korraliselt 
koosolekult puudusid ning 
pidasid vallajuhtimise tööst 
midagi muud tähtsamaks, 
said hiljem hääletada. Ent isik, 
kes koosolekul osales ja oli 
dokumentide läbitöötamisele 
oma aega panustanud, ei 
saanud hääletada. Antud 

juhul mõtlen ma ennast. Ma ei 
saanud hääletada põhjusel, et 
see tegevus oli õigusvastane 
ja seda selgitasin ka kõikidele 
komisjoniliikmetele. 
Selliste narrimängude ja 
sullerdamistega võib muidugi 
igasuguseid „otsuseid“ 
langetada. Nii ei maksa 
vallakodanikel imestada 
kui tulevikus hakatakse 
olulisi planeerimisotsuseid 
või vallavara müüki korral-
dama valitud isikute telefoni 
“hääletamisega“ koduselt 
diivanilt. Sellist absurdsust 
ei olnud isegi brežnevlikus 
N-Liidus, tänases Saue vallas 
aga esineb. Veelgi enam, sellist 
käitumist õigustatakse ning 
tehakse südamerahuga edasi.

Astusid oma reha otsa
Ega läinudki kaua aega, kui 
võimusaksad pidid oma sõnu 
sööma ja tegu kahetsema. 
Järgmise majanduskomisjoni 
koosoleku (09.09.2010) pidi 
Eero Kaljuste erandkorras 
avalikuks kuulutama, kuigi 
tema enda poolt jah-hääle 
saanud uus põhimäärus 
sedastas, et koosolekud on 
kinnised. Vastasel juhul ei oleks 
auväärt vallavanem saanud 
koosolekul viibida ning oma 
päevakorrapunkte tutvustada.
Nii tekibki küsimus, milleks  
üldse uusi reglemente-
õigusakte luua. Näib, et nagunii 
ei soovi määrav osa valla 
võimupoliitikutest neid täita 
või nihverdatakse vajalikul 

hetkel sobiv tee õigusaktides 
sätestatust kõrvalehiilimiseks. 
Võiks ju piirduda ühe aktiga, 
mis sätestab, et kõike otsustab 
troika. Küll selliselegi 
„õigusaktile“ vaikiv-truusid 
poolthääletajaid leiduks.
Õigus on rahandusminister 
Jürgen Ligil, kes on taolised 
situatsioonid tabavalt 
kokku võtnud ajalehele öel-
dud kommentaaris: „igal 
omavalitsusel on õigus loll 
olla“. Kuigi rahandusminister 
pidas seda mõttetera 
meediasse paisates ilm- 
selt silmas üht teist 
omavalitsust, näib, et tema 

Valla uus põhimäärus muudab info 
rahvale raskemini kättesaadavaks

Valla põhimäärust menetleti 
volikogus üle kahe aasta. Nii eel- 
mise, kui ka praeguse volikogu 
koosseisu ajal. Parandus-
ettepanekuid tehti rohkesti ja 
enamust neist ka arvestati. Välja 
jäid kas seadusele vastuolevad või 
mitte otstarbekad.
26. augustil 2010. aasta volikogu 
istungil võeti põhimäärus vastu 
kõigi kohalolnud liikmete poolt-
häältega. Põhimääruse kiitsid 
heaks kõik komisjonid.
Volikogu komisjonid on volikogus 
nõuandev tööorgan. Seetõttu 
on mõnikord vajalik teada kõigi 
komisjoniliikmete arvamust.
Uuriti ka „puhkusel“ töö-
ülesannete tõttu eemalviibivate 
komisjoniliikmete arvamust. 
Antud olukorras ei rikutud ühtegi 
seadust.
Olav Kruus on sattunud olukorda, 
kus ta on omadele võõras ja võõrad 
ei taha ka teda omaks võtta. 
Seetõttu ka selline poriloopimine 
koalitsiooni pihta. Egas midagi 
– jõudu tööle!
Mina omalt poolt kinnitan, et 
Saue valla juhtimine põhineb 
demokraatial ja Eesti Vabariigi 
seadusi järgides.

Rein Riga
Saue Vallavolikogu esimees   

Lugupeetud 
vallavolikogu liige 
Olav Kruus
(kes  ise lahkus 
volikogu istungilt  
enne põhimääruse 

hääletamist)

tabav mõte iseloomustab ka Saue 
valla juhtimist.
Tagasi alguse juurde. Uus põhi-
määrus kaotas muuhulgas üldse  
kõik alaliste komisjonide põhikir- 
jad, mis tähendab, et nüüdsest 
tegutsevad volikogu komisjonid 
üldse ilma reglemendita, esi-
mehe ainuvõimu all. See on 
ere kõverpeeglinäide valimiste 
aegu lubatud juhtimise demok-
ratiseerimisest. Ent valimistel 
lubatu ja sündinud tegelikkus on 
juba teine jutt. 
PS: Siinse artikli piiratud maht ei 
võimalda uue põhimääruse ja rikutud 
reeglite kõiki üksikasju selgitada, 
huviline saab seda teha volikogu 
materjalidega tutvudes. 
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Saue valla territooriumil septembris 2010 on algatatud 
järgmised detailplaneeringud:

Saue Vallavalitsuse 14.09.2010 korraldusega nr 525 algatati Aila 
külas Hansu (katastritunnusega 72701:003:0291) kinnistu ja 
lähiala detailplaneering. Planeeritav maa-ala piirneb Kirsimäe, 
Uus Hansu 1, Uus Hansu 2, Sepa, Sepa tee 3 ja Vanakooli 
kinnistutega. Detailplaneeringu eesmärgiks on  muuta 
olemasolev maatulundusmaa sihtotstarve osaliselt elamumaaks 
ning ehitusõiguse ulatuse ja hoonestustingimuste määramine 
ühe ühekorteriga väikeelamu ja abihoonete rajamiseks. Ühtlasi 
määrata detailplaneeringus üldised maakasutustingimused 
ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise 
ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtete lahendamine. 
Detailplaneeringu algatamisel on lähtutud sellest, et Hansu 
kinnistul on kehtiv detailplaneering, millega on antud ehitusõi-
gus kahe väikeelamu ja abihoonete rajamiseks. Planeeritava ala 
suurus ca 2,5 ha. Planeering ei muuda kehtivat üldplaneeringut.

Saue valla territooriumil septembris 2010 on kehtestatud 
järgmised detailplaneeringud: 

Saue Vallavalitsuse 7.09.2010 korraldusega nr 507 kehtestati 
Maidla külas Haraka kinnistu (katastritunnusega 72704:002:0483) 
detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on anda 
ehitusõigus ja hoonestustingimused elamukompleksi rajamiseks 
puuetega laste tarbeks. Planeeringuga nähakse ette 8 hoonet (3 
erihooldekodu hoonet, 4 kõrvalfunktsiooniga hoonet ja 1 rehabi
litatsioonikeskus). Planeeritavate hoonete maksimaalne lubatud 
kõrgus kuni 9,5 m ja korruste arv kuni 2. Detailplaneeringuga  
lahendatakse planeeritaval alal heakorrastus, haljastus, 
juurdepääsuteed ja tehnovõrkudega varustamine. Planeeritava 
ma-ala suurus on 3,2 ha. Üldplaneeringu kohaselt asub 
planeeringuala hajaasustusalal, mille sihtotstarve on ühiskond- 
like ehitiste maa. Planeering ei muuda kehtivat üldplaneeringut.

Saue Vallavalitsuse 7.09.2010 korraldusega nr 506 kehtestati 
Alliku külas Karutiigi 3 kinnistu (katastritunnusega 
72701:002:0572) detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks 
on muuta olemasolev maatulundusmaa sihtotstarve osaliselt 
elamu-, tootmis- ja sotsiaalmaaks (üldkasutatav maa), kinnistu 
kruntimine ning ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määra- 
mine ühe ühekorteriga väikeelamu, abihoone ja lastemänguväl-
jaku rajamiseks. Ühtlasi määratakse detailplaneeringus 
üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, 
juurdepääsu ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtete 
lahendamine. Üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala 
tiheasustusalal, mille sihtotstarve on väikeelamumaa. Kinnistul 
asub puurkaev koos pumbamajaga. Planeeritava ma-ala suurus 
on 0,7 ha. Planeering ei muuda kehtivat üldplaneeringut.

Detailplaneeringute algatamise, vastuvõtmise ja kehtestamise 
korralduste ja otsustega on võimalik tutvuda ka elektrooniliselt 
Saue valla veebilehel: http://www.sauevald.ee/ehitus_
planeerimine

Lähemat informatsiooni saab planeeringute spetsialistilt
Maili Metsaotsalt 654 1157 

maili.metsaots@sauevald.ee

S aue valla planeeringud

Planeeritav kergliiklustee ühendab 
tulevikus Laagri aleviku Saue linnaga
Koduvald

Laagri-Padula-Saue kergliik-
lustee eelprojekt on valmis, 
reaalseks ehituseks läheb 
järgmisel suvel.

Uus - ca 8,4 kilomeetri pikku-
ses ja kolme meetri laiuselt 
kulgev valgustatud asfaltriba 
rulluisutajate ning jalutajate 
tarvis saab alguse Laagrist 
Vae tänavalt. Edasi kulgeb tee 
piki Hoiu tänavat alevikust 
välja Koidu elurajoonini, sealt 
põikab üle põldude Padula 
raudteejaamani ning edasi 
rongirööbastega kõrvuti 
kuni Saue linnani. Sealse 
raudteejaama tagant kulgeb 
trass kuni Välja elurajooni 
Toominga tee otsani ja teiselt 
poolt tekib ühendus  Suurevälja 
teega kuni Vanamõisa 

vabaõhukeskuseni.

Rasked läbirääkimised 
teeomanikega
“Praegu oleme Laagri-Padula-
Saue kergliiklustee projektiga 
niikaugel, et tööprojekt 
on valmis 2010. aasta 
novembriks. Samas käivad 
veel viimased läbirääkimised 
kinnistuomanikega kruntide 
üle võtmiseks,” selgitab 
Brandmeister projekti praegust 
positsiooni. Eramaid, millest 
kavandatav tee läbi jookseb, 
on kokku ca paarkümmend ja  
kokkulepete saavutamine on 
tulnud kommunaalspetsialis-
ti hinnangul üsna raskelt. 
Hetkel on veel kolme viimase 
kinnistuomanikuga lepingud 
sõlmimata, sest tingimuses ei 
jõuta kokkuleppele. 
Ja kui kokkuleppele ei jõuta?

“Siis teed lihtsalt ei tule,” 
nendib Brandmeister.

Rahastus Euroopast
Projekti eeldatavaks maksu-
museks on ca 25 miljonit krooni, 
millest Saue valla poolne osalus 
on 15% ning see planeeritakse 
2011. aasta eelarvesse sisse.  
Põhiosa finantseerimiseks 
tuleb EAS-i projektist 
“Harjumaa kergliiklusteede 
võrgustiku rajamine”, milles 
osalevad kümme Harjumaa 
omavalitsust. Saue valla kõrval 
on projektis Maardu, Saue 
ja Tallinna linn ning Harku, 
Jõelähtme, Kiili, Rae, Saku, 
Saue ja Viimsi vald. 
Laagri-Padula-Saue kerg-
liiklustee  projekti viib Saue 
vald läbi koostöös Saue 
linnaga.

ESIALGNE AJAKAVA

november 2010 
ehituslik projekt valmis

talv-kevad 2011 
ehitusloa menetlemine, maatehingud

juuni 2011 
ehitushanke väljakuulutamine

november 2011 
kergliiklustee valmis kasutamiseks

Voore tänav sai mustkatte alla
Septembris valmis Koppelmaa külas  
1 kilomeetri ja 50 meetrine Voore tee pinnatud 
freespurust kate. 
Külaelanik Urmas Kalda avaldas teeobjektil 
arvamust: “Muutub see, et ei pea enam nii 
tihti autot pesema ja äärmiselt hea on tõdeda, 
et tehakse korda valla ääreala Koppelmaa 
külatee ja raha jõuab Laagrist kaugemale!” 
AÜ Koppelmaa juhatuse liige Rene Esko, kes 
ise elab Karu tänaval, nentis: “Esialgu tahtsime 
oma tänavate äärde sadevee kraave ja Voore 
tee mustkattest ei osanud siis unistadagi. Kui 
augustis hakati Voore tee peenraid korrasta-
ma ja saadi teada, et teele pannakse mustkate 
oli AÜ juhatus ja kõik külaelanikud toimuvaga 
väga rahul. Ka Aiandusühistu teeb oma 
arengukava ja loodab liikmemaksudest oma 
siseteede katete ehituseni jõuda orienteeru-
valt kolme aasta pärast.“

septembris 2010

KORTERIÜHISTUTE ÜMARLAUD

Saue valla korteriühistute ümarlaud toimub 
esmaspäeval, 11. oktoobril 2010 kell 18.00 

Laagris Veskitammi 4 volikogu ruumides.

Seekord on kõneks elektri ja elektripaigaldistega seotud 
küsimused, talveperioodiks ettevalmistumine ja 

Euroopa Liidu poolt rahastatavate 
veevärgi- ja kanalisatsiooniprojektide hetkeseis.

 Lisainfo: Mikk Lõhmus, abivallavanem, 
5119343, mikk.lohmus@sauevald.ee

 

Teedeehitus
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Laagris algavad ehitustööd 
Avamaa mänguväljakul

Kolme lapse vanematel Tallinna 
ühistanspordis soodustused

Euroopa Liidu LEADER meetme raames alustatakse juba 
käesoleva aasta oktoobrikuus Laagris Avamaa ja Redise tänava 
nurgal asuva mänguväljaku uuendamist. 

Väljaku finantseerimistaotlus koostati Rahvaspordiklubi Kuuse ja 
Saue Vallavalitsuse koostöös. 226 929 krooni eest rajab OÜ Maveter 
mänguväljaku siseteed ning ehitatakse Laagris ammu oodatud 
avalik välikorvpalliväljak. 
Kui kõik läheb plaanipäraselt, siis saab Laagri juba teise täielikult 
väljaarendatud mänguväljaku, millest esimene, 2009. aastal 
valminud Urva 7b väljak on suunatud eelkõige väiksematele ja 
teine, peagi lõplikult valmiv mänguväljak nii suurematele kui ka 
pisematele vallakodanikele. 

Koduvald

Vallavalitsus Laagri Kooli 
pidajana otsustas muuta 
järgmisest õppeaastast kooli 
vastuvõtureegleid nii, et seniste 
katsete asemel pannakse 
õpilased ritta selle järgi, kus 
nad elavad ja kas neil on samas 
koolis juba õdesid-vendi ees.

Laagri Kooli uue põhikirja 
kohaselt võetakse kooli avaldusi 
vaid neilt õpilastelt, kelle tegelik 
elukoht ja vähemalt ühe vanema 
registrijärgne elukoht eelmise 
aasta 31. detsembri seisuga on 
Saue vald. 
Kuna koolis on kohti ka 
edaspidi vähem, kui sinna 
astuda soovijaid, siis üldises 
pingereas saavad eelise need, 
kellel õde-vend juba õpib samas 
koolis,  seejärel need, kellel 
on eelmise aasta lõpu seisuga 
valda sisse kirjutatud mõlemad 
vanemad (see ei kehti muidugi 
üksikvanemate puhul). 
Kui siis endiselt on õpilas-
kandidaate rohkem, kui 
koolis kohti, on järgmiseks 
kriteeriumiks elukoht valla 
põhjaosas (põhja pool Keila-

Jälgimäe maanteed) ja kõige 
lõpuks see, kui kaua on üks 
vanem olnud Saue valla 
elanikeregistris.

