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Tuleb taas rohkem 
kukrut kergendada: 
prügiveo hind tõuseb

Alates 1. aprillist tuleb vallaelanikel arvestada  
sega-olmejäätmete äraveo kulude suurenemisega, 
mis on tingitud ladestustasude ja kütusehindade 
kasvust. 
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Esimese klassi koolikohti terves vallas kokku 
on 96. Rahvastikuregistri andmete kohaselt  on 
potentsiaalseid esimesse klassi minejaid aga 
178. Mida olulist on vaja lapsevanemal teada 
koolikohtade pingerea kujunemisest ja vastuvõtu-
eeskirjadest?

loe lk 6

Tähelepanu kohalikele omavalitsustele 
on valimisprogrammides tagasihoidlik

Ka sel aastal ei mahu 
ilmselt kõik soovijad 
esimesse klassi

Professor Sulev Mäeltsemees, 
TTÜ sotsiaalteaduskonna dekaan 

Augustis möödub 20 aastat Eesti 
iseseisvuse taastamisest. Kahetsus-
väärselt vähe on seni räägitud/
kirjutatud kohaliku omavalitsuse 
rollist taasiseseisvumisel. 

See pole ligilähedaseltki võrreldav 
esimese iseseisvusajaga, mil tunnis- 
tati ja tunnustati kohalikku oma-
valitsust, kui omariikluse saavuta- 
mise üliolulist tegurit. Näiteks 
1938. aastal kirjutati, et „kaugele 
ettenägeliku poliitikuna tundis 
Konstantin Päts ära … et 
tugevad omavalitsused on riigi 
rajamisel esimeseks tähtsamaks 
eeltingimuseks“.
Tagasihoidlik tähelepanu kohali-
kule omavalitsusele ilmneb ka 
eelseisvate parlamendivalimiste 
valimisprogrammides ja meedia- 
kajastustes. Palju diskuteeritakse 
näiteks riigi välis- ja kaitsepoliitika 
üle, mis on üliolulised, eksistent-
siaalsed teemad, kuid sõltuvad 
suures osas siiski Euroopa Liidu 
ja kaitsepoliitika osas ka NATO 
otsustustest ja tegevusest. 
Küll aga on liikmesriigi parlamendi 
pädevuses praegu ja vähemalt 
arvestatavas tulevikus kohaliku 
omavalitsuse ja regionaalhalduse 
korraldus. Üldtuntud on, et Euroopa 
regionaliseerub ja viimased märk-
sõnad muutuvad seega iga liikmes-
riigi parlamendi jaoks järjest 
tähtsamaks. 
Kui valimiseelselt ongi meil puudu-
tatud kohalikku omavalitsust, siis 
peaasjalikult haldusterritoriaalsete 
muudatuste aspektist. Kõige selge-
malt (radikaalsemalt) on seda tehtud 
IRL valimisprogrammis. 
Kahtlemata on territoriaalsed 
muudatused vajalikud. Vastuseid 
on aga vaja eelkõige küsimustele 
– mis saab kohaliku omavalitsuse 
korraldusest ja kohast avalikus 
halduses ning tema tulubaasist? 
EL riikidest oleme viimaste hulgas 
omatulude osatähtsuselt kohalike 
eelarvete tuludes. Eestis on see suht-
arv 4%, EL-s keskmiselt 27%, Soomes 
43% ja Rootsis koguni 69%. Aga need 
arvud peegeldavad teatud määral 
kogukonna omavalitsemise ulatust, 
sest ülejäänud kohaliku eelarve 
tulud on kas riigi „jaga ja valitse“ või 
otseselt keskvalitsemise poliitika.
Kohaliku eelarve suurendamise 
teemat on põhjalikumalt käsitletud 
Keskerakonna valimisprogrammis, 

lakoonilisemalt Reformierakonna, 
Sotsiaaldemokraatide ja Rahvaliidu 
valimisprogrammides.
Millised keerulised probleemid tu-
leb lahendada kohaliku omavalitsuse 
õigus- ja majandusruumi korral-
damisel, ilmneb eriti selgelt just 
Tallinna vahetul tagamaal, sh Saue 
vallas. Avalike teenuste tarbimine 
on pealinnapiirkonnas ülejäänud 
regioonidega võrreldes kõige 
suuremas mahus kohaliku oma-
valitsuse üksuste administratiivpiire 
ületav. Kui väita, et lahendused 
peituvad üksnes suurte valdade 
tegemises, siis kas Tallinna ümbruse 
vallad ja linnad ikka tahavad liitu- 
da, sh Tallinnaga? Meenutada 
tasuks paari aasta taguseid 
sellealaseid arutelusid. Kui aga 
liitumist ei peeta otstarbekaks, siis 
(ainsa?) alternatiivina on elanike 
kvaliteetseks teenindamiseks koha-
liku omavalitsuse üksuste koostöö. 
Nii Soome (Helsingi piirkonna) 
kui meie endi senine kogemus 
kinnitab, et teatud valdkondades 
(ühistransport, jäätmemajandus jne) 
on elanike huvides vastav koostöö 
vaja seadustada.

Mind paneb sageli imestama, 
kui pakutakse lihtsaid, peaasi, et 
senist avaliku halduse, sh koha-
liku omavalitsuse korraldust 
„pea peale pööravaid“ lahendusi. 
Muidugi - ühest küljest eeldab 
reformi märksõna vähem või 
rohkem radikaalseid muudatusi, 
aga üllatab ja ühtlasi kurvastab 
just see, et ettepanekute tegemisel 
enamasti ei analüüsita muudatuste 
võimalikke negatiivseid tagajärgi. 
Justkui õnn saabuks kohe meie õuele, 
kui taastaksime kahetasandilise 
kohaliku omavalitsuse või läheksime 
kohalike volikogude valimistel üle 
majoritaarsele valimissüsteemile või 
…
Tuntud kohaliku omavalitsuse 
teadlane professor Peter Schöber 
on kirjutanud, et riik, mis ei arvesta 
kohalike omavalitsuste õigustatud 
huvisid nõrgestab iseennast. Tahaks 
väga loota, et valitav Riigikogu 
hakkab kohaliku omavalitsuse ja 
regionaalhalduse probleemidega 
tegelema laiemalt ja süvitsi 
minevamalt, kui seda võib üldjuhul 
järeldada valimisprogrammidest.
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Aktuaalne

Mart Laar, IRL
IRL toetab kogu 
Eesti arengut 
IRL programmi üheks 
eesmärgiks on tagada, et 
Eestis saaks elada mitte 
ainult mõnes suurlinnas 
vaid kogu maal. Selleks 
on vaja tegevusse saada 
tugevad ja oma piirkonna 
rahva huve kaitsta suutvad 
omavalitsused. Just see on IRL 
poolt pakutud haldusreformi 

eesmärk. 
Haldusreform aitab kaasa majanduse kiiremale 
arengule Eesti maapiirkondades ning tagab kvaliteetse 
hariduse. Oluline on ka infrastruktuuri edendamiseks, 
teedeehituseks ning lairiba-interneti väljaehitamiseks 
astutavad sammud, mis IRL programmis endale kindla 
koha on leidnud. Nendest kõigest on kohalikele elani- 
kele konkreetset kasu. See kehtib ka lasterikastele 
peredele suunatud koduprogrammi kohta ning 
ettepanekule vabastada kodualune maa maamaksust, 
mille on Eestis mõned omavalitsused juba ka ellu viinud, 
nende seas ka Harku. 

Urve Palo,  
Sotsiaaldemokraatlik 
Erakond
Sotsiaaldemokraatide vali-
misprogrammi keskmeks 
on inimene, tema areng 
ning heaolu. Kohalikus 
omavalitsuses elavad ini-
mesed, järelikult toob sotsiaal-
demokraatide põhimõtete 
rakendumine kasu kõigile 
inimestele, kes omavalitsuses 
elavad.
Alljärgnevalt toon välja viis
olulist lubadust:
1) Harjumaal üldiselt ja ka Saue vallas elab palju lastega 
peresid, seetõttu aitab sotsiaaldemokraatide lubadus 
kolmekordistada lastetoetused ja maksta igale lapsele 
kuni lapse 19 aastaseks saamiseni 60 eurot kuus, oluli-
selt kaasa perede kindlustunde kasvule homse päeva 
ees. 
2) Harjumaal on puudu lasteaiakohtadest ja see 
omakorda takistab peredel ühitada töö- ja pereelu. 
Seetõttu lubame taastada riikliku programmi „Igale 
lapsele lasteaiakoht“. Selle programmi raames õnnestus 
mul rahvastikuministrina luua aasta jooksul juurde 
üle Eesti 500 uut lasteaiakohta. Edukalt alustanud 
programm tuleb uuesti käivitada ja toetada omavalitsusi 
lasteaiakohtade loomisel.
3) Eesti ei ole nii rikas, et me võiksime lasta ühegi 
lapse potentsiaali raisku minna. Seetõttu lubavad 
sotsiaaldemokraadid hakata maksma üliõpilastele 
tudengitoetust. Eesti riik peab tagama igale lapsele tasu-
ta võimetekohase hariduse. Kõrghariduse omandamine 
ei tohi sõltuda lapsevanema rahakotist. Isegi, kui noor 
inimene saab sisse tasuta riiklikule kohale, peab ta 
õppimise ajal kusagil elama ja süüa tahaks ka. Seetõttu 
lubame maksta tudengipalka igale tudengile 130 eurot 
kuus, millele lisandub 65 eurot heade õpitulemuste 
puhul. 
4) Selleks, et omavalitsused saaksid hästi teenindada 
oma elanikke ning täita riigi poolt neile pandud 

kohustusi, tuleb omavalitsuste tulubaas taastada 2008.
aasta tasemele. Selleks tuleb suurendada füüsilise isiku 
tulumaksust omavalitsusele laekuvat osa tänaselt 11,4%lt 
11,93%ni. 
5) Kuna 2013. aastal lõpevad ära Eesti riigi otse-
toetused meie põllumeestele, tuleb langetada 
toiduainete käibemaks tänaselt 20%lt 5%le. See 
aitab hoida ära toiduainete kallinemise ja hoida 
Eesti põllumajandussaaduste kasvatajad ja töötlejad 
konkurentsivõimelisena. Sellest võidavad kõik Eesti 
inimesed. Madalam toiduainete käibemaks on kasutusel 
pea kõigis arenenud Euroopa riikides.