Kriteeriumid läbipaistvaks
„Senine katsetel põhinev 
süsteem on teeninud palju 
kriitikat, mis on ka täiesti 
arusaadav,“ ütles abivallavanem 
Indrek Lindsalu. „Kuigi Laagri 
Kool tegutseb erakooli seaduse 
järgi, on sisult tegemist ikkagi 
valla kooliga, kuhu pääsemiseks 
ei saa oma valla laste jaoks 
seada mingeid lisatingimusi. 
Kui kool on ehitatud selle valla 
jaoks liiga väiksena, siis see 
on kahjuks paratamatus, aga 
sinna pääsemise aluseks peavad 
olema täiesti objektiivsed ja 
läbipaistvad kriteeriumid.“
Seni Laagri Koolis kehtinud 
vastuvõtueeskirja kohaselt võisid 
kooli kandideerida kõik „kooli 
teeninduspiirkonnas elavad 
koolikohustuslikud lapsed“, 
mis tingis selle, et igal kevadel 
registreeriti teatud hulk Tallinna 
lähipiirkondade lapsi korraks 
Saue valla elanikeks. 
„Inimlikult saan täiesti aru, et 
pere, kelle kodutänav viib otse 

Laagri Kooli juurde, kuid kes 
siiski elab Tallinna poole peal, 
tahaks ka panna lapse meie väga 
heasse kooli,“ märkis Lindsalu. 
„Kuid iga omavalitsuse ülesanne 
on ikkagi teenindada omaenda 
elanikke, kes lisaks ka vallale 
maksutulu toovad. Ja eriti 
hoolikalt jälgib seda põhimõtet 
just Tallinn, kust pärineb 
tervelt kümnendik Laagri Kooli 
praegustest õpilastest,“ selgitas 
abivallavanem.
Avalduste vastuvõtt Laagri Kooli 
astumiseks algab märtsi lõpus ja 
kestab 2 nädalat. Seejärel leiab 
aset kooliküpsuse hindamine, 
mille käigus veendutakse, kas 
kõik õpilaskandidaadid on ikka 
valmis tavakooli 1. klassi asuma. 
Kooliküpsuse hindamisel ei ole 
midagi pistmist seniste karmide 
katsetega, pigem on eesmärk 
hinnata, kas laps on sotsiaalselt 
küps alustamaks kooliteed 
või vajaks ta näiteks aastakese 
lisapikendust. 
Õpilaskandidaatide nimekiri 
saab lõplikult selgeks mai 
alguseks ning pingerea 
koostab siis juba vallavalitsus 
ülalnimetatud objektiivsete 
kriteeriumite alusel.

haridus

Laagri Kooli vastuvõtukord muutub
LÜhidalt

Tallinna Linnavolikogu määrus annab õiguse sõidusoodustuse-
le (mitte tasuta sõidu õigusele) kolme ja enama lapsega pere 
vanemale olenemata elukohast. 

Sõidusoodustus olenemata elukohast laieneb soodustalongile, 
soodustunnipiletile või soodusühiskaardile elektriraudteel või 
Tallinn-Harjumaa sooduspiletile. Sooduspilet on kehtiv koos 
sotsiaalhoolekande osakonna poolt väljastatava tõendi ja isikut 
tõendava dokumendiga.
Seega - Saue valla kolme ja enama lapsega pere vanemad saavad 
soovi korral vastava tõendi valla sotsiaalosakonnast. Kaasa 
dokumendifoto! Lisainfo 654 1145.

Täpsem info: https://oigusaktid.tallinn.ee, Tallinna Linnavolikogu 
17. detsembri 2009 määruse nr 42 “Tallinna ühistranspordis sõidu 
eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad”

Osale lapsehoiuvajadust 
kaardistavas küsitluses!
Vallaelanike arvamuse ja hoiakute teadasaamiseks on Saue 
valla kodulehel küsitlus, mis puudutab lapsehoiuteenust.

Saue vald on kiiresti kasvav omavalitsus, kus juba olemasolevad 
lasteaiad ei suuda veel pakkuda kohti kõikidele soovijatele. Samal 
ajal ei ole ka kõik lapsevanemad huvitatud tavalasteaedadest 
ning sooviksid oma lapsele märksa paindlikuma ajakavaga 
lastehoiukohta, kus oleks tagatud nii tegelused kui ka turvalisus.
Vastates küsimustikule on võimalik analüüsida lapsehoiuteenuse 
reaalset vajadust ja vanemate eelistusi/arvamusi.
Küsimustik asub aadressil http://ankeet.netfor.ee

Infopäev puuetega inimeste 
aktiviseerimiseks tööturul
Tiia Sihver, projektijuht
Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu juhatuse liige 

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit korraldab infopäevad 
puuetega inimeste aktiveerimiseks tööturul ning ettevõtlusega 
tegelemise motiveerimiseks.

Osalema on oodatud puudega inimesed, kes töötavad, on töötud 
või alles unistavad tööst. Samuti tööandjad, sotsiaaltöötajad ja 
teised sihtrühmaga kokkupuutuvad isikud. 
Tallinna ja Harjumaa infopäev toimub 5. novembril,  registreerida 
saab kuni 29. oktoobrini.
Osalemise soovist tuleb kindlasti teada anda e-posti aadressil: 
infokersti@gmail.com või helistades numbril 5390 2126
Liikumis- ja nägemispuudega inimestele tagatakse transport. 
Nägemispuudega inimestele tagatakse soovi korral infomaterjalid 
ka elektrooniliselt. Kurtidele ja vaegkuuljatele tellitakse vajadusel 
viipekeele tõlk.

Kasulik teada

Raamatupidamise osakonda 
lisandus värsket verd

Olen Saue Vallavalitsuse 
uus töötaja valla finantsisti 
ametikohal - Margus Randma. 
Finantsistina on mu peamiseks 
töökohustuseks valla eelarvega 
seotud küsimustega tegelemine. 
Finantsisti ametikoht vastab mu 
erialasele klassifikatsioonile. 
Nimelt olen lõpetanud 2010. 
aastal Tallinna Tehnikaülikooli 
ärirahanduse ja –arvestuse 
magistrantuuri.
Ka minu eelmised töökohad on 
olnud finantsalal. Olen töötanud 
pikemat aega audiitorfirmas 
audiitori assistendina. Siinkohal 
tahaksingi tänada oma eelmist 
tööandjat saadud väärtuslike 
kogemuste eest ja soovitan 
auditivaldkonda ka teistele 
noortele esmaste töökogemuste 
omandamiseks! Ühtlasi olen 
varasemalt kokku puutunud 
otseselt ka raamatupidamisliku 
tööga.
Kohalikku omavalitsusse 
tööletulek oli mu teadlik soov 

õppida paremini tundma 
riigiraamatupidamise omapära 
ja eelarvelise asutuse iseärasusi. 
Usun, et erasektorist pärit 
töökogemused on kasulikud ka 
avalikus sektoris.
 Oma tulevikku olen planeerinud 
senistel radadel. Muuhulgas ei 
ole ma matnud maha plaane 
jätkata tulevikus osaliselt ka 
auditi ja sisekontrolli vallas.
Lisaks olen püüdnud olla ka 
aktiivne mittetulundusühingute 
tegevuses. Olen MTÜ Revident 
juhatuse liige, nimetatud 

mittetulundusühing tegeleb 
korteriühistutele korraliste 
revisjonide teostamisega. Leian, 
et see mittetulundusühing on 
omal alal pioneer, sest rakenda-
me korteriühistute revisjonide 
teostamisel finantsauditist pärit 
töömetoodikat
Mulle endale väga huvitava ja 
uudse kogemusena on olnud 
turu juhataja amet. Nimelt 
käivitasin kevadel MTÜ 
Pirita Turg juhatuse liikmena 
Tallinnas, Pirital suveperioodil 
alaliselt lahti oleva väikese turu, 
mille suunitluseks on eelkõige 
mahe-põllumajandussaaduste 
müümine. Turu juhatajana teeb 
mulle head meelt, et Pirita turg 
on endale võitnud arvukalt 
tänulikke ja ustavaid kliente.
Töiste tegevuste kõrvalt leian 
vabal ajal võimalusi korvpalli 
mängimiseks, kuid üle kõige 
naudin ma vabal ajal tegelemist 
oma 2,5 aastase pojaga!

Uus töötaja
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Tallinna Ülikool valis Laagri Kooli tulevaste õpetajate näidiskooliks

Toomas Artma
volikogu liige ja Laagri Kooli õpetaja

30. augustil Laagri Koolis 
toimunud Saue valla haridus-
konverentsil “Koolielu uue 
aja või muudatuste läve-
pakul” räägiti nii kohalikust 
hariduselust kui ka  üldiselt 
teadmistealasest valdkonnast.

Kohaliku elaniku jaoks oli 
kindlasti huvipakkuvaim teema 
Saue valla hariduse arengukava, 
mille ettekandja abivallavanem 
Indrek Lindsalu tutvustas valla 
plaane ja tulevikuvaateid seoses 
laste harimisega. 
Lindsalu sõnul otsib vald 
aktiivselt lahendusi laste-
aiakohtade puuduse vähen-
damiseks ja üheks lahenduseks 
peaks olema Laagrisse 
Nõlvaku piirkonda planeeritud 
lasteaed. Problemaatiline on 
aga sõimekohtade puudu-
mine ja vallaelanikele vajalike 
koolikohtade vähesus – siin tuleb 
abi otsida naaberomavalitsustelt. 

Laagri Kooli innovaatilisus
Laagri Kooli lapsevanem ja 
Riigikogu kultuurikomisjoni 
liige Lauri Vahtre tõi oma 
kogemuse põhjal välja erinevusi, 
mida omal ajal uues Laagri 
Koolis tehti teistmoodi kui 
eakamates koolides. Mitmes 
valdkonnas on kool olnud isegi 
seadustest natuke eespool - 
muudatused, mille toovad kaasa 
uus õppekava ja põhikooli ja 
gümnaasiumiseadus paljudes 
koolides, on Laagri Koolis juba 
toimivad. 
Laagri Kool teeb edukalt 
koostööd Tallinna Ülikooliga 

üliõpilaste ja õpetajate harimisel 
ja sellisest koostöövormist andis 
ülevaate Tallinna Ülikooli lektor 
Airi Kukk. Täpsemalt öeldes 
on Tallinna Ülikool valinud 
Laagri Kooli üliõpilaste jaoks 
nn näidiskooliks, seda eelkõige 
uudsete ja omanäoliste lähe-
nemiste tõttu õpetamisel. 
ÕPAK (õpetaja professionaalse 
arengu keskus) aitab õpetajatel 
ja üliõpilastel teaduspõhiselt 
lahendada koolis igapäevaseid 
probleeme ja see programm 
jätkub Laagri Koolis edaspidigi.

Uus riiklik õppekava
Õpetajatele vajalik, teiste-
le lihtsalt huvitav oli 
ettekanne, milles Haridus- ja 
Teadusministeeriumi õppe-

kava talitluse juhataja Ain 
Tõnisson tutvustas põhikooli 
riikliku õppekava olulisemaid 
muudatusi. Tegemist on nimelt 
ühega mitmetest erinevatest 
haridust reguleerivatest õigus-
aktidest, mis käesoleval ajal on 
muutunud ja muutumas. Seda 
suurem oli heameel, et vastavad 
spetsialistid olid meie valda 
kohale tulnud ja aitavad meie 
koolmeistritel seega näppu pulsil 
hoida.

Laagri Kooli eripärad
Valla haridustöötajate ja külalis-
te jaoks oli üks huvitavamaid 
esinemisi Laagri Kooli direktori 
Marje Eelmaa ettekanne. 
Kohalviibijad said ülevaate, 
kuidas ja millistel põhimõtetel 

toimub kooli juhtimine ja kui 
Laagri Kooli pidada edukaks, siis 
milles on selle edu pant. Nimelt 
on koolis nii mõnedki tegevused 
ja rõhuasetused teistest koolidest 
erinevad. 
Näiteks võiks tuua poiste 
ja tüdrukute klassid, mis 
segaklassi kõrval on üsnagi 
omamoodi lähenemine. Poiste 
ja tüdrukute erinevast õpeta-
mismetoodikast on Eestis üsna 
vähe räägitud. Laagri Kooli 
koolipere tähelepanekutest  
olid põneva ja intrigeeriva 
ettekande kokku pannud 
õppealajuhataja Merike Terep-
son, kooli sotsiaalpedagoog Ly 
Reiman ja kooli psühholoog 
Triin Savisto.  Terepsoni sõnul 
on plaan poiste ja tüdrukute 

klassidega ka edaspidi jätkata 
ning leida tõhusaks õppimiseks 
maksimaalselt efektiivsed 
õpetamise meetodid. 
Meeskuulajaid tegi ärevaks 
ettekande see osa, kus 
erinevatele allikatele viidates, 
on Savisto sõnul poistel eriti 
algklassides tüdrukutega võr-
reldes umbes aastane maha-
jäämus verbaalsetes oskustes. 
Sellest tulenevad aga mitmed 
tavakoolides levinud problee-
mid poiste õpetamisel, sest 
poistel paremini arenenud 
ruumiliste oskustega pole 
klassiruumis tihtipeale suurt 
peale hakata. 

Ühtsete väärtustega ja 
koostöös tugevaks
Laagri Kooli lapsevanemate 
nõukogu esimees Ain Vald-
mann tõi välja erinevaid 
põhjusi, miks kool peaks olema 
suhteliselt konservatiivne asu-
tus. Peamiselt aitab see hoida 

ja mõista väärtusi, mis annavad 
õpilasele kindlustunde ja oleks 
majakaks tänapäeva kiiresti 
muutuvas ühiskonnas.
Ühe väikese omavalitsuse 
suur võimalus ja tegelikult 
lausa kohustus on muuta oma 
haridusasutused – lasteaiad ja 
koolid – võimalikult tugevaks ja 
selle eesmärgi nimel on tradit-
siooniline hariduskonverents 
äärmiselt vajalik. 
Laagri Kool on tänulik Ääsmäe 
Põhikooli, Veskitammi Lasteaia 
ja Laagri Lasteaia (koos Ääsmäe 
filiaaliga) õpetajatele, kellega igal 
augustilõpul kohtume ja üks- 
teise toel uut õppeaastat 
alustame!

Haridusinimesed seadsid sihte ja jagasid kogemusiharidus

Koduvald

Koostööprogrammi  ÕPAK 
(õpetaja professionaalse 
arengu keskus) abil saavad 
noorukesed õpetajaametit 
tudeerivad üliõpilased prak-
tilised kogemused reaalsest 
koolielust just Laagri Koolis.

Programmi mõte on väga 
lihtne - kolmanda kursuse 
klassiõpetaja eriala tudengid 
külastavad pool aastat järjest 
igal teisipäeval Laagri Koolis 
tunde. Hommikul kogunetakse 
seminariruumi, kus ülikooli 
poolne lektor avab päeva teema, 
siis järgneb vaatluspraktika ja 
päeva lõpus saavad üliõpilased 
koos lektori ja tundi andnud 
“päris” õpetajaga nähtut 
analüüsida.

Õpitu seostamine  
reaalse koolieluga
Projekt sai ellu kutsutud 
põhjusel, et tudengid  oma 
tagasisides nentisid, et aine 
didaktika (õpetamise õpeta-
mine) loengud on liiga 
ülikoolikesksed, et ei osata 

seostada õpitut reaalselt 
õpilastega ja koolikeskkonna-
ga.  
Senine õpetajate õpetamise 
mudel hõlmaski peamiselt 
akadeemilisi loenguid ülikoo-
lis, paari vaatluspraktikat, aga 
mitte süsteemset ja pikaajalist 
koolikeskkonna jälgimist ja 
selle sügavamat analüüsi.
“Projekti mõte oligi tuua 
didaktika loengud osaliselt 
kooli, kus üliõpilased näevad 
õpilaste tegevust teatud teema-
de raames,” selgitab Tallinna 
Ülikooli kasvatusteaduste 
lektor Edna Vahter. 
Tema sõnul on tegemist väga 
värske programmiga, mida 
hetkel rakendatakse vaid Laagi 
Koolis nö pilootprojektina. 
Samas ei ole programmi haa-
ratud mitte kõik ained, vaid sel 
aastal tehakse tööd inimese, 
kunsti- ja muusikaõpetuse 
ainete raames.

Nõuab koolilt koostööoskust
Laagri Kooli õppealajuhataja 
Merike Terepsoni sõnul 
eeldab selline koostöö ka 
koolilt paindlikku suhtumist. 

Organiseerimise poolt on palju, 
alates tunniplaanide sobivaks 
sättimisest kuni tudengitele 
lõunasöögi korraldamiseni. 
Ka peavad aineõpetajad 
olema valmis selleks, et nende 
tunde kümned silmapaarid 
tagareast jälgivad ning hiljem 
peab olema valmisolek koos 
tudengitega tunni käiku 
analüüsida. “Õpetajal peab ikka 
endal selline sisemine soov 
olema osalemiseks, tegemist 
on ju lisakoormusega, milleks 
kedagi  sundida ei saa,” tõdeb 
Terepson.

Kasulik ka koolile endale 
Kuigi võib jääda ekslik mulje, 
et kõige rohkem võidab uuest 
projektist ülikool, siis Merike 
Terepsoni kinnitusel, on selles 
osalemine tegelikult ka koolile 
endale väga kasulik.
Ühelt poolt võimaldatakse 
Laagri Kooli õpetajatele tasuta 
täiendkoolitusi ülikoolis, aga 
teiselt poolt on see suurepärane 
võimalus olla osaline uue 
õpetajate põlvkonna aren-
damises. “Kui me tahame 
tulevikus oma kooli häid uusi 

õpetajaid, siis peame ju ise ka 
midagi vastu andma. Ja see on hea 
kasvulava,” leiab õppealajuhataja. 
Ta ei välista, et nii mõnestki 
tudengist, kes praegu projektis 
osaleb, võiks tulevikus saada 
hoopiski uus kolleeg.

Esmamuljed innustavad
Esimene õppepäev toimus 21. 

septembril ja tudengid nentisid 
uuendusliku meetodi tõhusust. 
Üliõpilase Jane Peetsi hinnangul 
on väga kasulik kõrvalt näha, 
kuidas lapsed tunnis käituvad, 
kui ülesanne ei paelu, mismoodi 
õpetaja peaks reageerima, kuidas 
laste tähelepanu võita jne. “Seda 
kõike loengute käigus ju teada ei 
saa. Väga positiivne kogemus oli!” 

ANALÜÜSIVOOR:  vaatlustundide järgselt said tudengid võimaluse 
kunstiõpetaja Krista Kirikalli (paremal) käest uurida, kas oli ka raske ja häiriv 
tundi anda, kui tavapärasest suurem kuulajaskond klassiruumis oli
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Jäätmehoolduse reeglid senisest jäigemad

Laagri alevikus võetakse ohtlikke jäätmeid ja vanarehve vastu Kuuse tn vana katlamaja juures kell 09.00-12.00.
Jäätmebussi ja rehvikogumisauto sõidugraafik

Saabumine  Lahkumine   
08.30  08.45  Alliku küla, Koidu elurajoon, Koidu põik ja Koidu tn ristmik
09.00  09.15          Alliku küla, Kotka tee ja Kauri tee ristmik
09.30  09.45  Vatsla küla, Kodasema ja Vatsla tee nurk
10.00  10.15  Hüüru küla, Hüüru mõis
10.30  10.45  Kiia küla, korvpalliväljak
11.00  11.15  Alliku küla, seltsimaja parkla
11.30  11.45   Vanamõisa küla, Suurevälja tee/Rõika tn ristmik
12.00  12.15  Vanamõisa küla, Vanamõisa/Välja tee ristmik
12.30  12.45  Valingu küla, Suurekivi elurajooni sissesõit
13.00  13.15  Aila küla, külakeskus
13.30  13.45  Jõgisoo küla, Lõokese tn
14.00  14.15  Koppelmaa aiandusühistud
14.45  15.00  Tuula küla, korterelamud
15.30  15.45  Ääsmäe küla, koolimaja parkla
16.00  16.15  Maidla küla, keskuse autobussipeatus
16.30    Maidla aiandusühistud, kaupluse ees

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

PALUN OLGE TÄPSED, KUNA VALD SUUR JA GRAAFIK TIHE, SIIS EI SAA JÄÄTMEBUSS EGA REHVIAUTO 
ETTENÄHTUD KELLAAJAST KAUEM PEATUDA: OLGE PALUN VARAKULT KOHAL!

Kõik kogumispäeval tekkinud operatiivsete küsimuste korral (auto ei jõua õigeks ajaks kohale vms) võib pöörduda operatiivselt 
abivallavanem Mikk Lõhmuse poole telefonil 511 9343 või keskkonnaspetsialist Jana Mehise poole telefonil 534 46686.

OHTLIKE JÄÄTMETE ja VANAREHVIDE KOGUMISRING LAUPÄEVAL, 9. OKTOOBER 2010

Jana Mehine, keskkonnaspetsialist

Riigikogu poolt suvel vastuvõetud 
jäätmeseaduse, maapõueseaduse 
ja keskkonnatasude seaduse uued 
redaktsioonid tingisid ka Saue valla 
jäätmehoolduseeskirja muutmise 
vajaduse. 

Seadusemuudatused tegid jäätmehool-
duse reeglid senisest jäigemaks ning 
mõnevõrra suureneb ka bürokraatia. 
Selline on olnud seadusandja tahe ning 
Saue Vallavalitsus on kohustatud seadust 
järgima.

Mitteliitumise kord karmistus
Üks olulisemaid muudatusi on see, et 
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks 
lugemise põhjuseks saab olla AINULT 
JA AINULT asjaolu, et jäätmevaldaja 
ei ela või ei tegutse alaliselt või ajutiselt 
kinnistul. 
Seega ei saa vastavalt seaduseandja 
tahtele olla mitteliitunuks lugemise 
põhjenduseks järgmised asjaolud:
1. Viin jäätmed ise prügilasse;
2. Elan kinnistul, aga jäätmeid ei teki või 
tekib vähe;
3. Kasutan ebastandardset prügi-
konteinerit.
Keskkonnaministeerium põhjendas 
seaduse seletuskirjas sellist karmi korda 
vabastuste liiga kergekäelise andmisega  
ja et sellega tagatakse prahistamise 
vähenemine.
Suvekodudes perioodiliselt viibivatel 
inimestel on endiselt võimalik taotleda 
vabastust vaid talveperioodiks.
Eranditult kõiki vabastust taotlevaid 
jäätmevaldajaid kontrollitakse ametniku 
poolt kohapeal ning vajadusel nõutakse 
lisadokumente - näiteks Eesti Energia 
arve väljavõtet, millest ilmneb, et kinnis-
tut ei ole kasutatud.
Kõik seni vallavalitsuse korraldusega 
antud jäätmeveo vabastused (vaatamata 
põhjusele), jäävad kehtima kuni selle 
tähtaja möödumiseni. Järgida tuleb vaid 

järgmises lõigus tutvustatavat korda!

Mida peab mitteliitunuks loetud 
jäätmevaldaja meeles pidama?
Seadusemuudatuse kohaselt peab iga 
jäätmevaldaja esitama iga aasta 20. 
jaanuariks vallale kinnituse, et kinnistul 
ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei 
ole kasutatud (iga-aastane kinnitus tuleb 
esitada ka juhul, kui vabastus on antud 
kolmeaastaseks perioodiks).
Jäätmevaldaja, kes ei ole esitanud 20. 
jaanuariks kirjalikku kinnitust, loetakse 
korraldatud jäätmeveoga liitunuks  
21. jaanuarist arvates. 
Vastav kinnitus tuleb esitada kirjalikult  

kas posti või e-maili teel. Kohalik 
omavalitsus võib nõuda ka kinnistu 
mittekasutamist tõendavat dokumendi 
esitamist (juba eelnevalt nimetatud 
elektriarve).

Konteinerite tühjendamissagedused 
lähevad üle nädalatel põhinevatele 
tühjendustele
Ära märkimist väärib ka asjaolu, et 
senised kuupõhised tühjendussagedused 
asendatakse nädalatel põhinevate 
tühjendussagedustega (4 nädalat tihe-
asustusalal, 12 nädalat hajaasustusalal). 
Eeskirjas tuuakse välja vedaja ja 
jäätmevaldaja vahelise lepingu sõlmimise 
põhimõte. 
Vastavalt jäätmeseadusele ei ole 
korraldatud jäätmeveo lepingu sõlmi-
mine jäätmevaldaja ja vedaja vahel 
kohustuslik (jäätmete vedu toimub ka 
juhul, kui jäätmevaldaja ei ole lepingut 
allkirjastanud). Eeskirjas on esitatud 

tingimused, millal on leping kindlasti 
nõutav, sh kui jäätmete vedu soovitakse 
hajaasustusalal uue seaduse kohaselt 
vähemalt üks kord 12 nädala jooksul. 

Probleemtoodete äraandmisest
Probleemtoodete osas lisatakse jäät-
mehoolduseeskirja viide, et lisaks 
Pääsküla jäätmejaamale saab elektri- ja 
elektroonikaseadmeid ära anda Laagris 
Kuuse tänava vana katlamaja juures 
ja Ääsmäel Infokaitsesüsteemide OÜ 
territooriumil. 
Lisaks patareide ja akude kogumiskohta-
de loetelule avaldatakse valla veebilehel  
ja vähemalt kaks korda aastas valla ajale-
hes ka elektri- ja elektroonikaseadmete 
konteinerite asukohad. 
Jäätmehoolduseeskirja täiendati ka 
suurjäätmete (nt mööbel) käitlemise 
nõudega, mille kohaselt tuleb suurjäät-
med ära anda korraldatud jäätmevedu 
teostavale ettevõttele või vedada ise 
Pääsküla jäätmejaama.

Kus asuvad avalikud konteinerid ja 
milliseid majapidamises tekkivaid 
jäätmeid tohib konteineritesse asetada?
Kevadel valminud jäätmemajadesse, mis 
asuvad erinevates hajaasustusega külades, 
on sealsete elanike tarbeks pandud 
paberi- ja papikonteiner, pakendijäätmete 
konteiner ja patareikast.
 Jäätmemajad asuvad Aila külas Vanakooli 
(Valingu-Jõgisoo tee ääres)  ja Rooma 
(Pikamäe tee ääres) kinnistutel, Jõgisoo 
külas seltsimaja kõrval, Alliku külas 
Kurvi tee ääres Vanamõisa Seltsimaja 
taga, Hüüru külas Sauna kinnistul (nn 
Uue tänava kvartal), Pärinurme külas 
Kopli kinnistul, Koppelmaa külas Voore 
mõisa kinnistul, Maidla külas Madise 
kinnistul (Kiisa-Maidla tee ääre) ja Tuula 
külas Mõisa 1 (Tuula keskuses) ja Kuristu 
2 (Suurearu tee ääres) kinnistutel. Olgu 
öeldud, et nimetatud jäätmemajadesse 
tohib panna sinna ettenähtud sorteeritud 
jäätmeid, mitte elektroonika- ja 
suurjäätmeid.

LOOMAAIA 
ASUKAD OOTAVAD

Sügisene ohtlike jäätmete kogumisring on tänavu eriline- nimelt pakume 
kõikidele valla lastele ja täiskasvanutele võimaluse kaasa aidata 

Tallinna Loomaia loomade heaolule.

OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMISRINGI AJAL VÕETAKSE VASTU 
VÄRSKELT KORJATUD TAMMETÕRUSID JA PIHLAKAMARJU.

Tammetõrusid söövad hea meelega kõik sõralised ja kabjalised. 
Lisaks kasvatab loomaaed neist väikesi tammepuid, 

mille lehed lähevad toiduks raagritsikatele.
Pihlakamarjad aga kuluvad „marjaks“ ära nii lindudele 

kui ka jääkarudele.

Lisainfo: Mikk Lõhmus, abivallavanem, telefon 511 9343, 
mikk.lohmus@sauevald.ee 

Täpsustavate küsimustega 
võib pöörduda vallavalitsuse 

keskkonnaosakonna poole 
telefonil 654 1152, 

jana.mehine@sauevald.ee või 
kati.oolo@sauevald.ee 

PrÜgimajandus

TULEB ISE ÄRA VIIA: uue jäätmeeskirja kohaselt  tuleb suurjäätmed ära anda korraldatud 
jäätmevedu teostavale ettevõttele, see tähendab, et eramajaomanikel tuleb leppida äravedu 
Ragn-Sell´iga eraldi kokku. Ka kortermajades ei tohiks vanu tugitoole ja madratseid vargsi 
prügikasti juurde poetada, vaid enne ikka ühistu esimehega kokku leppida.  Ja alati võib vana 
mööbli ka ise Pääsküla jäätmejaama toimetada
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Septembrist lõhnab Vae tänav värskete küpsetiste järele 

Kodasema kandi asukad: „Väga mõnus koht elamiseks, 
kui selle mänguplatsi saaks ja teed ka veel korda …“
Koduvald

Vatsla külas paikneva Koda-
sema elurajooni asukate sõnul 
kannab aastajagu päevi tagasi 
loodud külaselts küll vaba aja 
platsi rajamise ideed, aga on 
aidanud ühendada inimesi ka 
kogukonnana.

Kunagi olla olnud siin suur 
kadakane väli, üsna Saaremaa 
hõngu ja meeleoluga- vaikus, 
rahu ja lõputult kadakaid. See 
olla olnud peamine põhjus, miks 
just Vatsla külla paljud noored 
pered viis-kuus aastat tagasi 
omale kodukrundi soetasid. 
„Ma nägin vaid müügireklaamis 
olnud fotot ja ilma kohal käimata 
juba teatasin - ma lähen nüüd 
koju,“ meenutab üks Kodasema 
külaseltsi liige Kersti. „Kadakad, 
männid – 7 km linnast väljas 
ja täitsa nagu päris maakoht,“ 
mäletab ka seltsi teine liige Kadri 
esimesi emotsioone.
Kadakaid leidub Kodasemas 
senini, kuigi osalt on asemele 
kerkinud ports keni kahepere-
elamuid. Õieti on Kodasema, 
kus paikneb ca 50 kinnistut, vaid 
üks – kõige uuem Vatsla küla 
piirkond. Veel hõlmab Vatsla 
endisaegset suvilate piirkonda ja 
nö vana küla metsa sees. Aga ku- 
na füüsiliselt asuvad need 
küla osad teineteisest 
suhteliselt kaugel, lisaks 
kuulub osa Kodasema kandi 

majapidamistest hoopis Hüüru 
küla alla, siis otsustasid 
uuselamurajooni asukad oma 
väikse kogukonna huvide 
kaitseks ja realiseerimiseks päris 
oma külaseltsi luua. 

Arendajale etteheiteid pole
Peamiseks koondumise ees-
märgiks on vajadus rajada 
kodusesse elukeskkonda seni 
veel puudu olev komponent 
– vaba aja veetmise plats.
„Kui vahel on teleristki näha 
olnud, et elanikud moodustavad 
ühisrinde, et ajada asju 
arendajaga ja lahendada  seda-
sorti probleeme, siis meil ei ole 
oma arendajale AS-ile Lekree 

majad küll midagi ette heita,“ 
nendib Kersti. Kodasemas 
tänavavalgustus põleb, teed on 
asfaldi all, joogivesi kvaliteetne. 
Ja kui midagi on, näiteks majal 
krohv kukub või aken vajub, siis 
tullakse tehakse korda. 