Mailis Reps, 
Eesti Keskerakond
Kohaliku omavalitsuse 
üksused (KOV)  on riigi 
vundament
Sellise põhiseisukohaga 
läheb Keskerakond vastu 
valimistele. Seejuures lubame 
poliitikas lähtuda inime-
sest ja tema vajadustest, 
andes rahvale tagasi võimu 
ja vahendid kohaliku elu 
iseseisvaks korraldamiseks. 
Kohaliku omavalitsuse üksus on lähim institutsioon, 
kuhu inimene saab nõu ja abi saamiseks pöörduda.  
Meie jaoks on tähtis, et KOV-id oleksid nii 
organisatsiooniliselt kui majanduslikult tugevad ja 
tegusad. Siis on ka nende abivalmidus ja operatiivne 
toetus elanikele vajalikul tasemel. 
Seepärast  on Keskerakonna valimisplatvormis KOV-
idele suunatud tegevuskava võrdlemisi konkreetne. 
Nii töötame välja uued kohalikku elu korraldavad 
põhimõtted ja seadused, milles reguleerime kohaliku 
elu küsimusi selliselt, et oleks tagatud avaliku teenuse 
tänapäevane kvaliteet ja kättesaadavus kõigile 
eestimaalastele.
Veel töötame välja kohaliku omavalitsuse üksuste 
finantseerimise uue korra ja põhimõtteliselt uue 
KOV-i eelarve kujundamise süsteemi ning seaduse 
abil kindlustame neile ülesannete täitmiseks kindla 
tulubaasi.
Loome õiguslikud alused, mis stimuleerivad KOV-e 
koostöös riigiga looma linnas või vallas uusi töökohti.
Loome KOV-idele võimalused toetada kodanike-
ühenduste tegevust Euroopa Liidu tõukefondide toel 
ette võetavate projektide kaasfinantseerimiseks.
Loome ja kehtestame KOV-i ja avaliku teenuse teadus-
põhised miinimumstandardid ning ühinemiseks või 
liitumiseks motivatsioonipaketid sellise arvestusega, et 
2013. aastal  saaksid volikogude valimised toimuda juba 
uue omavalitsussüsteemi alusel.
Seega on kõik meie tähtsamad lubadused koostatud 
inimese huvidest ja vajadustest lähtudes.

Viljar Jaamu, 
Eestimaa Rahvaliit
Viimase 8 kuuga on Rahva-
liiduga liitunud teadlaseid 
ja ettevõtjaid. Sellega on 
tublisti täienenud Rahvaliidu 
teadmiste ja ka kogemuste 
pagas.
Oma põhimõtteid kujundades 
lähtusimegi sellest, et need 
tooks otsest kasu just lihtsatele 
inimestele ja ka kohalikele 
omavalitsustele.
Üks oluline põhimõte on 
ettevõtluse, eriti tootmise 

arendamine just väljaspool suurlinnasid.
Elektri hinna langetamine 20% vähendab kõigi, kaasa-
arvatud kohalike omavalitsuste, kulusid oluliselt.
Maksude langetamine 2007. aasta tasemele parandab 
ettevõtluskeskkonda ja loob töökohti.
Kütuseaktsiisist peab laekuma 15% kohalikele 
omavalitsustele teede hoolduseks.
Tasuta hambaravi hoiab ära tervise üldise halvenemise. 
Ütlevad ju ka arstid, et ravimata hammastest võivad 
edasi areneda tõsisemad haigused.

Ka Rahandusministeerium on märkinud, et Rahvaliidu 
lubadused on kõige vähem kulukad ja nagu Te ise võite 
tähele panna, siis ka väga praktilised ning lihtsasti 
juurutatavad.

Andrus Ansip,
Eesti Reformierakond
Nii Saue elanike kui teiste 
elu mõjutab kõige enam see, 
milliseks kujuneb tulevastel 
aastatel Eesti majanduskasv. 
Kui majandus on korras ja 
kasvab, siis kasvavad ka 
inimeste palgad, pensionid 
ja on riigil paremad või-
malused maksta vajajatele 
toetuseid. Siis suurenevad 
nii riigi kui omavalitsuste 
võimalused parandada oma inimeste elukeskkonda.    
Reservid, väike välisvõlg, konservatiivne eelarvepolii-
tika – need on Eesti tugevused, miks meie oleme kriisist 
väljumas nii palju kiiremini kui teised. Me olime 
teistest paremini kriisiks valmis ja tegime kriisi ajal 
õigeid otsuseid. Nüüd on vaja hoida Eestile edu toonud 
majandus- ja maksumudelit. Nii saame oma tugevused 
maksma panna. 
Valimistel oma otsuse langetamiseks soovitan tutvuda 
erakondade valimisprogrammidega – millisena nähak-
se neis ette Eesti tulevikku? Reformierakond on näinud 
palju vaeva oma programmi kirjutamisega ja usun, et 
see on igale valijale hea lugemine. 
Valimistulemus ei ole selge enne, kui valimised on 
möödas, kuid siis on liiga hilja midagi muuta. Tähtis 
on minna valima ja anda oma hääl neile põhimõtetele, 
mille järgimist ootate meie ühise riigi juhtidelt järgmi-
sel neljal aastal.   

Artur Talvik,
Erakond Eestimaa Rohelised
Kõik  Roheliste nimekirjaga 
liitunud, nii parteitud nn 
vabad kodanikud kui ka 
Erakond Eestimaa Rohelised 
liikmed, on veendunud sel-
les, et kogukonnakeskne 
kodanikuühiskond on 
ravimiks üleparteistunud 
kohaliku elu tervendamiseks.
Olen veendunud, et kogukond 
teab oma vajadusi ja oskab 

neid juhtida paremini, kui parteikontoritest suunatud 
erakondlik juhtimine. Meil on ettepanek muuta 
kohaliku omavalitsuse valimisseadust nii, et vald 
jagatakse piirkondadeks ja iga piirkond (asum linnas  
või suuremad külad ja külakonnad) valivad külavane-
ma või asumivanema. Nemad moodustaksidki voliko-
gu ja valiks vallavanema. Selline süsteem hoiaks ära 
ääremaastumise, kuna võimu esindaja on tõenäoliselt 
oma küla mees või naine, ehk siis valijale väga lähedal. 
Kindlasti võiks tekitada ka võimaluse saadikut tagasi 
kutsuda. Sellisel viisil moodustunud kohalikud 
omavalitsused tasakaalustaksid ka üleparteistunud 
riigijuhtimist.
Riigi teenused on väga suures osas kolinud internetti. 
Seega peaks olema ka inimestel põhiseaduslik õigus 
selle interneti kaudu riigiga tasuta suhelda. Seega- 
internet võiks olla elementaarsetes mahtudes tasuta ja 
kättesaadav ka kõige keerulisemates kohtades. On ju 
internet ka laste peamiseks suhtlusvahendiks.
Bürokraatia mahud on meil kogu riigis liiga 
suured. Selle vähendamine teeks elu lihtsamaks ka 
maapiirkondades.
Kõikvõimalikul moel on vaja toetada ka nn elulaadi-
ettevõtlust. Ehk siis ka kindakuduja või leivategija ei 
tohiks uppuda maksude koorma alla ja kannatada 
ametnike omavoli nende kallal. 
Loomulikult seisavad ka kõik Roheliste nimekirja 
inimesed selle eest, et suures majanduskasvu uimas ei 
hävitataks meie unikaalset elukeskkonda...

Mida nad lubavad omavalitsustele ja selle elanikele? 
Koduvald esitas 6. märtsi Riigikogu valimiste 

eel kuue suurema erakonna Harju- ja Raplamaa 
esinumbritele lihtsa ja maalähedase küsimuse: 

Kas ja kuidas erakonna platvormides kohalikele 
omavalitsustele suunatud põhimõtted/lubadused 

lihtsale vallaelanikule kasu võiksid tuua?

Eksklusiivsed kommentaarid 
Saue vallaelanikule.
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6. märtsil on kõik Eesti kodani-
kud, kes on vähemalt 18 aastat 
vanad ja  kelle elukoha andmed 
on Eesti rahvastikuregistris, 
oodatud hääletama Riigikogu 
valimistel.  

Valimispäeval 6. märtsil algab 
hääletamine kell 9.00 ja lõpeb 
kell 20.00. Valimispäeval saab 
valija hääletada üksnes selles 
valimisjaoskonnas, mille 
valijate nimekirja ta on kantud. 
Kaasa tuleb võtta kehtiv isikut 
tõendav dokument (näiteks 
pass, isikutunnistus, juhiluba, 
pensionitunnistus), millel on isiku 
nimi, sünniaeg või isikukood ja 
foto. Valijakaarti ei ole vaja kaasa 
võtta.

Kodus hääletamine
Kui terviseseisundi või mõne 
muu mõjuva põhjuse tõttu ei 
saa vallakodanik hääletada 
valimisjaoskonnas, võib ta 
esitada kirjaliku taotluse kodus 
hääletamiseks. Taotluses tuleb 
märkida kodus hääletamise 
taotlemise põhjus. Taotlust 
saab esitada kuni valimispäeva 
(s.o 6. märtsi 2011) kella 16.00-
ni kas jaoskonnakomisjonile 
või vallavalitsusele. Kodus 
hääletamist korraldatakse vaid 
valimispäeval. 

Valimisjaoskond nr 1,
hääletamisruum asub Ääsmäe 
külas Kasesalu 16 (Ääsmäe 
Põhikool) ning selle alla kuuluvad 
Jõgisoo, Koppelmaa, Maidla, 
Pärinurme, Pällu, Tagametsa, 
Tuula ja Ääsmäe külad. 
Kodushääletamise info:jaoskonna 
esimees Helje Kala 534 50497.

Valimisjaoskond nr 2,
hääletamisruum asub Laagri 
alevikus Veskitammi 8 (Saue valla 
Kultuurikeskus), selle alla kuulub 
Laagri alevik. Kodushääletamise 
info: jaoskonna esimees Marju 
Põllu 534 10763 ja 679 6765, 654 
1142.

Valimisjaoskond nr 3
hääletamisruum asub Laagri 
alevikus Veskitammi 22 (Laagri 
Kool), mille piiridesse kuuluvad 
Aila, Alliku, Hüüru, Kiia, Püha, 
Valingu, Vanamõisa, Vatsla külad. 
Kodushääletamise info: jaoskonna 
esimees Marina Maandi 566 49059, 
654 1138. 

Riigikogu valimistel 
toimub hääletamine 
kolmes jaoskonnas

Valimised

Ametisse asus haldusjuht 
Villy Sudemäe
Alates 1990. aastate algusest olen 
suuremal või vähemal määral seotud 
olnud erinevate kinnisvara alaste 
tegevustega. 
Alustasin kinnisvara vahendamisest 
ja hindamisest ning sealt edasi olen 
tegelenud kinnisvara arendamise, 
haldamise ja  hooldamisega.
Pedagoogilise kõrghariduse omandasin 
praeguses Tallinna Ülikoolis. Hiljem, 
1990. alguses täiendasin oma haridust Eesti Majandusjuhtide 
Instituudis ärijuhtimise erialal.
Vallavalitsuses on minu põhilised tööülesanded seotud Saue 
valla omanduses oleva kinnisvara haldamise ja hooldamise 
juhtimise, koordineerimise ning  ka osaliselt praktilise 
läbiviimisega. Lisaks tegelen vallaasutustele vajalike 
tugiteenuste organiseerimisega. 
Kinnisvara korrashoid on omanikule väga oluline tegevus, 
sest see peab tagama kinnisvara pikaajalise säilimise ning 
efektiivse kasutamise. Samas on see spetsiifiline tegevus, mis 
nõuab põhjalikke erialaseid teadmisi.
Kinnisvara korrashoiutegevust üldiselt reguleerib meil 
standard EVS 807:2010, mis baseerub Euroopa Liidu vastavatel 
reguleeringutel. Oman Eesti Kinnisvara Haldajate ja 
Hooldajate Liidu poolt väljaantud kinnisvara vanemhaldur IV 
ja hooldusmeister III kutsetunnistust.
Isikliku lähenemise ning  suhtumise töötegemisse võtaksin 
kokku  Ameerika teadlase ja kirjaniku Napoleon Hill’i  
(1883-1970) mõttega  raamatust “Think  & Grow Rich”, mis 
esmakordselt avaldati 1937. aastal:
“Maailm ei tasu inimestele mitte selle eest, mida nad teavad, 
vaid selle eest, mida nad teevad või kuidas nad innustavad teisi 
tegevustele.”
Vabal ajal tegelen aktiivselt vastupidavust nõudvate erinevate 
spordialadega. Samuti meeldib mulle sõita mootorrattaga ja ka 
maja juures ning aias toimetada.

Vallajuhtimine

Vallavolikogus 28. veebruaril
Toimus Nõlvaku lasteaia eelprojekti tutvustus
Valiti viis uut rahvakohtunikukandidaati Harju 
Maakohtule esitamiseks  
Muudeti Saue Vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja 
spordikomisjoni isikulist koosseisu, senine liige Terje 
Lepik astus komisjonist omal soovil välja, tema asemele 
nimetati Indrek Lindsalu 
Otsustati maade munitsipaalomandisse taotlemine
Otsustati Harku tee 1 maaüksuse munitsipaaloman-
disse taotlemine
Muudeti Saue Vallavolikogu 21. detsembri 2009 otsust 
nr 087 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ 
Algatati peremehetu ehitise hõivamine 
Muudeti Koppelmaa küla katastriüksuse Aleksandri 
sihtotstarve
Otsustati kinnistute omandamine
Otsustati Allika tee 10 ja Kurvi tee 411 aluse maa 
kasutusse andmine Alliku külas

•
•

•

•
•

•

•
•

•
•

Peremehetu ehitise hõivamise teade:

Saue Vallavalitsus on alustanud peremehetu ehitise hõivamise 
menetlust Saue vallas:

Ääsmäe külas asuv mõisa ait

Kõigil, kellel on vastuväited nimetatud ehitise hõivamise või 
peremehetuse kohta, esitada need kirjalikult 

kahe kuu jooksul pärast teate avaldamist 
Saue Vallavalitsusele, aadressil Veskitammi 4, 

Laagri alevik, Harjumaa 76401

TUNNUSTATU:  on kenaks kombeks saanud, et Eesti Vabariigi 
sünnipäeva tähistamisel tunnustatakse ka vallas tegutsevaid tublisid 
inimesi. Sel korral tõsteti esile ettevõtlikkust ja Jõgisoo elanikule Hele-
Mall Kink´ile öeldi tänukirja ja valla esindusmeenega aitäh tema panuse 
eest  Saue valla ainukese toimiva lastehoiu teenuse loomisel

Volikogu esimees ja 
vallavanem võõrustasid 
kohalikke ettevõtjaid 
Koduvald

Eesti Vabariigi aastapäeva 
tähistamisest on kujunenud 
üks aasta tähtsamaid sündmusi 
Saue vallas.  See on päev, kus on 
kombeks tunnustada parimaid 
ja tublimaid ning hinnata 
tehtut.

Sel aastal oli vastuvõtule 
palutud eelkõige  Saue vallas 
tegutsevad ettevõtjad ja  
suuremate ettevõte-te juhid. 
“Soovime sellega omalt poolt 
tunnustada ettevõtjate rolli valla 
igapäevaelus ja  ka neid inimesi, 
kes ei kuulu traditsiooniliste 
ettevõtjate hulka, kuid kelle 
energia ja ettevõtlikkus on 
lihtsalt katkematuks toeks 

kaaskondsetele,” ütles valla-
vanem Andres Laisk oma 
pidupäevakõnes. 
“Kahjuks on omavalitsuse side 
ettevõtjaga jäänud nõrgaks.  
Seda eriti pealinnaregioonis, kus 
tuleb tõdeda, et paljud ettevõtted 
ei  seosta ennast omavalitsusega, 
kus nad tegutsevad,” lisas 
Laisk. 
Volikogu esimehe ja vallavane-
ma vastuvõtt kandiski ideed, 
et tugevneks ettevõtjate side 
piirkonnaga ning ettevõtjate 
isiklik huvi või huvi puudumine 
omavalitsuse tegemiste suhtes 
asenduks ühishuvi ning koos-
tööga ning ettevõtjad näeksid 
vallavalitsuses ja volikogus  
head partnerit.

Tähtpäev

TUNNUSTATUD:

Marve Rekand 
Aila küla elanik, keda lähikondsed teavad, kui südamlikku 
ja abivalmis naist, kes vabatahtlikuna toetab abivajajaid oma 

naabruses, tegeleb vaimupuudega noortega Saue linnas ja lööb 
kaasa Saue linna invaühingu taidlustöös.
(Marve Rekand esitati tunnustatute nimekirja 

avaliku üleskutse raames)
 

  Mati Vetevool 
M.W. Vool OÜ omanik, avas 2010. aastal kalatöötlemistehase 

ja logistikakeskuse Saue vallas Hüüru külas

Haraka kodu juhtkond
Margit Saluste, Kaire Kindel ja Pille Maasik

Maidla külla rajatava puuetega inimeste noortekodu, mille 
ehitus algas 2010. aasta lõpus, asutajad ja rajajad

Hele-Mall Kink  
Käivitas 2010. aastal Saue valla ainukese toimiva lastehoiu, 

Jõgisoo noortekeskuse rajaja

Elju Vakkermann
Väsimatu Laagri kandi eakate elu ja tegevuse korraldaja 

Täname Teid ettevõtlikkuse eest Saue valla arengus!

Uus töötaja
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Saue valla detailplaneeringud veeBruaris

Saue Vallavalitsuse 22.02.2011 
korraldusega nr 106 algatati 
Hüüru külas Kadaka tee 13 
(katastritunnus 72701:001:0243) kin-
nistu ja lähiala detailplaneering. 
Detailplaneeringu eesmärgiks on 
määrata krundile ehitusõiguse ulatus 
ja hoonestustingimused kaksikelamu 
rajamiseks. Kinnistu asub Saue 
Vallavolikogu 27.06.2002 otsusega nr 
147 poolt kehtestatud Saare kinnistu 
detailplaneeringu koosseisus, mille-
ga anti Kadaka tee 13 kinnistule 
ehitusõigus ühe ühekorteriga väike-
elamu ja abihoonete rajamiseks, 
ehitusaluse pinnaga 350 m². Kinnistu-
le on välja ehitatud kõik välisvõrgud ja 
krunt on heakorrastatud. Tegemist on 
elamupiirkonnaga, mis on peamiselt 
hoonestatud kuni 2-korruseliste 
üksik- ja kaksikelamutega. Kadaka 
tee 13 kinnistu suurus on 1689 m² ja 
sihtotstarve on elamumaa. Kinnistu on 
hoonestatud, millel asub väikeelamu. 
Kehtiva üldplaneeringuga on 
planeeritava maa-ala maakasutuse 
juhtfunktsiooniks määratud väike-
elamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja 
ridaelamutele mõeldud ala ning asub 
väljaehitatud ja selge struktuuriga 
tänavatega elurajoonis. Planeeritav 
maa-ala piirneb Kadaka tee 12, 13 ja 
15 kinnistutega. 