Rahuolust puudu veel vaba aja 
veetmise plats
Külaselts loodigi peamiselt 
seetõttu, et oleks kergem vedada 
kavandatava vaba aja veetmise 
platsi projekti. Nimelt on keset 
Kodasema, tee ääres üks kena 
sotsiaalmaakrunt, kuhu sobivas-
ti keskne kogunemiskoht rajada. 
Kuigi maalapp arendajale, 
mitte elanikele kuulus, jõudis 

selts omanikuga tasuta rendile 
andmise kokkuleppele ja 

püüab  nüüd leida võimalusi, 
et kusagilt platsi rahastamiseks 
finantsvahendeid saada. Korra 
on isegi taotlus juba esitatud, aga 
esimest korda õnneks ei läinud. 
„Tegelikult ei näe me oma 
ideedes seda mitte vaid liumäe 
ja liivakastiga väikelaste 
mängukohana, tahaksime, 
et seal leiaksid tegevust kõik 
elanikud, olenemata east,“ 
räägib Kersti. Nii hõlmab ligi 
400-tuhande kroonine projekt 
lisaks mänguatraktsioonidele 
ka korvpallirõngast, täismõõdus 
liivapõhjaga võrkpalli platsi, 
jalgpalliväravaid ja lõkkekohta. 
„Kalliks teeb asja see, et kui taha-
me platsile kasutusluba saada, 
siis peavad olema näiteks kõik 
lasteatraktsioonid sertifitseeri-
tud ja see turvalisusnõue tõstab 

hinda. Muidu võiksime ju 
põhimõtteliselt ka oma kätega 
ronimispuud ja liulaskmise 
kohad valmis teha,“ selgitab 
Evelyn, kes samuti aktiivselt 
seltsitegevuses kaasa lööb.   

Tänulikke kasutajaid  
oleks küllaga
Hoolimata esimestest tagasi-
löökidest ei ole mänguplatsi 
rajamise mõtet maha maetud.
Seltsiliikmed on liikmemaksude 
näol valmis ka oma rahaga 
panustama platsi valmimisse, 
aga loodetakse siiski ka välisele 
toetusele. „Nüüd sügisel tahame 
uuesti oma projekti Nelja Valla 
Kogule esitada, ka vallavalitsus-
se viisime investeeringutaotluse 
toetuse avalduse, aga eriti lootust 
meile vallast ei antud,“ tõdeb 
Evelyn.
Aga seda mängimise ja vaba 
aja kohta ootab kogu Kodasema 
rahvas. Hinnanguliselt on 
läheduses paiknevas 40 maja-
pidamises pea igas kaks last 
kasvamas ja ka täiskasvanud 
ootavad palliplatside valmimist. 
„On näha, et see kogukonna 
tunne üha kasvab. Näiteks enne 
seltsi loomist me praktiliselt ei 
tundnudki siin üksteist, aga nüüd 
ühise eesmärgi ja ühiste üritus-
te kaudu, oleme tuttavamaks 
saanud,“ rõõmustab Kersti.  
Omavaheline läbikäimine on 
aastaga hoomatavalt tihenenud 
– ühistest koristustalgutest 

Elu uuselamurajoonis

Külaseltsi ja külaelanike 
tegemistega saab veebilehe 

www.kodasema.ee
 kaudu end kursis hoida. 

Kodasema tee ääres elavad 
Hüüru küla elanikud, kes 

soovivad anda oma panust 
elukeskkonna arendamisse, 

on oodatud külaseltsiga 
liituma. 

Selleks tuleb saata kiri 
aadressil 

juhatus@kodasema.ee

Vallaettevõte

Koduvald

Seekord avame kohaliku 
ettevõtja tutvustusrubriigis 
leivaküpsetamise maailma ja 
räägime väikese pereettevõtte 
alustamise võlust ja valust. 

Laagris Vae tänaval avatud 
Leivapoe lugu võiks olla innus-
tav näide julgusest teha oma 
elus kannapöördeid ja leida uus 
tegutsemisvaldkond. Samavõrra 
võiks kanda see narratiivi, milles 
mees aitab oma naise unistuse 
ellu viia. Fookus võiks olla ka 
lihtsalt teadmisel, et nüüd on 
Laagri rahval võimalus end iga 
päev värske leiva- ja saiakraami-
ga hellitada. Aga tegelikult 
peidab Laagri Leivatoa loomine 
kõiki neid nüansse. 

Nagu teine kodu
Kui Laagri keskuse ringristmi-
kult paremale Sagro poole hoida, 
jääb halli hoone fassaadil silma 
napisõnaline reklaam - Laagri 
Leivatuba, aga ninna hakkab 
kohe ahjusoojade küpsetiste 
kutsuv aroom. 
Sisse astudes satub külastaja 
otsekohe veel intensiivsemate 

lõhnade virr-varri - kaneel, 
natuke õuna ja rukkipõllu 
maiku. Põllega perenaine Tiina 
leti taga askeldamas, nurgas 
massiivne ahi, mida tahaks kohe 
käega katsuda, et kas on soe ka? 
Akna all vanamoeline linikuga 
laud, näha kohe, et hoolega 
hiljuti lihvitud-peitsitud. Selline 
hubane koht, nagu koju oleks 
jõudnud.
“Eks me püüdsimegi siin 
vastukaaluks moodsale köögi-
sisustusele poeosa hoida kodu-
semana. See laudki - see on minu 
vanemate oma, ostsid selle, kui 
nooruses oma esimese raha 
said. Nüüd tegin ise oma kätega 
korda,” õhkub Leivatoa loonud 
perekond Agukase meespoole 
Andrese jutust rahulolu. 
“Kui siin ei oleks nii mõnus ja hea 
olla, siis mina küll ei tea, kuidas 
oleksin selle alustamise kiiruse 
ja ärevuse juures vastu jaksanud 
pidada,” täiendab Tiina Agukas.
Ja just selle koduse tunde 
hoidmise nimel toimetab leti 
taga ka perenaine Tiina ise, mitte 
palgatud tööjõud.

Üks sulgunud uks avas teise
Tiina, kes nüüd üksiti Leivatoas 

perenaise rolli peab, on tegelikult 
aastatepikkuse kogemusega 
pangaametnik. Kui 2008. aastal 
majanduses kibedaks läks, ulata-
ti Tiinalegi koondamisteade. 
Sealtpeale toimetas Tiina 
kodus ja avastas enese jaoks 
leivaküpsetamise. “Sõbrad sõid 
ja ütlesid, et kui oleks kuskil Tiina 
pagaripood, siis küll ostaks,” 
meenutab Andres. 
Nii sai mõte idanema pandud 
ja hakati otsima kohta, kus 
ideed realiseerida. Oluline 
tegur oli avatava pagaripoe 
juures kodulähedus, perekond 
resideerub nimelt Laagri külje all 
Koidu elurajoonis. 
Sobivad ruumid leiti Sagro 
majast ja neis tehti kapitaalne 
remont, tõsteti põrandaid, 
soojustati seinu, sisseseadest ja 
sisekujundusest rääkimata. 

Hea idee, natuke raha ja  
kuhjaga bürokraatiat
Koguinvesteeringuks pere-
ettevõtte käimalükkamiseks 
ütleb Andres olevat ümmarguselt 
miljon krooni. Kümnendik 
summast saadi EAS-ilt alustava 
ettevõtja toetuse alusel ja 
selle eest soetati kööginurka 

imposantne hõbedane ahi. “See 
on selline kivipõhjaga ahi, nagu 
vanasti oli. Selles tõesti tuleb 
kohe teistsugune leib, kui kodus 
kuumaõhuahjus tehes. Koorik on 
selline krõbe ja ehe,” rõõmustab 
Tiina. 
Kui EAS-iga asjaajamine läks 
kiiresti ja konstruktiivselt, siis 
tunnustuse saamine Veterinaar- 
ja Toiduametist võttis esialgu 
planeeritust märksa rohkem 
aega. 
Nõuti mõnda paberit, kuna 
keegi oli selle seadusesse 
lihtsalt kirja pannud ja erandite 
võimalust pole antud. “Näiteks 
oli vaja saada maja välistrasside 
plaane. No kust me selle võtame  
ja milleks seda vaja on, meil ei ole  
ju välistrassidega mingit pist-
mist,” imestab mees. Vastavad 
paberid siiski leiti, aga nende 
sisusse keegi süüvima ei 
hakanud, lihtsalt sai linnukese 
kirja, et olemas. 
“Kõik nõuded on tehtud 
universaalseks. Põhimõtteliselt 
on need ühed ja samad nii 
Leiburile kui Laagri Leiva-
toale, aga seadusloome on 
selles vallas lihtsalt selliselt 
kujundatud,” võtab Andres 

Eesti ettevõtluspoliitika kokku. 
Mees leiab oma kogemusest, et 
väikeettevõtluse arendamiseks 
peaks seadusloome vastavalt 
ettevõtte suurusele teatud osas 
siiski diferentseeritud olema.

Mitte veest ja jahust, 
vaid piimast ja võist
Leivatoa kontseptsioon on lihtne 
- ise koha peal toota ja müüa, ei 
ole plaanis suruda oma tooteid 
ka suurkettide müügiriiulitele. 
“Seal jääksid need tagasihoidli- 
kes pakendites, aga südamega 
tehtud väiketootja asjad õnne-
tult anonüümse masstoodangu 
varju,” arvab Andres. 
Leivatoas püütakse küpsetamise 
juures toodete koostisosad hoida 
võimalikult looduslähedased 
ja kvaliteetsed. “Müüme siin 
näiteks ka tavalist saia. Aga 
kui vaatad Selveris Kirde saia 
pakendi pealt koostisosi, näed 
vett, jahu, pärmi, emulgaato- 
reid ja stimulaatoreid, siis meie 
sai saab alguse ikka võist, piimast 
ja munast ning ei mingeid 
stimulaatoreid,” kirjeldab Tiina.
Poe nimele kohaselt leiab 
lettidelt muidugi ka mitut sorti 
leiba - tumedast rukkijahust ja 
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ja vastlate tähistamisest 
kuni selleni, et on tekkinud 
sõpruskonnadki, kes vahel koos 
aiapidu peavad ja teineteisele 
pannkooke toovad. 
Vatsla küla teise kogukondliku 
rühmituse – Vatsla külaseltsiga 
hoitakse ka kontakti. „Aga 
neil on hoopis teised fookused 
– elektri ja kanalisatsiooniprob-
leemide lahendamine ja teised 
olmeasjad. Me ju ei konkureeri 
teineteisega, meil on lihtsalt 
erinevad eesmärgid,“ nendib 
Kersti. Samas ollakse ühte meelt, 
et üritusi võiks siiski kogu 
külarahvale organiseerida. 
Nii näiteks korraldas Kodasema 
kant möödunud talvel uhke 
Vastlapeo ja Vatsla selts jälle 
suvel jaanitule. “Eks see 
integratsioon võtab natuke aega, 
meie ju tulime viis aastat tagasi, 
ehk vaadati meid alguses natuke 
võõristavalt, aga näiteks lapsed 
küla eri otstest suhtlevad juba 
küll,“ teab Kadri. 

Tõrvatilgad meepotis
Kuigi suures plaanis on elanikud 
oma kodukohaga rahul, siis 
murekohti leidub siiski. Välja 
joonistub kaks suuremat teemat 
– transport ja kergliiklusteed. 
Täiskasvanud liiklevad reeglina 
autoga, aga näiteks lastel on 
kooliminekuga iseseisvalt üsna 
tegu. Koolibussid külla sisse 
ei sõida ja nii tuleb lapsukestel 
suure tee äärde omal jalal 
lonkida. Naiste sõnul ei olegi 
vaja, et buss kõikidele treppi 
sõidaks, et lapsed võivad täitsa 
vabalt jalgsigi liigelda, aga ei ole 
turvaline. 
„Eriti talvel on hull olukord. 
Vatsla tee lükatakse küll kenasti 
puhtaks, aga kui lapsed seal 
pimedatel talveõhtutel koolist 
tulevad, siis on see ikka ohtlik 

küll. Ja suvel pole ka lugu parem 
– jalgratastel pole kusagil liikuda, 
teepervegi ei ole, kohe on kraav,“ 
on Kadri murelik. 
Ebakindlust tekitab ka Paldiski 
maantee rekonstrueerimise 
plaan, mis tõotab jätta Vatsla 
hoopiski ligipääsuta suurele 
teele.  “Osalesin ühel arutelul 
ja palusin, et tehke Vatslale 
mingisugunegi ligipääs, praegu 
sellist projektis ju ei ole. Öeldi, 
et küll me hiljem joonistame 
teile selle ühenduse. Minu teada 
küll selline hilisem lisamine 
enam võimalik ei ole,” on Kersti, 
kes ametipoolest igapäevaselt 
ehitusprojektide ja joonistega 
kokku puutub, hämmeldunud.
Kuna külas poodi ei ole, 
oleks elanikel üsna mõnus 
viiekilomeetrine trett näiteks 
Tabasallu kauplusesse, aga 
teeääred suure maantee ääreski 
on kitsad ja auklikud, et 
rattaga naljalt minema ei kipu, 
lisaks liigub sealkandis palju 
autorekkaid. Kuna tegemist on 
riigimaanteedega, pole Kadri 
arvates ilmselt suuremat lootust, 
et nende palveid ka kuulda 
võetaks. 

Olematu kaabellevi ja  
vägagi olemas prügilademed
Teine suurem probleemteema  
on kehvavõitu internetiühendus 
ja kaabellevi. Õhuliinidel basee-
ruv netiühendus ja teleripilt 
on küll olemas, aga katkendlik 
ja aeglane. „Olen suhelnud 
erinevate operaatoritega, aga 
seni on küll olnud signaal, et 
siiakanti ei ole plaaniski kaablit 
maha panna. Nüüd otsime 
veel alternatiivseid võimalusi,“ 
kinnitab Kadri.
Ka prügiga risustamise teema 
on tuskatekitav. Elurajoonist 
veidi eemal kadakate süles oleks 

kohalikel jõnglastel suurepärane 
koht aega veeta, aga paraku 
on oht sattuda isetekkelistele 
prügilatele. 
Leitud on sodi rehvidest 
pesupangede ja klaasikildudest 
ravimeid täis purkideni. „Eks 
osa sellest võib olla tõesti 
aastatetagune saast, aga kui  
nüüd leidsime hunnikutes 
pamperseid, siis see peab olema 
küll viimaste aastate jagu,“ 
arvab Kersti. Naised ei usu, et 
keegi tuleks suure maantee pealt 
nimme külakesse oma jäätmeid 
maha poetama, et eks see keegi 
ikka oma külaelanikest olema 
peab. 
Mõru meelt tekitab kohalikele 
ka üks bemari-mehest liiklus-
huligaan, kes hoolimata 30 km 
tunnis lubavast sõidukiirusest 
päevast päeva läbi külakese  
70-ga läbi uhab. „Siin on ju väike 
küla, lapsed teevad oma esimesi 
rattasõite, koerad-kassidki uita-
vad teeservadel, aga inimene 
ei saa aru,“ on Kersti nõutu. 
Hoolimatu autojuhiga on ka 
püütud sel teemal suhelda, aga 
vastuseks on mühatatud midagi 
lainel, et eks hoidke siis oma 
lapsed-loomad kodus. Ei aita 
ei jutt, lamavad politseinikud 
ega lootus inimlikult vastutus-
tundlikule käitumisele. 

“Aga muidu on mõnus kant 
elamiseks, ega me ära ei kipu 
küll,” võtab Kadri positiivse 
noodiga jutu elu-olust Kodase-
mas kokku. Kogukond muutub 
üha aktiivsemaks, eesmärgid 
vaja ellu viia ja unistus, et 
Kodasemast saaks Lindgreni 
raamatust teada Bullerby 
küla sarnane õdus-õnnelik 
lapsepõlvemaa nooremale 
põlvkonnale, on üsna reaalne.

Persoon

   Ettevõte: Laagri Leivatuba 
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http://leivatuba.blogspot.com/
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NATUKE VÄSINUD, AGA SIISKI ÕNNELIK: 
esimene tegutsemiskuu on Tiina sõnul olnud kiire ja 
ärev. Aga positiivne tagasiside hoiab reipana ka peale 
15-16 tunniseid tööpäevi. 
Huvi on olnud algusest peale olemas - juba avamispäeval leidsid poekesse tee 
127 inimest. Nüüd on juba mõned püsikundedki tekkimas, inimesed söövad ja 
kiidavad. 
Nii näiteks ei suutnud  Laagri Kooli poiss Sander kannatada koju jõudmiseni, 
vaid lõi kohe poe ukse taga hambad sisse värskesse-pehmesse kohupiimakorpi

seemnetega, ürtidega sepikut 
ja peenleiba. Lisaks viit-kuut 
sorti pirukaid ning magusaid 
saiakesi ja plaadikooke. 
“Hitttoodeteks on kujunenud 
kilupirukas ja porgandikook  
ning muidugi rukkileib,” 
valgustab Tiina klientide 
eelistusi. Leiba saab osta nii 
pooles mõõdus kui tervena. 
Sortiment on alles välja 
kujunemas, nii võib praegu pea 
iga päev letil mõnd uudistoodet 
kohata. Proovipartiina on 
näiteks kätt proovitud itaalia-
pärase ciabattaga ja katsetatak-
se tooteid speltajahu austajatele. 
Vilumuse saavutades tahetakse 
hakata pakkuma ka kringlite ja 
tortide ettetellimise teenust. 
Kui Leivatuba avatakse 
ennelõunal, siis leib pannakse 
ahju juba varahommikul. 
“Ega ahjusoe leib ei olegi veel 
söömisküps, enne peab 3-4 
tundi rätiku all seisma,” jagab 
Tiina kogemusi.