Saue Vallavalitsuse 22.02.2011 
korraldusega nr 108 algatati Laagri 

alevikus Pärnu mnt 497 kinnistu ja 
lähiala detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärgiks on  
muuta olemasolev (katastritunnus 
72703:001:0153) elamumaa siht-
otstarve ärimaaks. Saue valla 
üldplaneeringu kohaselt asub pla-
neeringu ala tiheasustusalal, mille 
juhtfunktsiooniks on äri- ja tootmis-
maa. Kinnistu suurus on 2618 m², 
millel asub väikeelamu. Äriregistri 
andmetel tegeletakse kinnistul 
mootorsõidukite osade ja lisaseadmete 
jaemüügiga, sõidukite lammutamise, 
lammutatud sõidukite numbriliste 
agregaatide ning kerede remondi ja 
müügiga, autode hoolduse ja uute 
ning kasutatud varuosade müügiga. 
Käesoleva detailplaneeringuga kin-
nistule uute hoonete rajamiseks 
ehitusõigust ei määrata. Planeeritav 
maa-ala piirneb Pärnu mnt 497a, 
497b, 499 ja Tallinn-Pärnu-Ikla 
maanteega. Planeeringualal viidi läbi 
Alkranel OÜ poolt keskkonnamõju 
strateegilise hindamise eelhinnang. 
Keskkonnaekspert leiab, et ana-
lüüsitud teabe kohaselt ning KeHJS 
§ 2 lg 2 ja § 5 pole alust ja vajadust 
KSH algatamiseks, kuivõrd puudub 
eeldus oluliste keskkonnamõjude 
tekkeks (sh kumulatiivsed mõjud). 
Tuginedes eeltoodule on Vallavalitsus 
seisukohal, et planeeringuala ja selle 
lähiümbruse keskkonnatingimustest, 
tegevuse iseloomust ja sellega 

kaasnevatest tagajärgedest lähtudes 
ei saa kavandatava tegevusega 
kaasnevat keskkonnamõju pidada 
oluliseks ning seetõttu ei pea Saue 
Vallavalitsus vajalikuks detail-
planeeringu elluviimisega kaasneva 
keskkonnamõju strateegilise hinda-
mise algatamist. 

Saue valla territooriumil jaanuaris 
2011 on kehtestatud järgmised 
detailplaneeringud:

Saue Vallavalitsuse 1.02.2011 
korraldusega nr 51 kehtestati Hüüru 
külas Allika (katastritunnus 
72701:001:0626), Angerja tee 38 
(katastritunnus 72701:001:0069), Tikka 
1 (katastritunnus 72701:001:0170) ja 
Tikka 2 (katastritunnus 72701:001:0180) 
kinnistute ja lähiala detailplaneering.  
Detailplaneeringuga kavandatakse 
Hüüru külas Tallinn-Paldiski 
maantee ja Harju lubjakivimaardla 
vahelisele alale äri- ja tootmishooned. 
Detailplaneeringu koostamise ees-
märgiks on kinnistute kruntimine  
ning maasihtotstarbe osaline muut-
mine äri-, tootmis- ja transpordimaaks. 
Äri- ja tootmismaa sihtotstarbega 
kruntidele on määratud ehitusõiguse 
ulatus ja hoonestustingimused kuni 
3-korruseliste äri- ja tootmishoonete 
rajamiseks. Planeeritavatele krun-
tidele lubatakse kuni 2 hoonet, 
kõrgusega kuni 12 meetrit. Ühtlasi 

määratleti detailplaneeringus üldi-
sed maakasutustingimused ning 
heakorrastuse, haljastuse, juurde-
pääsude, parkimise ja tehnovõrkude-
ga varustamise põhimõtteline lahen-
dus. Üldplaneeringu kohaselt asub 
planeeringuala tiheasustusalal, maa-
kasutuse juhtfunktsiooniga äri- ja 
tootmismaa. Planeeritava ala suurus 
on ca 16,2 ha.

Saue Vallavalitsuse 8.02.2011 
korraldusega nr 63 kehtestati Maidla 
külas Tammemetsa (katastritunnus 
72704:003:0195) kinnistu ja lähiala 
detailplaneering. Detailplaneeringu 
eesmärgiks on maasihtotstarbe 
osaline muutmine elamumaaks ning 
ehitusõiguse ja hoonestustingimuste 
määramine ühe ühekorteriga väike-
elamu ja ühe abihoone rajamiseks. 
Detailplaneeringuga  lahendatakse 
planeeritaval alal heakorrastus, 
haljastus, juurdepääsuteed ja tehno-
võrkudega varustamine. Kinnistu 
koosneb kahest katastriüksusest, 
millest väiksem (6000 m²) on 
elamumaa sihtotstarbega ning 
suurem (3,1 ha) maatulundusmaa 
sihtotstarbega, kuhu ehitusõigust 
käesoleva detailplaneeringuga ei 
anta. Üldplaneeringu kohaselt asub 
planeeringuala hajaasustusalal, 
miljööväärtuslikul alal. Planeeritava 
ala suurus on ca 3,8 ha.

Saue Vallavalitsus võttis vastu ja 
suunas avalikustamisele 22.02.2011 
korraldusega nr 107 Vatsla külas 
Mäe-Indreku (katastritunnus 
72701:001:0584) kinnistu ja lähiala 
detailplaneeringu. Detailplaneeringu 
eesmärgiks on ehitusõiguse ulatuse  
ja hoonestustingimuste määramine 
ühe ühekorteriga väikeelamu ja 
abihoonete rajamiseks ning olemas-
oleva elamu rekonstrueerimine 
abihooneks.
Ühtlasi määratakse detail-
planeeringus üldised maakasutus-
tingimused ning heakorrastuse, 

haljastuse, juurdepääsude, parkimise 
ja tehnovõrkudega varustamise põhi-
mõtete lahendamine. 
Detailplaneeringu avalik väljapanek 
toimub 7.03.2011 kuni 21.03.2011 
kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 
18.30-ni ja reedeti kella 14.00-ni) Saue 
vallamajas, Veskitammi 4, Laagri 
alevik.

Saue Vallavalitsus võttis vastu ja 
suunas avalikustamisele 22.02.2011 
korraldusega nr 105 Alliku külas 
Kotka tee 7 (katastritunnus 
72701:001:0022) kinnistu ja lähiala 

detailplaneeringu, eesmärgiga anda 
ehitusõigus ja hoonestustingimused 
AS EMT-le mobiilisidemasti 
rajamiseks. Paigaldatav mast on 
27 m kõrgune, mis vastab rahvus-
vahelistele standarditele. Masti 
juurde hakkab kuuluma moodulhoo-
ne sideaparatuuri paigutamiseks 
ning nähakse ette piire, mis tõkestaks 
kõrvaliste isikute juurdepääsu 
liinirajatisele. Kinnistu sihtotstarve 
on tootmismaa ning taotletav 
planeering ei ole üldplaneeringut 
muutev.
Detailplaneeringu avalik väljapanek 

toimub 7.03.2011 kuni 21.03.2011 
kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 
18.30-ni ja reedeti kella 14.00-ni) Saue 
vallamajas, Veskitammi 4, Laagri 
alevik.

Avalikul väljapanekul olevate 
detailplaneeringutega ning 
detailplaneeringute algatamise, 
vastuvõtmise ja kehtestamise 
korralduste ja otsustega on võimalik 
tutvuda ka elektrooniliselt Saue valla 
veebilehel: http://www.sauevald.ee/
ehitus_planeerimine

Detailplaneeringute avalikud väljapanekud

Roheline tuli Nõlvaku Lasteaia ehitamiseks on lõpuks käes
Hea uudis

Koduvald

17. veebruaril võttis Vabariigi 
Valitsus vastu otsuse, millega 
kinnitati Saue ja Saku valla 
ühisprojektina uue lasteaia 
ehitamiseks 1,6 miljoni euro 
suurune Euroopa Liidu toetus.

Teatavasti hakkas vald juba 
aastapäevad tagasi aktiivselt 
tegelema uue lasteaia rajamise 
projektiga. Osteti ära maatükk 
Laagris Kaselaane 1/Vanasilla 
31a, täna on poole peal ehitusliku 
projekteerimise protsess.
Seda kõike tehti heas usus, et 
positiivne rahastusotsus Kohalike 
omavalitsuste investeeringu-

toetuste kavast (nn KOIT kava) 
siiski tuleb.  Kuigi maakondlik 
hindamiskomisjon paigutas juba 
2009. aastal meetmesse esita-
tud projektide põhjal Saue ja 
Saku valla ühise lasteaiaprojekti 
eelistusnimekirjas esimeseks, ei 
olnud senini valitsuse konkreetset 
otsust. Nüüd on positiivne otsus 
olemas, kuigi nagu iga teist 
õigusakti, võib sedagi etteantud 
tähtaja jooksul vaidlustada.
Nõlvaku Lasteaia ehituse projekti-
juhi Meelis Linnamäe sõnul on 
kavas reaalse ehitusega alustada 
juba 2011. aasta suvel ja lõpetada 
suvel 2012. Seda muidugi juhul,  
kui nimetatud otsus jääb jõusse.
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Alates 1. aprillist tõusevad 
korraldatud jäätmeveo hinnad
Kati Oolo,
arendusspetsialist

Alates 1. aprillist tuleb Saue 
valla elanikel arvestada sega- 
olmejäätmete äraveo kulude 
suurenemisega, mis on tin-
gitud ladestustasude ja 
kütusehindade kasvust. 

Vastavalt Saue valla jäätme-
hoolduseeskirjale on vedajal 
õigus taotleda teenustasu 
muutmist, kui esinevad objek-
tiivsed asjaolud, mis oluliselt 
mõjutavad jäätmete veokulusid 
või jäätmekäitluskoha rajamis-, 
kasutamis-, sulgemis- või järel-
hoolduskulusid.
Näitena saab välja tuua, et 
konkursi korraldamise het-
kel (2010. aasta jaanuaris) 
oli segaolmejäätmete vastu-

võtuhind Jõelähtme prügilas  
588 kr/tonn (+km), alates  
1. jaanuarist 2011 on hinnaks 
625 kr/tonn (+km). See on 
6,3% kõrgem, kui korraldatud 
veo konkursi korraldamise 
hetkel ning mõjutab oluliselt 
jäätmeveole tehtavaid kulutusi. 
Kütusehinna pideva tõusuga 
on ilmselt kursis kõik valla-
kodanikud ja see pikemat 
peatumist ei vaja. 
Kuid siinkohal on oluline 
märkida, et tõusevad ainult 
segaolmejäätmete äraveo tee-
nustasud. Taaskasutatavate 
biolagunevate, paberi ning papi 
ja suurjäätmete hinnad jäävad 
endisele tasemele ja muudatusi 
selles osas oodata ei ole. 
Lähtuvalt nimetatud asjaolust 
paneme vallakodanikele süda-
mele, et oluline on jäätmeid 

sorteerida taaskasutamise 
eesmärgil. 
Arenev ühiskond toob kaasa 
tarbimise kasvu ja üha suurene-
va prügi tootmise. Rohkem prügi 
segaolmejäätmetes tähendab 
aga ressursi raiskamist. Et seda 
protsessi pidurdada, keskkonda 
säästa ja hoida eluks vajalikke 
ressursse ka tulevastele põlve-
dele, on hädavajalik jäätmete 
sorteerimine ja taaskasutamine. 
Mida vähem jääb jäätmeid 
segaolme konteinerisse, seda 
vähem tuleb jäätmeveo eest 
maksta. 
Taaskasutamise võimalused 
arenevad pidevalt (avalikud 
pakendikonteinerid, jäätme-
majad ja -jaamad, tasuta 
pakendikoti äraviimise teenuse 
tellimine jne), tuleb vaid enda 
jaoks sobiv leida. 

Jäätmeliik Konteineri 
suurus (m³)

Kehtiv hind koos 
km

Hind alates 1. aprillist 2011 
koos km

EEK EUR EEK EUR
Segaolmejäätmed kuni 0,08 21,6 1,38 22,62 1,45

kuni 0.12 (kott) 9 0,58 10,34 0,66
kuni 0,14 48 3,07 49,95 3,19
kuni 0,24 57,6 3,68 60,32 3,86
kuni 0,37 57,6 3,68 60,85 3,89
kuni 0,66 61,2 3,91 65,86 4,21
kuni 0,8 66 4,22 70,99 4,54
kuni 2,5 117,6 7,52 130,19 8,32
kuni 4,5 132 8,44 153,51 9,81

Paber ja papp kuni 0,60 0 0 0 0
kuni 2,5 0 0 0 0
kuni 4,5 0 0 0 0

Biolagunevad köögi- ja 
sööklajäätmed

kuni 0,08 0 0 0 0
kuni 0,14 0 0 0 0
kuni 0,24 0 0 0 0

Suurjäätmed kuni 1 400 25,56 400 25,56

Asukoht Pakend Paber 
ja papp

Alliku küla, Allika tee 10 (Vanamõisa seltsi-
maja)

+ +

Alliku küla, Klaokse elurajoon + +
Alliku küla, Koidu tee ja Koidu põik rist + +
Alliku küla, Koru tn ristmik + +
Alliku küla, Kotka tee ja Kauri rist + +
Alliku küla, Väriheina tee kurv + +
Hüüru küla, Hüüru mõisa parkla + +
Jõgisoo küla, Lõokese tn + +
Kiia küla, Kiia ridaelamud/korvpalliväljak + +
Laagri, Kuuse tn vana katlamaja + +
Laagri, Nõlvaku ja Sillaku rist + +
Laagri, Vanasilla tee/Kaselaane nurk +
Laagri, Sae tn parkla + +
Laagri, Veskitammi 3 parkla + +
Laagri, Kuuse 26 (mänguväljaku kõrval) +
Laagri, Redise 4, 6, 8 ja 12 majade juures +
Maidla küla, seltsimaja/keskuse autobus-
sipeatus

+ +

Tuula küla, kortermajade juures + +
Valingu küla, Puiestee 4 +
Valingu küla, Suurekivi elurajoon, küla 
infotahvli kõrval

+ +

Vanamõisa küla, Männivälja elurajoon + +
Vanamõisa küla, Rõika tn +
Vatsla küla, Vatsla ja Kodasema tee nurk + +
Ääsmäe küla, Kasemäe ja Kuuskemetsa tn 
nurk

+ +

Ääsmäe,  Kasesalu tn kortermajad + +

Avalikud pakendi- ja paberikogumise konteinerite asukohad: 

Hinnatõus

Mikk Lõhmus,
abivallavanem

Laagri ja Alliku elanud on 
pikisilmi oodanud Laagrist 
läbi Harku aleviku Tallinna 
linna kulgeva autobussiliini 
avamist. 

Eelmisel aastal korraldas Saue 
Vallavalitsus elanike seas 
küsitluse ja rohke tagasiside 
näitas, et huvi liini avamiseks 
oli olemas, samuti tehti mit-
meid ettepanekuid graafiku, 
sõiduaegade, peatuste jne osas.
Kuna liin läbib mitut omavalit-
sust (Saue ja Harku vald, Tallin-
na linn) ja eeldatav piletitulu ei 
kata liini käigushoidmise tulu-

sid, siis eelnesid otsustamisele 
pikad läbirääkimised. Tänaseks 
oleme jõudnud niikaugele, et 
osapooled ja Harjumaa Ühis-
transpordikeskus on liini ava-
mise osas kokku leppinud. 
Lähikuudel korraldab Harju-
maa Ühistranspordikeskus 
vedaja leidmiseks vajaliku 
hanke ja 1. septembrist peaks 
liin hakkama meie elanikke 
teenindama.
Liini alguspunkt on Laagri 
alevikus, seejärel sõidab buss 
mööda Instituudi teed (peatudes 
sh Tammetalu peatuses) Harku 
alevikku, Harku alevikust möö-
da Paldiski maanteed Tallinna 
linna Rocca al Mare keskuse 
juurde. Oleme kavandanud, et 

buss käib tööpäeviti 6 korda 
päevas, 2 korda hommikul, 2 
korda lõuna paiku ja 2 korda 
õhtul. Puhkepäeviti liiguks 
buss 3 korda päevas. 
Siinkohal palume veelkord 
elanike abi, seda kavandatavate 
sõiduaegade osas. Liinist 
peab ka reaalselt kasu olema, 
seega- mis kellaks peate Teie 
või Teie lapsed Tallinna või 
Tallinnast koju saama, andke 
teada e-posti aadressil mikk.
lohmus@sauevald.ee Sellest 
oleks Teile sobiva sõidugraafiku 
kujundamisel palju abi.
Kuna bussiliini käimapanek 
eeldab Kotka ja Metsavahi piir-
konna elanike jaoks rohkem 
ohtlikke Instituudi tee ületusi, 

siis toimetame praegu selle 
nimel, et koostöös Maantee-
ametiga ehitada Instituudi 
tee ja Kotka tee ristmikule 
jalakäijate ülekäigukoht, samuti 
I etapp Kotka tee kõnniteest. 
Vastav ehitusprojekt on valmis, 
hetkel käivad läbirääkimised 
Maanteeameti Põhja regiooniga 
tööde rahastamise osas.
Bussiliini katseperiood on 6 
kuud, selle käigus on näha, 
kuivõrd elanikud uue liini 
omaks võtavad ja kas sellega 
üldse sõitma hakatakse. 
Info liini täpse graafiku 
kohta avaldame enne liini 
käimapanekut nii vallalehes, 
valla veebilehel kui ka 
bussipeatustes.

Laagri-Harku-Tallinna autobussiliin käivitub 1. septembrist
Ühistransport
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Lasteaia- ja kooliõpetajad õppisid üksteiselt 

Sel sügisel on üle valla esimesse klassi minemas 178 last

Eli  Nevski,
Laagri Lasteaia õppealajuhataja

Koolivalmidus on protsess, mis 
algab koolieelsel perioodil ja 
jätkub katkematult koolis eda-
si.  Nii lapsevanemad, lasteaia- 
kui klassiõpetajad tunnetavad 
oma rolli  õppimiseelduste 
kujunemisel.