Lähtekohaks kvaliteetne ja 
looduslähedane tooraine
Igasuguseid säilitusaineid 
tahetakse poekeses vältida ja 
tooraine ostetakse väga valitud 
tarnijatelt. Näiteks rukkijahu 
tuuakse kohale Väike-Maarjast 
Kaarli talust. “Olen ise seda ko-
dus küpsetamisel kasutanud 
ja tean kindlalt, et nende 

tootmine on looduslähedane.” 
Loomulikult teeb see ka tooraine 
hinna kalliks. “Seesama 
rukkijahu on 3-4 korda kallim, 
kui näiteks Leiburi leibades 
kasutatav,” toob Tiina näite. 
Seetõttu on tooted Leivapoes 
nõks kallimad, kui näiteks 
paarisaja meetri kaugusel 
asuvas saiakioskis bussipeatuse 
juures.
Kuluefektiivsusest saab And-
rese sõnul rääkida Selveri Fazeri 
saialeti ees, kus külmutatud 
tooted suurest tsehhist kohale 
tuuakse ja ahju pistetakse. 
“Ma usun, et meie klient 
oskab väärtustada seda, et 
küpsetatakse väikses koguses 
koha peal ja heast materjalist, see 
emotsioon loeb,” usub Andres.
Kuigi poes on printsiip, et 
püütakse pakkuda vaid värsket 
toodet, siis alati ei suudeta 
täpselt koguseid arvestada.
Nii müüakse järgmisel päeval 
eelmise õhtupooliku saiakesi 
poole odavamalt ja kui leival-
saial möödub parim enne 
kuupäev, siis hinnatakse alla 
ja pakutakse soodsamalt. 
Seega võib alati julgelt sisse 
astuda - midagi ikka leidub, 
mis ka väiksema sissetulekuga 
kodanikule taskukohane on.

Kogu pere ametis
“Lisaks sellele, et see on äri, on 

siia ikka kõvasti südant ka sisse 
pandud,” arvavad Andres ja 
Tiina. Pere on seda usku, et kui 
teha asja soojuse ja entusiasmi-
ga, siis küll see käima läheb. 
Rikkaks saamist Leivatoaga ei 
planeerita ja ise toimetatakse 
reaalselt igapäevastes töö-
protsessides. Palgal on ainult 
pagar Leena, kelle kõrval Tiina 
järjekindlalt oma oskusi lihvib, 
ise samal ajal ka klientidega 
suheldes. 
Teda abistab paaril päeval 
nädalas ka tütar, kes ülikooli 
kõrvalt kena töökogemuse ja 
taskuraha saab. Andrese peal on 
majanduslik pool.
“Sellise väikeettevõtluse puhul  
ei ole mõeldav, et ise olen oma- 
nik ja direktor ning palkan 
väljastpoolt töötegijad,” on 
Andres kindel. Nii loodetaksegi 
hakkama saada valdavalt oma 
jõududega, vaid üks pagar on 
Leena kõrvale kavas veel palga-
ta. Juba on otsitud ka, aga hea 
käega ja kohustetundlikku 
küpsetajat olevat ka tänase 
masu ja tohutu tööpuuduse 
tingimustes üsna võimatu leida. 
“Iseenda jaoks tegemine - see on 
selline eriline tunne. Muidugi 
on olnud närvesööv ja väsitav, 
aga see on mind inimesena väga 
palju kasvatanud,” on Tiina 
rahul, et tema unistus pere toega 
on lõpuks reaalsuseks saanud.

Koduvald

Vanasti pesti vallamaja hoones pesu ja parandati televiisoreid, 
õmmeldi kasukaid ja ülikondi ning sätiti juukseid soengusse.
Praegune vallamaja ehitati omal ajal sovhoosikeskuse 
teenindusmajaks.

Ta on veidi vanaks jäänud. Väliselt kipub pragunema ja kuluma.  
35-aastat rahva teenimist on oma jälje jätnud. Eks seest poolt ole  
teda aegade jooksul ka lihvitud ja klanitud ning väliseltki 
kiirkosmeetikat jagatud. Ometi õhkub kulunud kuuest hoolimata 
temast tänagi enesekindlat väärikust. 
Aga kunagi oli ta tõeline staar. Kohalikus võtmes vähemalt. Teda 
planeeriti mitu aastat. Tema jaoks tehti koht vabaks - lammutati 
maha endine kõva tegija - omaaegse riigisekretäri kodutalu ja 
kõrvalhooned, juuriti välja põlised ilu- ja viljapuud. Möödunud 
aegade hiilgust jäi meenutama vaid õunapuu ja tamm jõe ääres, 
ning mõned pihlapuud. Oli lihtsalt aeg uutele tulijatele ruumi 
anda.
Ja siis ta saabus. 12. septembril 1975. aastal kogunesid teda 
tervitama mitmed tähtsad endised parteifunktsionärid ja sov- 
hoosi esistrateegid. Lipsud ees ja nelgid näpus. Rahvariietes 
lapsukesed võtsid laulujupi üles, sõnavõtud olid kõlavad ja ootu-
sed kõrged. Ja ta oli nägus - konkurssidel anti talle esikohatiitleid 
ja nimetati ilusaimaks ja täiuslikumaks kogu Eestis.
Tulija teadis, tema osaks on tuua koha peale ilusam elu ja parem 
kvaliteet. Tema osaks oli jagada siinkandis seninägemata 
teenuseid. 

Veidi juba väsinud, aga endiselt 
tegus - vallamaja jõudis keskikka 
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Kolleegid välismaalt hindasid valla külaliikumist 
tunnustavalt kõrgema klassi vääriliseks

MTÜ Sauekas: “Meil ei ole savi”
Koduvald

Uue mittetulundusühingu 
MTÜ Sauekas ellukutsumise 
ambitsiooniks on erinevalt 
külakesksetest kodaniku-
aktiividest vaadata valla elu 
terviklikumalt ning sellega 
vallajuhte aidata.

Enamikes Saue valla külades on 
olemas oma seltsiline tegevus, 
on kodulehed ja foorumid. 
Kui külade tasandil toimub 
päris vilgas ühistegevus, siis 
foorumites on vaikus. “Mis 
peamine, puudub selline 
ühistu, kes vaataks valda kui 
tervikut ning kaasaks kõiki 
vallakodanikke, ehk sauekaid,“ 
põhjendab uue liikumise MTÜ 
Sauekas juhatuse liige Raul 
Vibo.

Mitte ainult külakeskne 
Sellest probleemipüstitusest 
sõnastati ka ühingu eesmärk: 
valla arengus kaasa rääkimine 
eelkõige valdkondades, mis 
puudutavad valda, kui tervikut. 
“Kui küla kirjutab projekti 
mänguväljaku rajamiseks, siis 
on see küla sisse suunatud 
tegevus. Kes aga tegeleb külasid 
ühendavate kergliiklusteede-
ga?” toob mees  näite teemadest.
Kuna uue seltsi aktiivgrupp 
on ise valdavalt Alliku küla 
elanikud, kaaluti ka Alliku 
küla ühistu tegemist, kuid 
leiti, et see oleks liialt väike 
ambitsioon. Alliku küla on 
ses mõttes teistest küladest ka 
oluliselt erinev – seal paikneb 
suurem osa uusasumitest, mis 
igaüks on omaette identiteediga: 

Veskimöldre, Metsavahi, Kauri, 
Poku, Tootsi ... .  Ka need asumid 
on vaja ühendada,” leiab Vibo.

Suunatud ka linnakodanikele
Kuna eesmärgiks võeti “suur 
pilt”, siis leiti, et oleks sobimatu 
nimetada sauekateks ainult 
neid, kes on seotud vallaga. Saue 

linnas pakutavaid teenuseid 
kasutavad igapäevaselt ka 
paljud valla inimesed. “Me 
näeme, et on vajalik parandada 
koostööd linna ja valla vahel. 
See on mõlema omavalitsuse 
elanike huvides,” kutsub Vibo  
ühinguga ühinema ka Saue 
linna inimesi.

Internetifoorum ootab 
kaasalööjaid
Ühistu sai loodud 2010. aasta 
kevadel, esimese asjana pandi 
püsti kodulehekülg koos 
temaatiliste foorumitega.
Foorum oleks ühingu juhi sõnul 
igati sobiv koht ka planeeringute 

ja arengukavade aruteludeks 
nn avalike arutelude vahepeal. 
“Meil on mitmeid mõtteid 
selle lehekülje arendamiseks, 
aga igaüks saab selles kaasa 
rääkida või ka lehe arendamises 
osaleda! Ettepanekud saab jätta 
foorumisse,” ärgitab Vibo kaasa 
mõtlema.

Foorumiga saab liituda igaüks, 
kes soovib valla terviklikule 
arengule kaasa rääkida. Kes 
aga soovib ka midagi reaalselt 
korda saata, sellel soovitab 
Vibo saata avaldus ühinguga 
liitumiseks. “Loodame leida 
aktiivseid liikmeid igast külast, 
kes sooviksid projekte kirjutada 
ja juhtida, mõistaksid lugeda 
planeeringuid ja omavalitsejaid 
nendes küsimustes aidata. 
Lisaks teotahtele on hea, kui 
on olemas teadmised mingis 
valdkonnas ja oskused neid 
rakendada,” kirjeldab Vibo 
ideaalset uut ühingukaaslast.

Esimesed kordaminekud
Lisaks kodulehe loomisele, 
nimetab mees  esimeseks korda-
minekuks Saue Vallavalitsuse 
ja Põhja Regionaalse Maantee-
ameti toomist ühe laua äärde, et 
algatada Laagri-Harku maantee 
ja Kotka tee ristmikule tunneli 
projekteerimine ja ehitamine. 
“Nagu vallalehest oli lugeda, on 
vähemalt seda projekti lubatud 
tõsiselt võtta. Hea tahtmise 
korral on võimalik tunneli 
valmimine 2012. aastal,” 
on Vibol hea meel. Selliseid 
lahendamist vajavaid kohti on 

tema sõnul vallas palju ja need 
tuleb üldplaneeringus ning 
arengukavades eraldi vaatluse 
alla võtta.
Äramainimist väärib Vibo 
hinnangul ka Harku-Laagri 
kergliiklustee aluse maa 
erastamisest päästmine, mille-
ga tema sõnul hoiti valla 
maksumaksja raha vähemalt  
100 000 krooni kokku. 
“See peaks olema vallaametnike 
ülesanne planeeringuid valvata, 
aga vald on suur ja kõikjale 
ametnike silmad ei jõua,” 
nendib Vibo.

MTÜ Sauekas on 
apoliitiline vabataht-

likkusel põhinev ühing. 
Lähtudes põhimõttest, et 

iga rahvas väärib oma juhte, 
lepime või siis ei lepi nende 
poliitiliste jõududega, kes 

meie elu kohalikul tasandil 
juhivad. Meie ülesanne 
on olla valvsad, jälgida 

omavalitsusjuhtide tegevust, 
sekkuda nii nõu kui jõuga, 

kus iganes vaja. 

www.sauekas.ee

Kodanikuaktiiv

VäliskÜlalised

Koduvald

Projekti “Küla hoolib” raames 
väisasid Lõuna-Soome külade 
esindajad õppereisi käigus ka 
Vanamõisa küla, ega olnud 
kiidusõnadega kitsid.

Õppereisi eesmärgiks oli 
tutvuda Eesti külaeluga, 
eelkõige huvituti küla arengu 
planeerimise teemast ning 
küla ja valla koostööst Eestis. 
Õppereisi käigus külastati 
lisaks Vanamõisale Pärnumaa 
ja Raplamaa külasid.

Heal tasemel noortetöö 
ja koostöö vallaga
“Suurepärase mulje jättis 
Vanamõisa vabaõhukeskus, 
mida selts on järjepidevalt 
arendanud ja suutnud näha 
tervikut,” kinnitas soomlastele 
õppereisi organiseerinud   Kodu-
kandi Koolituskeskuse koolitaja 
Eha Paas. Tema sõnul peeti väga 

positiivseks valla ja seltsi 
koostööd ning valla poolt 

julgust delegeerida kultuurielu 
korraldamine seltsile.

Aga “ahaa elamuse” tõid 
soomlastes esile nii Vanamõisas, 
kui ka teistes külades oskus 
kaasata oma tegemistesse noori. 
“Näiteks see, et ürituste ajal 
on vabaõhukeskuse turvamine 
ja vastutus korra eest antud 
noortele,” selgitab Paas.  Soomes 
löövad külategemistes kaasa 
rohkem keskealised ja vanemad 
inimesed. Noorte kaasamine 
pole seni õnnestunud, see oli ka 
üks teema, mida tuldi Eestisse 
vaatama. 
Põhjanaabrid leidsid ka, et küla 
arengu planeerimisel, arengu-
kavade koostamises on Eesti 
külad kaugemale jõudnud, 
Soomes vallad väga küla 
arengukavasid ei arvesta.
Koju kaasa võtsidki külalised 
eelkõige ideid, kuidas noori 
oma tegemistesse kaasata ja 
kuidas küla ning vald võiks 
teha koostööd külamajade 
arendamisel. 

USUB KOOSTÖÖSSE: Eero Kaljuste, kes külalisi vastu võttis ja valdusi 
tutvustas, arvab, et kuna Soomes on tegelikult külaliikumise ajalugu 
tunduvalt pikem kui Eestis, siis oleks ka Saue valla kohalikel seltsingutel 
kasulik korraldada õppereis põhjanaabrite juurde

ASUTAJALIIKMED: vasakult paremale: Wilmar Valdes, Tarvo Teslon, 
Raul Vibo, Peeter Maipuu, Kristiina Lukk, Madis Lukk, Kaire Vibo.  
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Ta vasakul käel seal, kus tänasel 
päeval ravimeid osta saab, leidis 
koha sidejaoskond. Kõrval- 
uksest sai sisse poetada määr-
dunud tekikoti või laualina, sest 
moodsas pesumajas seebitati 
puhtaks viimne kui üks 
riidetükk ja triigiti siledaks. 
Otse pesumaja kõrval olid end 
sisseseadnud vormimütsis milit-
sionäärid ja uksevahe edasi sai 
remonti tuua tehnikavidinaid 
- kallihinnaline värviteler sai 
vajadusel uue hingamise ja 
raadiol lained paika sätitud. 
Kabinetis, kus praegu väikeste 
kodanike tervisehädasid ravi- 
takse, oli aastaid köösneri-
töökoda. Seal võluti õmblus-
masinate alt välja moodsaid 
kasukaid ja prestiiźikaid 
nahkjakke. 
Praeguste vallavolikogu 
saali ja raamatukogu asemel 
tegutses üle valla populaarne 
saun. Paljukest tol ajal sooja 
veega majapidamisi oli. 30 
meestekohta ja 30 naistekohta 
pesemis- ja leiliruumides olid 
pidevalt hõivatud.
Tema paremal käel kogunesid 
toonase külanõukogu töötajad. 
Tõsi praeguste kabinettide 
ja kaadri arvuga ei saa seda 
võrrelda - kohalikke asju ajas siin 
vaid neli inimest, enamus asju 
korraldati “kusagilt kõrgemalt”.
Seetõttu toimetasid praeguste 
ametnike teise korruse tubades 
hoopis erinevad meistrimehed 
- sai juukseid lõigata ja ülikondi 
õmmelda ja fotograafil pilti lasta 
teha.  Paarikümne ruutmeetrisel 
pinnal pidi hakkama saama 
raamatukogu.
Ainus, mis üle aastate oma 
koha ja positsiooni säilitanud, 
on arstipunkt. Kusjuures 
lisaks tavaarstidele tegutses 
ambulatooriumis spets tohter 
ka titeootel mammadele.