Oluline on piirkondlik koostöö 
lastevanemate, lasteaia ja kooli 
vahel. Vastastikuses koostöös 
sünnib teadmine, milliseid 
kooliks vajalikke baasoskusi on 
vajalik tähtsustada ja arendada 
lapse üleminekul lasteaiast 
kooli.  
Laagri Lasteaia pedagoogide 
mõte lasteaiaõpetajate kooli-
tunnis osalemisest võeti Laagri 
Kooli juhtkonna ja õpetaja 
poolt hästi vastu. Veebruari- 
kuu esimesel päeval  tõttasidki  
nii Laagri kui Veskitammi 

lasteaedade õpetajad rõõmsalt 
Laagri Kooli, olles valmis läbi 
mängima I klassi õpilaste 
lõimitud tegevuse. Kohapeal 
selgus, et olime vaatlejateks 
õpetaja Ülle Noodla  1.t klassi 

kahes lõimitud tunnis, mille 
teemaks „Aeg“. 
Esmalt kohtumisrõõm oma  
„vanade sõpradega“ ehk endiste 
kasvandikega tegi südame 
soojaks. Lõimitud tunnid olid 

ka lastele nö proovikiviks, kuid 
kõik töötasid tunnis kaasa 
ja õpetaja ei lasknud ennast 
„publikust“ segada. Lapsed olid 
tublid, neid ei häirinud sugugi,  
et klassis istus hulk täiskasva-
nud inimesi ja jälgis nende 
tegemisi. Kahe tunni jooksul 
omandasid lapsed teadmisi 
eesti keeles, matemaatikas ja 
loodusõpetuses. 
Hiljem, kui õpilased klassi-
ruumist lahkunud, toimus 
omavaheline arutelu. Õpetaja 
tutvustas tunni eesmärke ja 
selgitas sisulist poolt. Laagri 
Kooli õppealajuhataja Merike 
Terepsoni sõnul on lõiming tun-
ni siseselt  alati toimunud, kuid 
sellise tunni ettevalmistamine, 
kus läbiva teema puhul konk-
reetse tunni piirid kaovad, on 
õpetajale kindlasti töömahu-
kam, aga see vaev tasub ära. 
Maailmast tervikpildi loomine 
aitab suurendada huvi õppimise 

vastu. 
Uues põhikooli ja gümnaasiumi 
õppekavas pööratakse vara-
semast enam tähelepanu 
õpetatava lõimimisele, et 
parandada nii ainetevahelist, 
kui ka õppekava läbivate tee-
made lõimimist reaalse eluga. 
Lasteaias toimub õpetamine 
juba aastaid Johannes Käisi 
pedagoogika järgi, ehk siis 
lõimitud tegevuste käigus, see 
andis ka lasteaiaõpetajatele 
kinnitust- ollakse õigel teel laste 
õpetamisel, et lasteaiast kooli 
üleminek õpiprotsessi oleks 
sujuvam. 
Kogemuste jagamine teeb 
rikkamaks, vahel piisab vaid 
kindlustunde saamisest, et 
rõõmsalt oma igapäevatöös 
edu saavutada. Nii töötavadki 
lasteaiaõpetajad  rõõmsalt oma 
väikeste sõpradega edasi. Oli 
tore koolipäev, nii mõnigi meist  
meenutas oma kooliaega. 

Koostöö

Ääsmäe Põhikoolis
 on alanud 1. klassi õpilaste 

registreerimine 
2010/2011. õppeaastaks.

 
Dokumentide vastvõtt toimub 

31. maini E-R kell 8.00-17.00.

Registreerimisel esitada 
avaldus (vorm kooli 

koduleheküljel), lapse 
tervisekaart, lapse 

sünnitunnistuse koopia, 
2 fotot 3x4.

Kooli aadress: Kasesalu 16,  
Ääsmäe, Saue vald

Info telefonil 608 6236  

Haridus

Koduvald

Mida olulist on vaja Saue 
valla lapsevanemal teada 
koolikohtadest ja vastuvõtu-
eeskirjadest?

Saue vallas on kaks kooli - üks 
Ääsmäel ja teine Laagri alevikus. 
Kui Ääsmäele mahuvad reeglina 
kõik soovijad, siis Laagri Kool on 
aastaid seisnud olukorra ees, kus 
soovijaid on oluliselt rohkem, 
kui pakutavaid koolikohti. 

Kõik ei mahu vallakoolidesse
Esimese klassi koolikohti terves 
vallas kokku on 96  (Laagri Koolis 
72  ja Ääsmäe Põhikoolis 24).
Rahvastikuregistri andmete 
kohaselt  on potentsiaalseid esi-
messe klassi minejaid kokku 178. 
Puhas matemaatiline tehe ütleks, 
et puudu on ca 82 esimese klassi 
kohta.  
Tegelikult eelistavad neist osad 
ise tõenäoliselt hoopis Saue või 
Keila linna koole, kuna need 
on kodule lähemal. Igal aastal 
on olnud ka lapsi, kes tahavad 
pääseda Tallinna linna eliit- või 
muusikakoolidesse. Reaalseks 
koolikohtade puudujäägiks 
nimetavad valla haridus-
ametnikud ca 25 kohta. 

Uus vastuvõtukord 
Laagri Koolis
Alates 2011/2012-st õppeaastast 
on Laagri Koolis vastuvõtukord 
võrreldes varasemaga muu-
tunud.  Seni kehtinud vastuvõtu-
eeskirja kohaselt võisid kooli 
kandideerida kõik kooli teenin-
duspiirkonnas elavad kooli-
kohustuslikud lapsed ja kooli 
pääsemine otsustati katsete 
alusel. 
Vallavalitsus Laagri Kooli 
pidajana otsustas muuta sel-
lest õppeaastast kooli vastu-

võtureegleid nii, et seniste katse-
te asemel pannakse õpilased 
ritta selle järgi, kus nad elavad 
ja kas neil on samas koolis juba 
õdesid-vendi ees.

Uued vastuvõtu kriteeriumid  
Laagri Kooli uue põhikirja koha-
selt 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 elanike-
registris.

Lapsevanemale kiri koju
Nimetatud kriteeriumite alusel 
töötab Laagri Kool läbi kõik 
rahvastikuregistris kirjas olevad 
koolikohustuslikud Saue valla 
lapsed. Pingereas esimese 
72 lapse vanematele saadab 
kool juba märtsikuu alguses 
koju personaalse kirja, kus on 
nimetatud lapsele piirkondli-
kuks kooliks Laagri Kool. 
Nende tarvis, kes kriteeriumite 
põhjal Laagri Kooli nimekirja 
ei mahu, püüab vallavalitsus  
läbirääkimistel naaberomavalit- 
sustega saavutada olukorra, kus 
lapsele saab määratud lähim 
kool elukohajärgseks kooliks. 
Ka nende õpilaste vanematele 
saadetakse koju vastav teabekiri.  
Sel juhul vanem ei pea küll 
aktsepteerima lapsele määratud 
kooli ja võib valida ka omal vali-
kul mõne teise haridusasutuse, 
aga Laagri Kooli nimekirja saab 
koha vaid juhul, kui pingerea 
esimesest 72-st keegi loobub.  

Kooliküpsuse hindamine
Laagri Kooli pingerea 72 esime-
se lapse puhul aset kooliküp-
suse hindamine, mille käigus 
veendutakse, kas kõik õpilas-
kandidaadid on ikka valmis 

Kriteeriumite pingerida Laagri Kooli vastuvõtmisel

õpilase ja vähemalt ühe vanema registrijärgne elukoht on 
Saue vallas 2010. aasta 31. detsembri seisuga
lapse õde või vend õpib juba samas koolis, mille puhul 
omakorda asetub ettepoole see, kellel on Laagri Koolis ees 
rohkem õdesid-vendi
mõlemal vanemal on registrijärgne elukoht on Saue vallas 
2010. aasta 31. detsembri seisuga
elukoht valla põhjaosas (põhja pool Keila-Jälgimäe maanteed)
õpilaskandidaadi ühe vanema staaž Saue  valla regist-
reeritud elanikuna

Lisainfo Laagri Kooli vastuvõtu kohta 
haridusnõunik Liivi Siim 654 1154

•

•

•

•
•

tavakooli 1. klassi astuma.
Kooliküpsuse hindamisel ei ole 
midagi pistmist seniste karmi-
de katsetega, pigem on eesmärk 
hinnata, kas laps on sotsiaalselt 
küps alustamaks kooliteed 
või vajaks ta näiteks aastakese 
lisapikendust. 

Lahendused tulevikuks
Vallavanem Andres Laisk´i sõnul 
arutas Saue Vallavalitsus kooli-
kohtadega seotud probleemi 
oma 22. veebruari istungil  ning 
otsustas Laagri Kooli majandava 
äriühingu OÜ LHSK kaudu teha 
kooli nõukogule ettepanek viia 
Laagri  kool üle 4 paralleelklassi 
süsteemile, senise 3 asemel.
Esimeses etapis on kavas teha 
seda olemasoleva ruumiressursi 
kaudu ja  hiljem leida võimalu-
sed juurdeehituseks. Koostöös 
kooli juhtkonnaga tuleb lähiajal  
välja töötada ajakava etapiliseks 
üleminekuks, tagades samal ajal 
praeguse pedagoogilise mudeli 
jätkumise.
Vallavalitsus näeb võimalust  
alustada üleminekuga hiljemalt 
2012/2013 õppeaastast. 



 MÄRts 2011 lK  �

Kalev Lillo: Majanduskasv 
parandab elujärge kõigil

Valimiste eel

Kalev Lillo,
Eesti
Reformierakond

Reformierakonna jaoks on 
peamine Eesti rahva heaolu ja 
jõukuse kasvatamine.  Peame 
oluliseks luua majanduse 
arenemiseks head tingimused, 
et saavutada stabiilne majan-
duskasv. 

Tugev majandus loob lisa-
väärtuse, mida on võimalik 
kasutada ühistes huvides ning 
võimaldab aidata neid, kel 
on väiksemad võimalused. 
Majanduse kasvades tekib 
uusi töökohti, suurenevad 
inimeste sissetulekud ning 
kasvab maksutulu, mille abil 
suudame omakorda pakkuda 
paremaid avalikke teenuseid, 
maksta suuremaid pensione, 
toetada abivajajaid, panustada 
tervishoidu ja turvalisusesse 
ning pakkuda Põhjamaade 
kvaliteediga haridust. Selle 
saavutame, kui majandus on 
kindlates kätes. 