Ta oli ikka väga populaarne.  
Mitte, et nüüd enam ei oleks. 
Ikka käiakse. Aga selle  
35-aastase teekonna vältel on 
paljugi muutunud. 
Kõike seda, mis tal pakkuda oli  
ja mis temast omal ajal asenda-
matu tegi, saab täna mujaltki. 
Soe vesi ja saunadki on enamus 
kodudes, kostüüme õmmeldak-
se vähem, sest kauplused on 
riidekraami täis, pesu pesta 
uristavad kodused masinad. 
Uus aeg nõuab uusi lahendusi. 
Nii on ametnike armee võtnud 
oma kätte pea kogu tema valdu-
se, sest valla asju ei aeta enam 
“kusagil kõrgel”, vaid siinsamas. 
Tohtrid on jäänud, raamatud 
ka, aga paljudel uutel inimestel  
pole isegi mälestust temast 
sellisena nagu ta oli.
Aga midagi on siiski alles 
- vääramatu iseenesest- 
mõistetavusega seisab ta ikka 
omal kohal ja ikka täis tahet 
aidata inimesi ja pühenduda 
teenindamisele.

Kirjatüki valmimisele aitas kaasa 
vallakodanik Heino Raieste oma 

meenutustega

Veidi juba väsinud, 
aga endiselt tegus - 
vallamaja jõudis keskikka 
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Ääsmäe unistab külakeskusest
Ahto Oja, Elvar Laurik, 
Ääsmäe Külakogu 

Sellesuvisel küladepäeval 
Ääsmäele talendikama küla 
tiitli toonud taidlus kandis 
väga selget sotsiaalset 
sõnumit – Ääsmäe inimestel 
ei ole oma külakeskust! 

Kohta, kus koos käia, ruume, 
mida alustavatele kohalikele 
ettevõtjatele soodsalt välja 
üürida, kaugtöökeskust, rää-
kimata suuremast poest või  
ka kohvikust. 
Suvistel külatalgutel ja 
pidudel kanname külatelki 
kaasas nagu tigu oma koda. 
Telgipüstitajatele muutub 
seega iga pidu töötegemiseks 
– telk ja lauad pingid kohale, 
telk püsti, telk kokku, telk ja 
lauad pingid minema! Ikka 
vabatahtliku töö korras.

Esmane arenguvajadus- 
külakeskus 
Külakeskuse puudumine ja 
vajadus selle järele oli suurimaks 
Ääsmäe kandi probleemiks 
2006. aastal, kui esimest korda 
Ääsmäe vajadusi külaelanike 
küsitlusega kaardistasime. 
Muutusi selles osas polnud ka 
sel kevadel läbi viidud küsitluse 
tulemustega – Ääsmäe esmane 
arenguvajadus on külakeskus! 
Ja mitte ainult üks suur ruum, 
vaid hoone, mille ruume saab 
kasutada mitmetel eesmärki-
del, mille kohta küsisime 
ka eelistusi Ääsmäe kandi 
inimestelt ja mis on toodud  
juuresolevas tabelis. 
Lisaks tabelis toodule 
sooviti külakeskusesse 
veel suurt tänapäevasemat 
poodi, ujulat, raamatukogu, 
kino, loomemajanduse 
arendamiseks midagi, 
kaasaegset spordikeskust 
(jõusaali ja nõuetele vastavat 
saalihokisaali), looduskooli, 
mopeedi depood või rataste 
varuosade kohta, panga- 
automaati, perearsti, staadionit 
ja krossirada.
Kindlasti peegeldab eeltoodud 
loetelu külaelanike soove ja 
unistusi ning kõik neist ei mahu 
külakeskusesse. Samas- osasid 
tegevusi saab teha juba täna 
Ääsmäe kooli spordikeskuses 
ning sinna võiks juurde luua 
suurema jõusaali. Ujula pidi 
tulema uude Salu kooli, kui 
see ükskord valmis saab!  
Aga eks täpsem tegevuste ja 
ruumide valik selgub Ääsmäe 
külakeskuse projekteerimise 
käigus, millega loodame 
küll selle aasta jooksul pihta 
hakata!
Külakogu koos vabatahtlike 
abiliste ja vallavalitsusega on 
sel aastal astunud ka samme ja 
esitanud taotlusi külakeskuse 
projekteerimiseks ning loode-
tavasti viib see ka sihile. 
Kavas on ehitada väga madala 
energiatarbega kohalikest 
looduslikest materjalidest 
mõnus multifunktsionaalne 

külakeskus. 

Millest veel unistatakse? 
Arenguvajadusi kaardistav 
küsimustik 2010 tõi lisaks 
külakeskuse ja tervikliku 
kergliiklusteede puudumisele 
välja suurema kaupluse ja 
perearsti puudumise, teede 
halva olukorra (Kaseurva 
tee musta katte alla), ühis-
transpordi  nõrkuse (endiselt ei 
saa Tallinnas Ääsmäele õhtul 
pärast 21.00 ja hommikul ei 
jõua bussiga näiteks Balti jaama 
7.46 väljuvale Tartu rongile) 
ja noorte vaba aja veetmise 
võimaluste vähesuse, eriti 
pärast kella 20.00, kui Noorte-
keskus suletakse. 
Sotsiaalsete probleemidena 
toodi välja juba mitme aasta 
jooksul perearsti puudumine 
ja lasteaiast hiljuti ära kaotatud 
sõimerühm.
Jaanituld on peetud viimased 
13 aastat Ääsmäe Põhikooli 
taga, kus on selleks head 
võimalused: välilava, elekter 
ja vesi, tualetid. Sel aastal 
aga Päästeamet seal enam 
jaanituld teha ei lubanud ning 
Ääsmäe Jaanitulepidu toimus 
ilma tuleta. Loodame, et asi 
laheneb koos uue külakeskuse 
asukohaga, kuhu saab siis 
planeerida ka väliürituste 
tegemise koha.

Senised tegevustulemused
Ääsmäe arengukava täien-
damiseks uurisime sel kevadel 
ka teisi vajadusi ning võrdle-
sime Ääsmäe arengukava 
eelmise versiooniga, et mis juba 
tehtud! 
Esimeste elluviidud tege-
vustena meenub infotahvlite 
ja tänavaprügikastide pai-
galdamine, arengukava koos-
tamine, laste mänguväljaku 
korrastamise talgud, kodulehe 
püstipanek, aastavahetuse peo 
traditsiooni taaselustamine. 
Kasesalu tänava kergliiklustee 
I osa sai valmis eelmisel 
aastal, laste mänguväljakud 
on täienenud, paigaldatud on 
taaskasutuskonteinerid. 
Teeme Ära kampaania raames 
uuendasime rannavolle 
platsi, tehtud on heakorra 
ja haljastustalgusid ja 
peetud on pidusid. Käidud 

on ühiselt teatris, osaletud 
spordivõistlustel ja muudel 
ülevallalistel üritustel, sel aastal 
sai valmis rularamp-rulluisu 
park. 
Ääsmäe kandi arengut on 
toetanud eelkõige Saue 
Vallavalitsus,   lisaks EL 
LEADER programm, Maaelu 
Edendamise Sihtasutus ja 
EAS Kohaliku Omaalgatuse 
Programm, aga ka tublid 
Ääsmäe kandi sponsorid AS 
Balsnack, Kadarbiku Köögivili 
OÜ, Neomell, AS Lõuna 
Infokaitsesüsteemid, Ääsmäe 
mõis ja vabatahtliku tööga 
sajad Ääsmäe kandi suured ja 
väikesed elanikud.  

Muret teeb heakord 
Vallamaade niitmine võiks  
olla parem, üks kord kuus ei 
ole piisav, selle ajaga kasvab 
juba paras hein. Kaaluda 
võiks ikkagi niitmisteenuse 
sisseostmist kohalikelt kogu-
kondadelt ja ühingutelt, kes 
selleks soovi avaldavad, nagu 
Ääsmäe juba mõne aasta eest 
on teinud.
Sel kevadel käivitasime Ääs-
mäe haljastusprojekti ja 
Kasesalu tänava algus on 
kujundatud kauniks, seda 
kaunistamist soovime jätkata 
ka tulevikus. Loodame, et see 
motiveerib ka teisi oma ümbrust 
veel kaunimaks kujundama! 
Et see ilu välja paistaks, tuleb 
neid alasidki niita vähemalt 
kord nädalas, see aga ei mahu  
ei Maanteeameti ega ülevalla-
list niitmisteenust pakkuva 
ettevõtete töökavadesse. Kui-
das nö iluniitmise küsimus 
lahendada, on mõtlemise koht 
ja head ettepanekud selles osas 
on teretulnud!
Omaette pähkliks on eramaa- 
de korrashoid ja niitmine. 
Kui seal midagi ei kasvatata, 
siis niitmata maad küla sisse-
sõiduteede ümber on kahjuks 
negatiivne visiitkaart. Ühe 
lahendusena on välja pakutud 
võimalust, et külakogukond 
hoiab need maad niidetuna ja 
vastutasuks saab kasutada neid 
välispordiradade tegemiseks ja 
kasutamiseks (suusa-, krossi-, 
terviserajad jne).

Järjekindlus koduküla elu 
edendamisel
Ääsmäe kandideeris sel aastal 
ka Harjumaa ilusama küla 
tiitlile! Tulemusi me veel ei 
tea, kuid ise näeme, et teha on 
veel palju! Loodame, et aasta 
kolme pärast saame kirjutada 
järjekordses tagasi/edasivaates 
juba toimivast külakeskusest, 
kohalikust bioenergia kasu-
tamisest, kergliiklustee 
ringist, oma suuremast poest 
ja loodud võimalustest väike-
ettevõtlusele! 
Kui mitte, siis hakkame peeglit 
otsima, sest me saame täpselt 
nii hea elu Ääsmäe kandis, kui 
palju me jaksame ise selleks 
vaeva näha! 

Millised tegevused võiksid 
külakeskuses olla ja kas 
kasutaksid allolevaid 
teenuseid ka ise?
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pagaritöökoda

65

Peosaal perekondlikeks 
pidudeks

63

Juuksur 56
Massaaž 45
Apteek 45
Turg 39
Majutusteenus 37
Kasutatud asjade 
taaskasutuskeskus

36

Külasaun 35
Kaugtöökeskus (valmis 
töökohad, internet)

35

Laagri lasteaia sügislaat täitis 
paljude perede köögiriiulid 
moosipurkidega
Merilyn Tõnisson
Meriti emme
 
22. septembril oli Laagri Lasteaias üks tore pärastlõuna – toimus 
Laagri Lasteaia II Sügislaat.

Sügislaada avasid tantsu-tralliga heatahtlik proua Porgand, kaunis 
preili Sügis ja  suurte-suurte prillidega härra Madis ning lasteaia 
õuel läks laadategevus lahti! 
Mida kõike müügiks ei pakutud - oli marju, puu- ja köögivilju, seeni, 
konserve ja hoidiseid, mett, erinevaid küpsetisi, leiba, suitsukala (mis 
sai nii kiiresti otsa, et preili Sügis pidi leppima ainult suitsulestalõh-
nalise taldrikuga), sokke-kindaid, kaltsuvaipu jne jne.
Laadal oli kõigele ja kõigile mõeldud. Isegi linnuperele, kellele pakuti 
uut kodumajakest. Kui aga laadale tulijal oli kõht tühi, siis sai ta sooja 
hernesuppi, avatud oli ka kohvik, kust maiasmokk sai magusate 
küpsetiste kõrvale kohvi või maitsvat teed.  Igaühel oli võimalik 
osaleda  erinevates õnneloosides, kus iga loos võitis, osaleda sai ka 
sportmängus või arvamismängudes. Huvilised said endale sobiva 
hennamaalingu. See kõik  oli tõeliselt vahva! 
Laada müügiletid tühjenesid minutitega ja nii saigi - nagu lapsed 
ütlesid  - äge laat -  kiirelt  otsa. Usun, et paljude perede köögiriiulid 
täitusid tänu Sügislaadale erinevate moosipurkidega ja Sügislaata 
meenutatakse heade sõnadega.
Õnnestunud Sügislaada korraldamise eest sooviksin tänada Laagri 
Lasteaeda ning edastada siirad tänusõnad VI rühma õpetajatele - 
aitäh Kaja, Tiiu, Mare ja muusikaõpetaja Ruta! 

Lasteaed

Karate huvringis andsid 
näidistunni gurud Inglismaalt

Ääsmäe räägib

Ilmar Tooming, treener

Laagri Huvikoolis tegutsevas karateringis andsid tundi kõrgelt 
atesteeritud instruktorid Inglismaalt.

Juba teist õppeaastat tegutseb Laagri Koolis karate huviring, kus 
lapsed saavad harjutada kõige levinumat karate stiili maailmas 
SHOTOKAN KARATE-DO´d.  24. septembril viis tundi läbi Sensei 
Mahmoud Tashvishi (5. Dan JSKA) Inglismaalt, kes viibis siin koos 
Shihan Keigo Abe’ga (9.Dan, JSKA peainstruktor), et läbi viia avatud 
laager.
Sensei Tashvishi õpetas lastele karated läbi mängulise ning 
praktilisema vaatenurga, keskendudes enim just paarisharjutustele.
Lastele oli see huvitav kogemus ning nad tegid treeningut kaasa 
suure innuga ja mis siin salata, ka treeningut pealt vaadanud 
vanemad asusid nii mõnedki korrad ise platsile trenni kaasa 
tegema. 
Omalt poolt julgustaksin lapsevanemaid võimalusel tundi pealt 
vaatama tulla. Sensei Tashvishi soovis lisada, et Shotokan karate 
treeningud õpetavad lastele elus hästi hakkama saamiseks järgmisi 
olulisi asju: distsipliini, täpsust, keskendumist ja koordinatsiooni. 
Sooviksin tänada neid lapsevanemaid, kes treeningu ajal aitasid 
meid pildistamise osas.
Antud ringitreeninguid viib tavapäraselt läbi  instruktor Ilmar 
Tooming, kes omab 3. Dan JSKA (Jaapani Shotokan Karate 
Assotsiatsioon)  ja talle on omistatud  Eesti Olümpiakomitee ja 
Eesti Karate Föderatsiooni koostöös karatetreeneri 2. taseme 
kutsetunnistus. 

Sport
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Pidu pidada võib ka oma valla seltsi- ja kultuurimajades
Kohalikud teenused

HÜÜRU 
MÕIS
www.huuru.ee
Tel: 504 7618

Võimalused:
Üks suur saal 
200m2,  mis sobib 
sünnipäevade jt 
sarnaste ürituste korraldamiseks, mahutab max 100 inimest, 
50 inimese puhul jääb ruumi ka tantsuplatsiks. Lauad-toolid 
olemas, kööki ja toduvalmistamise võimalust ei ole, samas on hea 
koostöö lähedal asuva Hüüru veskiga, kust saab tellida cateringi.  
Olemas ka WC, muusikakeskus, helivõimendus ja mikrofonid.