Maksukoormuse langetamine
Madal maksukoormus paran-
dab Eesti ligitõmbavust inves-
teerimispaigana. Oluline on 
säilitada senine ühetaoline 
ja lihtne maksusüsteem. 
Kõrge tootlikkusega töö-
kohtade tekkeks kavan-
dame tööjõumaksude vähen-
damist. Tahame kaotada 
erisoodustusmaksu tööga 
seotud tasemekoolituselt. 
Mõeldamatu on sotsdemok-
raatide idee automaksu 
kehtestamisest, mis lisab 
igale autole hinnanguliselt  
juurde 55 000 kroonise hinna-
lipiku.

Kvaliteetne haridus
Heal järjel majandus võimaldab 
rahastada kvaliteetset haridus-
süsteemi. Hariduse kvaliteet 
on prioriteet number üks. Hea 
haridus tähendab suuremat 
palka, paremat kaitset töötuse 
vastu ja suuremat pensionit 
tulevikus. Igale lapsele peab 
olema tagatud lastehoiuteenus 
ja võimalus omandada kvali-
teetne alusharidus. Seda 
loomulikult ka Harjumaal, 
nii Saue vallas kui ka minu 
kodulinnas Sauel. Kõrgharidust 
peavad saama omandada kõik 
eeldustega noored, olenemata 
varanduslikust taustast.

Pensionid suuremaks
Tugev majandus loob eeldused 
pensionikasvuks. Valitsus ei 
kärpinud pensione ka sügava 
kriisi ajal, vaid hoopis tõstis neid 
aprillis 2009 5% võrra. Keskmine 
vanaduspension on viimase 
viie aastaga kasvanud 2300 
kroonilt 4700 kroonini ja see 
kasvab kiiremini kui keskmine 
palk. Pensionide kärpimine on 
Reformierakonna jaoks välis-
tatud. Muutsime pensionide 
indekseerimise süsteemi nii, et 
majanduskasv tooks pensionide 
kasvu võimalikult väikese 
viiteajaga. Mida kiiremini 
Eesti majandus uuele kasvule 
juhitakse, seda kiiremini hakkab 
taas paranema ka pensionäride 
elu.

Vanemahüvitis jääb
Lapsi ei saa osta. Reformi-
erakonna pere- ja rahvastiku-
poliitika eesmärk on luua 
Eestist peresõbralik riik, kus 
inimesed soovivad hea meelega 
lapsi saada ja kasvatada ning 
väärikalt vananeda, mis 
kindlustaks, et Eesti rahvast 
saab kasvav rahvas. Peame ääre-
tult oluliseks, et jätkuks täna 
toimiv vanemahüvitisesüsteem. 

Suuresti tänu vanemahüvitisele 
on eestlaste iive viimasel 
kahel aastal üle pika aja taas 
positiivne. 

Toetused abivajajatele
Tugev majandus loob võima-
lused vähemkindlustatud ini-
meste abistamiseks. Pere- ja 
muude toetuste maksmisel peab 
edaspidi kehtima põhimõte, 
et rohkem toetatakse neid, kes 
reaalselt enam abi vajavad. 

Alusharidus ja lasteaiakohad
Iga lasteaiaealine laps peab saa-
ma käia oma koduomavalitsuses 
soojas, valges ja lapse arengut 
toetavas mängu- ja õpikeskkon-
da pakkuvas lasteaias. Kännu 
tagant tuleb lahti kangutada 
Saue ja Saku valla Nõlvaku 
lasteaia ühisprojekt. Samuti 
kehtestame majanduslike või-
maluste tekkimisel ringiraha, 
et suureneks noorte osalemine 
huvitegevuses. Kõik lapsed 
peavad saama võimaluse kas 
spordiklubis või huvialakoolis 
osalemiseks. Saue linnas toe-
takse näiteks igat last 8 euroga 
kuus, mis on eesti kroonides 
kuni 1500 krooni aastas.

Uued töökohad 
Mullu oli riigieelarves tööhõive 
parandamiseks ette nähtud üle 
aegade suurim summa – ligi 
4 miljardit krooni. 2010. aasta 
algusega võrreldes on tänaseks 
töö leidnud juba 40 tuhat too-
nast töötut. Tuhanded on saanud  
uusi oskusi, mis aitavad 
neid tulevikus edasi. Parim 
kindlustus töötuse vastu 
on hea haridus ja stabiilne 
majanduskasv. Eestis peab 
hoidma ja arendama soodsat 
ettevõtlusekeskkonda, et siin 
loodaks uusi täisväärtuslikke 
töökohti.

ALUSHARIDUS JA LASTEAIAKOHAD: Iga lasteaiaealine laps peab saama käia oma koduomavalitsuses 
soojas, valges ja lapse arengut toetavas mängu- ja õpikeskkonda pakkuvas lasteaias. Kalev Lillo soovib, et 
kiiremas korras käivituks Saue ja Saku valla koostöös Nõlvaku Lasteaia ehitus Laagri alevikus
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Kristi Saksing, Veskitammi Lasteaia hoolekogu liige

Ei tulegi esimese hooga sellist eesti kirjanikku meelde, kelle 
looming laste seas põlvest-põlve nõnda kaua au sees püsinud, 
nii et kirjanik ise ka seda rõõmu ja lusti oma silmadega veel 
pealt vaadata saab. 

Reedel, 11. veebruaril 2011 tähistatigi  Heljo Männi 85. juubelit. 
See on vägagi tähelepanuväärne ja austust vääriv sündmus  
meie väikeses riigis. Nõnda saigi juubeli korraldajate üleskutsel 
teoks suur kingituste valmistamine lasteaedades ja koolides üle 
Eesti. Kingi teemaks isemeisterdatud raamat.
Veskitammi Lasteaias olid kingituse loomisel kõik pisikesed ja 
suuremad oma isade-emadega abiks. Kodudes otsiti riiulitelt 
välja kõik uuemad ja vanemad Heljo Männi teosed ning toodi 
lasteaeda kõigile vaatamiseks. Sealt siis need ideed ja mõtted ka 
leiti omaloodud piltide ja luuletuste tarvis.
Ja neid oli palju, vaieldamatuks lemmikuks Mõmmi ja tema 
sõbrad. Kõik need köideti kokku üheks kirevaks ja sisukaks 
teoseks. Olin südamest rõõmus, kui mind paluti kingitust 
juubelipeol üle andma. Mu lapsepõlv ja praegune elu on alati 
väga raamatulembene olnud ja hindan selliseid hetki. Kirjaniku 
kokkusaamine õnnitlejatega toimus 11. veebruaril Solarise 
keskuse Apollo raamatupoes. Silmade eest läks esialgu kirjuks 
ja päevakangelast sealt külaliste ja kingituste seest andis 
otsida. Kõik laste omavalmistatud raamatud olid välja pandud 
imetlemiseks ja oli mida vaadata. Loodan väga, et armsal 
kirjanikuproual oma loomingu kõrvalt on aega ja jaksu neid 
meistriteoseid uurida. Kindlat järjekorda ehk saba õnnitlejatele 
polnud ja tuli kannatlikult oodata kui kutsutakse. Lauldi ja 
esineti palju.
Hällilaps oli suurte raamatuvirnade ja lillede vahel ning naeratas 
vaikselt. Mul oli tütar kaasas, kes hakkas vaikselt entusiasmi 
kaotama, aga kui lõpuks õnnitlema kutsuti, siis seda siiram  
rõõm oli. Lugesime tütrega ühe Heljo Männi lilleteemalise 
luuletuse ja kinkisime koos raamatuga ka potikese kevadlilledega. 
Kallistasime teda ja tänasime.
Mälestuseks sai lasteaed kirjaniku raamatu ühes tema 
pühendusega. Eriline õhtupoolik oli mulle ja ilus sünnipäev 
Heljo Männile. Loodan, et sellised üritused ei jää viimaseks ja 
lapsed saavad omakorda milleski suures kaasa lüüa.

Veskitammi Lasteaed soovis 
kirjanik Heljo Männile õnne

Lumekuu ja külmakuu,
suusakuu ja luulekuu -
veebruar Ääsmäe Lasteaias
Lana-Maria Peterson, Ääsmäe Lasteaia liikumis- ja muusikaõpetaja

Kui jaanuarikuu tõi kaasa tohutu 
lumekoguse nii katustele kui 
akende alla, siis veebruarikuu 
alguseks olid meie lasteaia hoovil 
läbi aegade suurimad liumäed, 
kaskede vahel aga lookles päris 
oma suusarada! 

Paarinädalasele suusarõõmule 
tõmbas aga ilmataat peagi pidurit, 
sest kui külm ikka lapsi õue ei 
luba, siis ei saa ka suusatada! 
Aga ka toas oli meil toredaid 
tegemisi - 17. veebruariks õppis 
iga laps ühe toreda luuletuse, 
mida teistele lugeda ja toimus meie 
esimene luuletuste lugemise päev! 
Lapsed said ise esineda ja olla 
teistele publikuks, päevale lisasid 

pidulikkust külalised Eli Nevski Laagri Lasteaiast ja Liia Kiibus 
Ääsmäe raamatukogust.
21. veebruaril kohtusid meie tublid luuletuselugejad aga päris 
kirjaniku ja luuletaja Wimbergiga, pärisnimega Jaak Urmet.  
Kui kohtumise algul ei teadnud noor publik, mida oodata, 
siis peagi oli näha ja kuulda: päris pikk mees, omakirjutatud 
raamatud kotist võtta, luges ja laulis väga värvikalt oma loodud 
tekste! Mõni salm oli lastele ka tuttav, kas siis ETV  Buratinost, 
või Tomist ja Annist aga Tweenie-Põngerjatest pärit kümne 
vorstikese salmile said lapsed lausa kaasa lugeda! 