Indikatiivsed hinnad:
1 õhtu  600.-EEK 
Soodustused: Hüüru küla elanikele - 50%

VANAMÕISA 
SELTSIMAJA
www.vanamoisa.ee
Tel. 678 0921; 514 0761
ave@vanamoisa.ee

Võimalused:
Suur saal, sobilik 
seminaride, koolituste, 
sünnipäevade ja muude 
ürituste läbiviimiseks, mahutab maksimaalselt 80 
inimest.
Väike saal, sobilik treeningute, huvitegevuse, 
seminaride, koolituste ja muude ürituste läbiviimiseks, mahutab maksimaalselt 30 inimest. 
Olemas ka köök, koos toiduvalmistamise võimaluse ja nõudega. WC, dush, saun. Heli- ja 
valgustehnika rentimise võimalus, projektor, ekraan. Ca 1 km kaugusel asub vabaõhukeskus 
laululava koos abiruumide ja 80 m2 lavaga, grillkoda, külakiik, spordi- ja mänguväljak, 
kõnniteed, jalgratta- ja auto parkla jne. Vabaõhukeskuse rendihinnad kokkuleppel.

Soodustused: MTÜ Vanamõisa Küla liikmetele -50%

MAIDLA SELTSIMAJA
www.maidlakyla.ee
Tel. 534 27155

Võimalused:
Suur saal, mis sobib nii seminaride, 
kui sünnipäevade korraldamiseks, 
mahutab ca 60 inimest.
Olemas ka köök, koos toidu-
valmistamise võimaluse ja nõudega. 
ning WC. Kasutada on võimalik ka 
muusikakeskust ja  helivõimendust. 
Seltsimaja hoovil asub kõrvalhoone, 
mis on sobilik üritusteks 80-100 inimesele, 
lisaks on territooriumil laululava ja 
külakiik.

Indikatiivsed hinnad:
1 ööpäev seltsimaja ruume -  1500.-EEK  
1 ööpäev kogu kompleks - 4000.-EEK
Soodustused: MTÜ Maidla Külaselts 
liikmetele -50%

VESKITAMMI 
KULTUURIKESKUS
http://kultuur.sauevald.ee
Tel. 534 72705 

Võimalused:
Laagri keskuses asuva kultuurimajas 
on suur saal koos lavaga ja lavataguse 
riietusruumiga, mahutab ca 100 
inimest. Saab kujundada nii teatrisaali, 
seminariruumi, kui hubase peopaigana. 
Kõrval asuvat väikest 
saali on võimalik 
kasutada kohvipausi 
jaoks või ka väiksemate 
gruppide ürituste 
tarvis. Majas veel kaks 
pisemat nõupidamiste 
ruumi ca 10-le inimesele.  
Ülalkorrusel klaveriga 
muusikatuba, mahutab 
ca 20 inimest. Võimalik 
rentida nii üksikuid 
ruume, kui tervet maja, 
nii tunni, kui päevakaupa. 
Tehnika poole pealt on 
olemas ekraan, projektor ja 
mikrofonid.

JÕGISOO 
RAHVAMAJA
www.hot.ee/jogisoo/
Tel. 671 7715; 513 6659 

Võimalused:
Suur saal koos lavaga, 
saab kasutada nii teatri- 
kui peosaalina kuni 100-
le inimesele; kaminasaal-
eesruum; olemas ka köök, koos toiduvalmistamise võimaluse 
ja nõudega; ööbimisvõimalus kuni 10-le inimesele (madratsitel); 
lavalagustus olemas, helitehnika puudub; parkimisvõimalus. 
Selle aasta lõpus valmivad seltsimaja kõrval ka spordiplatsid 
(korvpall, tennis), mis annavad võimaluse korraldada ka näiteks 
spordipäevi või lastelaagreid.

Indikatiivsed hinnad (kogu maja):
1 ööpäev 2000.-EEK, 1 tund 300.-EEK
Soodustused: Saue-Jõgisoo Haridusseltsi liikmetele -50%

Koduvald

Selle asemel, et juubelipidu Tallinna mõnes luksuslikus restoranis 
pidada või töist seminari klaasfassaadiga peenesse pealinna hotelli 
planeerida, kasuta vahelduseks ka kohalikke võimalusi.

Eks ajad on karmid ja võiks arvata, kes neid pidusid tänapäeval nii 
väga enam peab. Ometi on ka raskematel aegadel ikka väikest viisi 
juubeleid peetud, pulmalaudu kaetud, koosolekuid korraldatud. Saue 
vallas on üsna mitu maja, mis suurepäraselt sobivad selliste erinevate 
ürituste läbiviimiseks. 
Maidla seltsimaja trumbiks on tema looduskaunis asukoht, kus on 
kliendile välja pakkuda nii seltsimaja, kui kõrvalhoone ruumid, 
samuti on võimalik laieneda tegevustega maja hoovi peale. 
Vanamõisa seltsimajaga koos (või ilma) on kasutada kaasaegne 
vabaõhukompleks, mis annab võimaluse eriilmeliste sportliku 
alatooniga õueürituste jaoks. Seltsimajas sees saab korraldada nii 
tantsutrenne kui saunaõhtuid ja muudki, mis selle kahe vahele jääb.  
Hüüru mõis on omandanud kogemusi teatriõhtute korraldamisel, 
Jõgisoo seltsimaja võiks sobida sel aastal valmiva spordikompleksi 
tõttu mõnusaks lastelaagri paigaks. Laagri keskuses asuv 
kultuurimaja peidab endas mitmeid pisemaid õdusaid nurgakesi ja 
suurt-  sajapealistki seltskonda kanda jõudvat suurt aulat.
Nõnda et, kui oled planeerimas mõnd isiklikku või tööalast sünd-
must, kaalu hetkeks ka kohalikke variante. Õhustik ja emotsioon on 
kindlasti teistsugused, kui linnainimeste kogunemiskohtades seal 
pealinna melus. Neis maamajades on sutsu enam ehk kodust õdusust,  
ja isikupära.
Allolevad hinnad on indikatiivsed, tegelik hind sõltub tellija soovidest 
ja vajadustest ning konkreetsete kokkuleppe jaoks tasub alati ise 
ühendust võtta.
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Sügisjooks on populaarne eelkooliealiste 
laste ja algklasside õpilaste hulgas

Eakate ansambel 
Pihlamari endiselt 
heas vormis
Ülle Toming 
ansambli Pihlamari liige

Laagri Kultuurikeskuses tegutse-
vale eakate ansamblile Pihlamari 
sai osaks tore ja uus kogemus – 
laulda ja osaleda teatris etendatavas 
tantsulavastuses.
 
Igal kolmapäeval tulevad 8-10 naist 
kiirel sammul, autoga või bussiga 
Laagri Kultuurikeskusesse, et 
saada osa ansambli lauluproovist – 
kõigepealt laulda lahti hääl ja seejärel 
harjutada jooksvat repertuaari ning 
omandada uusi laule. Ansambli 
repertuaaris on eestikeelsed laulud nii 
a capella esituses kui klaverisaatega. 
Mõne aasta eest valmis ka cd-plaat. 
2010. aasta aprillis võitis Laagri 
Kultuurikeskuses tegutsev eaka-
te ansambel Pihlamari oma 
vanusegrupis “Veskitammi 
Lauluratta” konkursil esikoha.
Sama aasta mais tähistas ansam-
bel oma tegutsemise 10-ndat 
aastapäeva kontserdiga, kutsudes 
kuulama-vaatama endised osale- 
jad, sugulased, tuttavad, laulu-
huvilised. 

Osalemine suures show ś
7. juunil 2010. aastal esietendus Kanu-
ti Gildi Saalis omapärane tantsula-
vastus, kus osalejateks Grigori Švets,  
Ülle Toming ja ansambel Pihlamari. 
73-aastane Paide mees Grigori 
tantsis oma naise Aimega koos 
aastakümneid. 2008. aasta detsembris 
Aime suri. Kui tema surmast oli 
möödas 40 päeva, hakkas Grigori 
nukku ehitama. Ta pani elusuuru-
sele nukule selga kadunud naise 
riided ja läks tantsima. Käesoleva 
aasta mais kohtus ta tantsupedagoog 
Ülle Tomingaga. Kohtumisest sündis 
mõte luua ühine tantsuetendus ja 
nii sündiski viimasel ajal meedias 
küllalti palju kajastamist leidnud 
etendus - „Saime kokku Solenzaras“.
Tõsi küll, tähelepanu on pälvinud 
eelkõige Vahur Laiapea samanimeline 
dokumentaalfilm, mille esietendus 
toimus 7. septembril Von Krahli 
Teatris. Film sisaldab endas katkeid 
ka samanimelisest lavastusest ja selle 
etendamisele eelnevast proovistki. 
Filmi esietendusel viibinud Pihlamar-
ja liikmed olid väga rahul sellega, 
et nad nii huvitavas dokumentaal- 
filmis osalised olla said.
Tänapäeva publikut on raske millega-
gi üllatada. Ehk on musikaalse 
kõrvaga kuulajale meeldivaks 
üllatuseks olnud see, et Pihlamarja 
naiste hääled nii hästi kõlavad, 
repertuaarivalik maitsekas ja kohane 
ning suhtumine laulutekstidesse 
lugupidav. Kindlasti on siin oma suur 
osa olnud öelda ansambli juhil Tiina 
Selkel.
Kuidas edasi? Sügisega algas uus 
hooaeg ja loomulikult on Pihlamar-
jal loomingulised plaanid juba 
tehtud ning esimesed lauluproovidki 
toimunud. Iseenesest mõista on 
planeeritud ka esinemisi. Kuulajaid-
vaatajaid on senini jagunud.  
Nii, et kohtumiseni!

Eakad

Piret Kunts
tantsuõpetaja

Suve lõpp oli suurele osale 
Ääsmäe rahvatantsijatest 
põnev, soe ja elamusterohke- 
nimelt käisid Ääsmäe  
Põhikooli  5.-8. klassi 
Lasterühm ning  Ääsmäe 
Kultuuri- ja Spordi Sihtasutu-
se Noorterühm Itaalias 
Braccianos Rahvusvahelisel 
Folkloorifestivalil „Castello 
di Bracciano 2010“.

Festival  ja ka linn, kus festival 
toimus,  olid Eesti tantsupidude 
ning Tallinnaga võrreldes küll 
pisukesed ja tagasihoidlikud: 
vaid paar kontserti õhtu-
hämaruses romantiliselt 
valgustatud linnaplatsil  ja 
paarikümneminutine mini-
rongkäik kitsastel tänavatel 
kohaliku kindluse jalamile ja 
tagasi.
Tantsud läksid noortel-lastel 
hästi. Kindlasti oli põnev 

ja arendav vaadata ka teisi: 
nii temperamentseid  ja  
lausa  professionaalsetena 
näivaid poolakaid kui 
slovakkide laulumänge või siis  

lähinaabreid  soomlasi.
Reis bussiga läbi Euroopa 
kestis aga  kokku 13 päeva. 
Külastasime palju kauneid, 
huvitavaid ja kuulsaid paiku. 

Jalutasime nii 
Varssavi vanalinnas 
kui õhtupimeduses 
kaunis Viinis. Käidud 
sai Veneetsias ja San 
Marinos, Napolis 
ja Pisas, Vatikanis 
ja Firenses. Kõige 
eredamad mälestused 
on lastel Pompeist ja 
Roomast: Colosseu-
mist, senatihoonest 
ja imekaunist pursk-
kaevust.
Loodan, et osavõtu-
karikas koolimajas, 
fe s t iva l i -k le epsud 
kodudes, logodega 
pastakad  pinalis 
ning sajad fotod ja 
tuhanded toredad 
juhtumised ei lase sel 
vapustaval reisil veel 

niipea meelest minna.
Nüüd aga  - taas argipäeva ja  
tõsiselt tööle, ees ootab 
ülevaatusterohke tantsupeo-
hooaeg!

Ääsmäe tantsijad osalesid folkloorifestivalil Itaalias

Sport

Linda Roop
Rahvaspordiklubi Kuuse

Rahvaspordiklubi Kuuse 
poolt korraldatud  tänavune 
Saue valla sügisjooks toimus 
laupäeval, 18. septembril 
võistluskeskusega Laagri 
Kooli staadionil. 

Kaheksandat korda läbi-
viidud üritusel pakuti võist-
lemise võimalust kümnes 
vanuseklassis ja liikumis-
rõõmu tervisekäijatele ning 
eakatele.
Sügisjooks algas osalejate 
registreerimisega ja lustaka 
soojendusvõimlemisega mudi-
lastele.  

Kõige pisemad  
vanemate käekõrval
Võistluse avastart anti 2007. 
aastal ja hiljem sündinud  
tüdrukutele 100 meetriseks 
Tillu jooksuks. Kolmeaastased 
ja nooremad osalejad läbisid 
oma esimese võistlusdistantsi 
veel vanemate käekõrval ja 
juhatusel ning pereliikmete 
tulisel ergutamise saatel.  
Kokku osales 9 tüdrukut ja 
14 poissi, kellest väledamad 
olid vahetult enne võistlust 
kolmeseks saanud Terle Juss 
ajaga  30,45 ja  7 kuud vanem 
Sigmar Salonen ajaga 33,14.
Veidi vanemad mudilased 
(2003-2006), neid oli 59, olid 
jagatud kahte vanuseklassi 
ja nemad läbisid juba terve 
staadioniringi – 400 meetrit. 
Kiiremad olid  Laura Lobjakas 
ja Karl Eerik Kala aegadega 
vastavalt 1.36,7 ja 1.33,0.
1995–2002 sündinud tüdrukud 
ja poisid läbisid Laagri 
haridus- ja spordikeskuse 

territooriumil 1000 m distantsi. 
Rohkearvulised olid noorema-
te osavõtjate jooksud, kuid 
kahjuks oli vähe osalejaid   
C-klassis (4 poissi ja 4 tüdrukut) 
ja tüdrukute B klassis ei olnud 
võitlejaid üldse. Kaheksast 
esikohast läksid viis Tallinna 
jooksjatele ja vaid kaks jäid 
meie valda. Poiste B klassi 
võitaks tuli Ragnar Markus 
Kuljus (1996) ajaga 2.35,0 ja 
C klassi võitjaks tuli Karel 
Kadarik (1997) ajaga 3.02,8.
Meie valla jooksjatest olid sel 
distantsil veel tublimad Erlend 
Utrop (2001) ja Karoliine Olle 
(2001) aegadega vastavalt 3.15,4 
ja  3.32,7.

Täiskasvanud ja noori 
vähevõitu
Negatiivne üllatus oli usku-
matult väike võistlejate arv 
6000 meetri distantsil, starti 
tuli vaid 21 jooksjat – noori 4, 
täiskasvanuid 9 ja veterane 8. 
Distants kulges Laagri lähi-
ümbruse teedel. Sama distant-
si läbisid traditsiooniliselt ka 
16 vaprat tervisekäijat.
Võistlejatest oli kiireim meie 
valla mees Andres Laineste 

ja tallinnlanna Evelin Kärner 
aegadega  vastavalt 21.46,9 ja 
22.29,9. 

Vallaettevõtjad toeks
Neiser Grupi poolt väljapan-
dud eriauhindade omanikeks  
(2 tumbat) said meie valla 
kiirem mees ja naine  6000 m 
distantsil, kelleks olid Andres 
Laineste ja Lilida Kangur.
Kõikide distantside kolme 
paremat autasustati medalite, 
diplomite ja lilledega ning  
esikohti auhindadega. 
Kui võistluspäeva saatsid 
päike ja tuul, siis 1000 ja 
6000 meetri autasustamise ja 
loosiauhindade jagamise ajaks 
lisandusid ka vihmahood.
Meie auhinnalaua katsid ja 
loosiratta auhinnad muretse-
sid  spordilembesed koduvalla 
ettevõtted ja asutused,  kes 
on aidanud muuta meie 
sügisjooksu meeldejäävamaks 
juba aastaid. 

Täname toetuse eest Saue 
Vallavalitsust, Mellson rehvid 
OÜ-d, Roadsevice OÜ-d, 
Kalsep OÜ-d, Rolltrans OÜ-d 
ja Dalibor OÜ-d. 
Aitäh Neiser Grupile, 

Kadarbiku talule, Nenell OÜ-
le ja  Balsnack OÜ-le toodete 
eest; Sagro AS-ile auhindade 
ja toodete eest; Veskitammi 
Ilusalongile ja Meie kohvik  
OÜ-le kinkekaartide eest; 
Magnum Medical AS-ile 
reklaamtoodete eest; Lahe 
Roosile lillede eest; klubile 
Laagri Tervis pääsmete 
eest ja Laagri Haridus- ja 
Spordikeskusele võõrustamise 
ning ujulapääsmete eest.

Loodame, et edaspidi tule-
vad jooksurajale ka need 
lapsevanemad, kes tõid 
võistlema oma mudilased ja 
annavad sellega oma lastele 
eeskuju, siis ehk  ei kaoks 
jooksurajalt ka lapsed,  kelle 
vanus jõuab 10-12 eluaastani! 

Kohtumiseni järgmisel sügi-
sel.

Sügisjooksu tulemustega 
saab tutvuda 

RSK Kuuse kodulehel 
www.kuuseklubi.ee
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VANAMÕISA
SEGAKOOR

Ootab oma ridadesse uusi liikmeid 
(eriti oodatud mehed)
Proovid toimuvad kolmapäeviti 19.00-21.00
Vanamõisa Seltsimajas, Allika tee 10, Alliku küla

info: ave@kodukyla.ee
5018577

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLAMENCO JA MUSTLASTANTS 

                            LASTELE (alates 4a) JA TÄISKASVANUTELE 

esmaspäeviti 18.30-19.15 lapsed ja 19.15-20.30 täiskasvanud 

Vanamõisa seltsimajas (Allika tee 10, Alliku küla, Saue vald) 

Info ja uute õpilaste registreerimine: 
info@desire.ee/56221022/56906724 

 

EMADE
VÕIMLEMINE
KOOS BEEBIGA

vanuses 2 k.-1 a.

esmaspäeviti 10.00
Vanamõisa Seltsimajas 

Allika tee 10, Alliku küla
info: ave@kodukyla.ee
51 407 61 

MUUSIKASTUUDIO „VIKERKAAR“  
Sirje Liiv (679 7842  õhtuti)
ESMASPÄEV  10.00-Pesamunad (1-2a.)
                          11.30-Pesamunad (0-1a.)
                          17.30-Ind.tunnid
TEISIPÄEV      10.30-Pesamunad (2-3a.)
KOLMAPÄEV 13.00-Ind.tunnid
REEDE              14.00-Ind.tunnid

KARATEKLUBI „KIMURA SHUKOKAI
Rene Toome  556 19155 renetoome001gmail.com
ESMASPÄEV    16.45-17.45
KOLMAPÄEV  16.45-17.45

TERVISE VÕIMLEMINE
JOOGA ELEMENTIDEGA
Ruudi Alba  519 10835
ESMASPÄEV    19.00-20.30

JOOGA EAKATELE
Aina Rätsep  569 17570
ESMASPÄEV    11.00-12.00
TASUTA!

KUNDALINI JOOGA
Ireen Järvekülg  529 9068
ireenjarvekulg@hot.ee
ESMASPÄEV    19.00-21.00

KOROONA
Maarika  Samberg 6747436
KOLMAPÄEV  19.00-21.00

LAAGRI-
CAROLINA TANTSUSTUUDIO
Merle Kaare  501 6070
www.carolinatantsustuudio.ee
ESMASPÄEV    14.00-18.00
NELJAPÄEV     14.00-18.00

SHOTOKAN KARATE-DO  
KLUBI TIIGER
Ilmar Tooming 566 73018
KOLMAPÄEV  14.30-15.30
REEDE               13.30-14.30

NÄITERING 
Allan Kress  505 3132
NELJAPÄEV     16.00-17.30 

PEOTANTS
TEISIPÄEV        15.00-17.00
KOLMAPÄEV   15.30-16.45

AEROOBIKA                      
Linda Roop   508 9954
TEISIPÄEV        19.00-20.00
NELJAPÄEV      19.00-20.00

PILATES
NELJAPÄEV      20.00-21.00
 
PEREKOOL
Kristi  Baumann
LAUPÄEV 9.30

VESKITAMMI KULTUURIKESKUSES TEGUTSEVAD  
HUVIRINGID 2010/2011

LAAGRI  UJULAS 
TÖÖPÄEVITI  TAAS      

HOMMIKUNE  
UJUMINE

                                
    SISSEPÄÄS    7.00 – 8.30

 
 HIND 40.- EEK / 2,56 EUR/

SULGPALL
treeningtunnid lastele
noorem rühm: T ja R 15.00-16.30; 
vanem rühm: T ja R 16.00-17.30
treener HELERI KRUUSIMAA
treeningajad harrastajatele:
T  17.30-19.00 ja 19.00-20.30; R 19.00-20.30
P 16.00-17.30 ja 17.30-19.00
Saalis on 4 väljakut. 
Vajalik eelregistreerimine !

JALGPALL
klubi meeskonna treeningtunnid
E, T ja N 19.00-20.30 
Saue Gümnaasiumi staadionil
treener KALMAR LIIV

AEROOBIKA*   
T ja N 19.00-20.00
treener RENAATA SURVA (bodyfit)

KORVPALL
treeningtunnid lastele
registreerime treeningrühmadesse 
8.-14. aastaseid poisse
noorem rühm: N 15.00-16.00; 
vanem rühm: E ja N 16.00-17.30
tunnid algavad peale rühmade 
komplekteerimist
treener SILVER PALU
klubi meeskonna treeningajad: 
K 19.00-20.30 ja R 17.30-19.00

PILATES* 
N 20.00-21.00
treener RENAATA SURVA
Vajalik eelregistreerimine!

*treeningtunnid toimuvad 
Veskitammi Kultuurikeskuses

Sportimisvõimalused Kuuse rahvaspordiklubis 

  08.10 Karaoke  õhtu  TASUTA! 
15.10  Pets ja   pojad  
PILET 50.-

22.10 Trubatuur   TASUTA!
23.10 Slaavi Disko! pilet 25.-
29.10 Karaoke õhtu   TASUTA!www.kuuseklubi.ee, 679 6746, Kuuse 39a Laagri

Veskitammi Kultuurikeskuses 
kuni oktoobri lõpuni 

Näitus Mikk Mikiveri 
Noorsoo- ja Linnateatri 

rollidest ning 
lavastustest

Angela Loot, kultuurinõunik

Kolmapäeval, 8. septembril kogunesid Veskitammi Kultuuri-
keskuses seltskond aktiivseid, et arutada projekti „Noorte 
tööhõiveseminar“ elluviimise võimalusi. 

Projekt on suunatud noortele vanuses 18-26 ja hõlmab nelja valda: 
Harku, Kiili, Saku ja Saue. Raha seminari läbiviimiseks taotletakse 
programmist Euroopa Noored.
Eestvedajateks on Nele Rattameister projektijuhina ja Angela Loot 
Saue valla kultuurinõunik.
Projektist lähemalt räägib projektijuht Nele: Soovime anda oma 
panuse noorte töötuse vähendamisse. Selle teostamiseks plaanime 
läbi viia noorte tööhõivealase seminari. Seminari sisuks on noorte 
eneseleidmine, loovuse arendamine ning tööturu mõistmine läbi 
meeskonnamängude. Plaanis on kaasata neli valda: Harku, Kiili, 
Saku ja Saue, igast vallast 10 noort.
Antud projekti üheks prioriteediks on noorte töötus ja töötute 
noorte aktiivse ühiskonnas osalemise edendamine.  Sellega 
soovitakse toetada projektide elluviimist, mis tegelevad noorte 
töötuse küsimustega ja mille eesmärgiks on edendada töötute noor- 
te aktiivset kaasalöömist ühiskondlikus elus.
Leian, et antud projekt on väga oluline noorte harimiseks tööhõive 
vallas, aidates seejuures tihendada suhteid eri valdade noorte vahel.
Plaanitav seminar on esimene samm selliste ühiste ettevõtmiste reas, 
millega soovime teadvustada noortele tänapäevase tööturu keeru-
kust ning õpetada neile enda müümist tulevastele tööandjatele.

Tööhõive seminar

Kavandatakse noorte tööhõive seminari

Tähelepanu noored, kes soovivad osaleda ja on vanuses 
18.-26, veel on vabu kohti, registreerida saab:

Nele Rattameister nrattameister@hot.ee
Angela Loot angela.loot@sauevald.ee

Seminar toimub 3 päeva  2011 kevadel.
Seminar sisaldab koolitust, meeskonnamänge, loomingulist 
tegevust ja viimasel päeval lõpupidu koos üllatusesinejaga.

Koolitusega kaasnevad majutus-; toitlustus- ja transpordikulud 
on osalejale TASUTA
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Oktoobris on Saue Loomakliinikus soodushindadega 
vaktsineerimiskuu! 

Sügisene soodushindadega lemmikloomade vaktsineerimine 
toimub 1-30. oktoober. 

Vaktsineerime visiiditasuta järgnevate hindadega:
marutaud 50.- (tavahind 150.-)

kompleksvaktsiin (3 haigust) koerale 150.- (tavahind 250.-)
kompleksvaktsiin (4 haigust) koerale 150.- (tavahind 265.-)

kompleksvaktsiin (4 haigust) + marutaud koerale 150.- (tavahind 275.-)
kompleksvaktsiin (3 haigust) + marutaud kassile 150.- (tavahind 275.-)

 
Vältimaks asjatut ootamist, palume võimalusel aeg ette registreerida!

 
SAUE LOOMAKLIINIK Sooja 1, Saue tel. 600 3382, 

Avatud E-R 13.00-19.00, L 10.00-14.00
Lemmikloomade vaktsineerimine, ravi, päevakirurgia. 

Hill’s ja Royal Canine lemmikloomatoit.
NB! Kolmapäeviti pensionäridele visiit ainult 75.- (tavahind 175.-)

www.sauekliinik.ee

RADOON 
 on maailmas esikohal kopsuvähi põhjustaja! 
ÄRA KAHTLUSTA – MÕÕDA ÄRA!

          
    Helista ja broneeri nüüd tel: 5150130 

  

MÕÕTESEADME  
RENDIHINNAD:

   350eek  / 1 nädal 
      500eek  / 2 nädalat 

750eek  / 1 kuu

  LAPSEHOIUTEENUS

Hoian ja arendan teie väikseid
 lapsi mõnel päeval nädalas.

 Töökogemus ja lapsearmastus
olemas

   Mall - kontakt 580 49758

Müüa CHOW CHOW kutsikad, 
isased, musta värvi. Kutsikad on 
väga hea iseloomuga, sobivad 

nii näitusehuvilisele kui ka 
kodukoeraks. Chow Chow sobib 

elama nii korterisse kui ka eramajja, 
suurepärane valvur, haugub 
väga harva, ainult vajadusel. 

Rohkem infot ja pilte www.hot.
ee/buffysteddybear/

Tere tulemast Laagri Keskusse, 
Veskitammi 3

Teisel korrusel meie majas on 
Veskitammi Pub (www.agc.ee), 
kus Teie võite süüa, muusikat 
kuulata ja mängida piljardit. 

Esimesel korrusel Meie Kohvik 
pakub värsked küpsetisi.

Meil on toidukauplus ja lihapood.

OÜ Aneri Sport pakub õmblus-
teenust  (Tel: 5137705)

Veel on majas kasutatud riiete pood. 

info: 515 5735
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Väljaandja toimetaja: annely sumre
kontakt: 654 1156 
epost: annely.sumre@sauevald.ee 
küljendus: annely sumre
trükk: printall

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

tiraaź: 4200 
ilmumisaeg: kord kuus (va juulikuu)  
levi:  tasuta kõikides valla postkastides ja  
  kultuuriasutustes,  raamatukogudes 
 







LÕUNAEKSPERT OÜ

Piirdeaedade ja väravate ehitus,
hooldus, remont, 
väravaautomaatika paigaldamine.
Lipumastide müük ja paigaldus.

tel: 509 7627
www.lounaekspert.ee

Ostan teie vanad autoromud,
ostan ka vanametalli 

Ostan ka korralikke sõidu-,veo- ja 
pakiautosid.

Paku kõike, raha kohe.

Töötame iga päev  582 95083

Kiire ja konfidentsiaalne 
raamatupidamine Sinu 

ettevõttele. Hinnad väga 
soodsad! Firmad alates 1000 

krooni kuus; KÜ-d kuupiir 
alates 30 krooni korter. Tuleme 
igakuistele dokumentidele ise 

järele!

vivateamrmp@gmail.com; 528 9386 

Kütteladu müüb
pakitud

TURBABRIKETTI
PUIDUBRIKETTI

Kohalevedu
Tel. 535 92794

OST    MÜÜK   ÜÜR

HINDAMINE INVESTEERIMINE

Vaata parimaid pakkumisi:  www.1partner.ee

MEIE LEIAME
OSTJA!

Angela Virak
56 640 991
66 84 700

Olmer Õigus
56 560 460
66 84 700

Väljaõppinud puudelangetaja 
teostab ohtlike puude- ja 

oksteraiet.Tööd teen tõstuki ja 
käsitehnikaga.

Puude üldseisundi hindamine 
ja konsultatsioon tasuta.

  
561 69864

Müüa kõrgkvaliteetset 8mm 
puidugraanulit (kotis16kg) ja 

puitbriketti

Lisainfo saamiseks helista 
tel:   566 42025 

www.pelletsgrillhouse.eu

Suuremate koguste ostmisel 
allahindlus!!!

AS PROTTEN F.S.C. ESINDUSKAUPLUS 
MÜÜGIL SUUR VALIK   SÜGISKAUPA 

MEESTELE LAIENENUD VALIK RÕIVAID  SUURUSTES L-6XL
    JOPED, KAMPSUNID, JAKID, PLUUSID, VESTID, PÜKSID

NAISTELE TÄIENENUD VALIK PROTTENI  
SÜGISKOLLETSIOONIST

SUUR VALIK SEELIKUID, PÜKSE JA SÜGISMANTLEID  
UUENENUD VALIK  EHTEID, SAL-

LE, KÄEKOTTE, KINDAID               

KLIENDIKAARDI OMANIKULE -5% 
TÄISHINNAST

OLETE OODATUD!
PALDISKI MNT.19 , KEILA  TEL 674 7575

E-R 9.00-19.00 L 10.00-16.00

Müüa FREESASFALTI
(Keilas)

60 kr/tonn + 20%

Kohalevedu tellimisel.
Tellimine: 650 6448

AS Metsaküla Piim müüb

sõnnikut
Hind 70 kr/tonn 

+ käibemaks 20%.

Kohalevedu tellimisel.
Tellimine:

604 9826, 564 83533

Ostan vana voodrilauda 
ja/või mõne vana ehitise 

(kuur vms.) 
lammutamiseks. 

tel. 562 29922

FEKAALIVEDU
(kogumiskaevude 

tühjendus)
hinnad alates 250kr 

tel 534 68430

KORISTAN TASUTA 
VANARAUDA 

pliidid, pesumasinad,elektrijuhtmed,
vannid, autoakud, automootorid, torud  

Tuleme ka väikesele kogusele järgi

Helista ja tee elamisse ruumi 
534 684302

Asjatundlik abi kinnisvara 
müümisel, üürimisel, ostmisel 

või vahetamisel

FIE Eha Remma, EKMK liige
remma@smail.ee 

56 608 308 või 67 97 624
 

Ohtlike puude turvaline 
langetamine
Kruntide puhastamine
Puujäätmete äravedu
Raietööd

Tel. 525 0893, 562 60344
e-mail:   info@vahergrupp.ee

Müüa ehituslikku saematerjali,
 voodrilauda, aiamaterjali

Tel. 670 6876,
501 0701, 510 9068

Teeven Puit OÜ, Saku vald, 
Üksnurme

Õmblusettevõte AS Protten F.S.C.  
asukohaga Keilas võtab tööle 
kogemustega juurdelõikaja 

(vähemalt 5.a.kogemus ), vajalik 
jooniste lugemise oskus ja  

masstööõmbleja (vähemalt 
3.a kogemus ). 

Kontakt tel. 6747567

Müüa sõelutud mulda
koos kohaletoomisega

Pakume kopateenust 
ja multilift 

kastiteenust

Ülegabariidilised veod
ja kraanaga 

veoautode tellimine

info@astroservice.ee
504 7617