Lasteaias toimuB
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Persoon

Pille Maasik: “Kui adusin, et minu pojale maailmas 
oma kohta ei olegi, tuli seda ise looma hakata...”

Haraka Kodu - Maidla külla rajatav intellekti- ja liitpuudega noorte keskus.
Tegemist on sarnase puuetega inimeste elukeskusega nagu Tartumaal on Maarja küla. Ettevõtmise taga seisavad kolm ema, kes 
mõeldes oma laste tuleviku peale, on alates 2005. aastast kulutanud erinevate ametnike kabinetiuksi, kirjutanud rahataotlusprojekte ja 
uskunud oma ideesse niivõrd, et võitlesid välja ca 2,88 miljonit eurot keskuse ehitamiseks. 
Haraka Kodu valmides leiavad seal elupaiga kokku 36 puudega noort. Lisaks projekti eestvedajate lastele ootavad elukeskuse 
valmimist paljud pered, sest tervel Harjumaal ei leidu teist sellise suunitlusega noortekodu. Nurgakivi pandi kompleksile 2010. aasta 
detsembris ja esimesed elanikud peaksid saama oma vastvalminud kodusse sisse kolida juba 2011. aasta kevadel.
 Haraka Kodu projekti finantseerivad EAS (Kohalike avalike teenuste arendamise meetmest) ja Sotsiaalministeerium. Oma õla pani 
alla ka vald, eraldades tasuta maa. Samuti toetab projekti rahaliselt Harjumaa Omavalitsuste Liit. Ka lõviklubid Tallinn Lions City ja 
Laagri Lions on Haraka Kodu eestvedajaid aidanud ja toetanud.

Koduvald

Peale lapse sündi ei ole vane-
mate elus enam miski endine. 
Magamata ööd, elukorraldus, 
mis seab esiritta vaid väikese 
ilmakodaniku vajadused ja 
lükkab tahaplaanile isekad 
tahtmised. Kui perre sünnib 
aga puudega laps, lisandub 
sellele hirm. Hirm ja mure oma 
lapse tuleviku pärast.

Kas ta hakkab kõndima ja 
rääkima? Kas mina olen süüdi, 
et nii juhtus? Kas ma leian talle 
lasteaia- ja koolikoha?  Kas ma 
oskan teda aidata? Mis temast 
suureks saades saab?
Neid ja palju teisi küsimusi on 
Pille Maasiku peast viimase 
16 aasta jooksul tuhisenud 
tuhandeid. Tal on tulnud endal 
nii leida, kui sõna otseses mõttes 
luua vastused ja võimalused  
oma poja arenguks.

30. novembril 1994. aastal sün-
dis Rapla haiglas Pille perre 
pisike poeg.  Juba teine. Oli ilus 
ja suur poiss. Aga midagi läks 
tema sündimisel valesti...
Lapse sünd on ju rõõmus sünd-
mus, ma teadsin seda. Kolm aas- 
tat varem olin ju siinsamas 
saanud Tarvo. Ma ei osanud kar-
ta, et midagi võiks juhtuda. Aeg 
oli selline ja mina nii noor ka. 
Aga Rando sündimine oli raske. 
Ta tõmbas lootevett kopsudesse  
ja tekkis hapnikupuudus. Liht-
salt vaatasin abitult kõrvalt, 
kuidas teda elustati. Hiljem 
nutsin kuvöösis tema juures, 
nii kahju oli. Rando ise isegi 
ei nutnud, ta nägu oli maske ja 
juhtmeid nii täis, ta sai ainult 
nuuksuda. 
Õhtuks viidi poja juba Tallinna 
haiglasse, tehti uus elustamine, 
sest Raplas olid vanad hapniku-
aparaadid ja need vist ei 
toiminud. Muidugi olen ma 
mõtelnud, et kui ta ometi oleks 
kohe hommikul Tallinnasse 
saadetud, et mis siis... Muidugi 
olen ma süüdistanud meditsiini 
ja ka iseennast. Selline emana 
läbikukkumise tunne oli. 
Rando oli pea kolm nädalat 
reanimatsioonis, ma ei osanud 
ikka veel mõtelda muust, kui et 
jääks ta ainult ellu.

Rando jäi ellu. Esimesed viis 
kuud olid vahvad. Beebi nagu 
beebi ikka...
Siis hakkas asi imelikuks mine-
ma. Füüsiline areng oli null, 
ta lihtsalt lamas maas, otsagi 
ei vaadanud. Kohalik lastearst 
arvas, et ei ole hullu, küll jõuab. 
Kuni 10. elukuuni ootasin, siis 
võtsin Rando kaenlasse ja läksin 
jälle Tallinnasse.
Tehti kompuuteruuringud ja 
kõik asjad. Lõpuks öeldi, et 

üldine ajukahjustus ja mingeid 
prognoose ei antudki. 
Hakkasime taastusravis käima. 
Füüsiline areng siiski taastus, 
2,5-lt hakkas Rando käima, aga 
vaimne areng paraku järgi ei 
tulnudki. Õnnetuseks lisandu-
sid epilepsia hood, väga rasked, 
krambid võisid kesta viis tundi 
jutti.  Õiget rohtu sellele alguses 
ei leitudki. See teise ja kolmanda 
eluaasta aeg oli kõige raskem. 
Ma ei julgenud öösiti magadagi, 
et äkki ma ei kuule, äkki ma ei 
jõua appi. 
Diagnoositi ka autism. See 
tähendab, et Randol on prob-
leemid suhtlemisega, ta ei 
võta maailmaga kontakti, ta 
ei suuda end väljendada, sest 
kõne tal ju puudub ning kõik 
see kokku muudab autistid 
vägivaldseks. Lisaks oli ta väga 
aktiivne, rahmeldas ringi ja 
tõmbas riiulitelt asju alla, tema 
ei saanud aru, kui öelda, et nii ei 
tohi. Ja kui epilepsiale leiti siiski 
õige ravim, millega sain ise 
lapse krambihood kontrolli alla 
ja ei pidanud enam haiglasse 
jooksma, siis autismi puhul 
ravimeid ei olnud.  
Nüüd - hiljem, juba ise uurides ja 
infot otsides, leidsin lähenemise, 
mis ütleb autismi põhjusteks 
teatud toiduainete talumatuse. 
Tegimegi testid läbi ja selgus, 
et Rando ei kannata piima- ja 
tervilja valku. Need asjad on 
nüüd tema menüüst väljas. 
Teatud tagasilöökidega küll, 
aga võin siiski väita, et see 
on aidanud. Rando on palju 
rahulikum.

Rando oli neljane, kui Pille oma 
lapsed võttis ja ära Tallinna 
tuli. Õigemini Saue valda 
Laagrisse. Oma poja ravi - ja 
arenguvõimalustele lähemale. 
Kodukandis ei oleks Rando 
isegi lasteaeda saanud...
Kui ma seni olin ikka lootnud, 
et küllap Rando areng ühel 
hetkel järele jõuab, siis lõpuks 
hakkasin aru saama, et seda ei 
juhtu. Adusin ka seda, et ega 
talle kohta maailmas väga ei 
olegi.
Poiss oli nii aktiivne, et arstid 
ütlesid - talle oleks omaealist 
seltskonda vaja. Tallinnas 
on käputäis puuetega lastele 
mõeldud lasteaedu olemas küll, 
aga eks need kohad olid kõik 

täis. Lasteaed oleks andnud 
mulle võimaluse töölegi minna, 
seni ma seda teha ei saanud.
Ühte lasteaeda saime koha, aga 
sinna Rando ikka ei sobinud. 
Öeldi, et liiga aktiivne, rahmel-
dab ja rabeleb, et kui ei leia 
tugiisikut kaasa, siis ei saa poiss 
enam lasteaias käia. Tugiisiku 
jaoks paraku raha ei olnud. 
Leidsin teise - Männikäbi 
lasteaia, kuhu ise ka tööle sain 
ja seal käis Rando kaks aastat. 
Kuni õnneks loodi Saue valda 
Ääsmäele oma lasteaed-kool 
puuetega lastele. Olin ikka väga 
õnnelik. Hakkasin ise veel töö 
ja laste kõrvalt koolis käima 
- sotsiaaltööd õppisin. Eks see 
valik ikka Randoga seotud oli. 
Et kui kogu aeg öeldakse, et sinu 
laps ei sobi siia ja ei kõlba sinna, 
siis tahad ju oma võimalusi ja 
lahendusi ise rohkem teada.

Oli tulnud justkui rahulikum 
aeg. Rando käis kenasti Ääs-
mäel lasteaias, siis koolis. Pille 
tudeeris samuti koolitarkusi 
ja sinna aega jäi ka uuesti 
abiellumine. Ja siis tuli 
ebameeldiv uudis - Ääsmäe 
kool pannakse kinni...
Kooli omanikul olid tek-
kinud võlad, rendilepingud 
temaga lõpetati. Kui me teiste 
vanematega käisime valla-
valitsusest küsimas, et mis siis 
nüüd saab, siis öeldi, et võtke asi 
ise üle. Ega meil ei olnud mingit 
ettekujutust, kuidas peaks üks 
koolipidamine käima.  Aga mis 
valikuid meil oli? 
Mina, Margit ja Kaire (minu  
lapsevanematest kaasvõit-
lejaid, kellega koos me   
lõpuks Salu Koolile elu sisse 
puhusime) hakkasime end 
paberitest ja seadustest läbi 
närima ja poole aastaga saime 
Salu koolile koolitusloa kätte. 
Esimene aasta oli ikka väga-
väga raske. Aga eks me tegime 
seda oma laste nimel. 
Võib muidugi küsida, et 
miks vaimupuudega inimes-
tele kool? Ega Rando ei 
hakkagi kunagi lugema ega 
arvutama, aga elementaarseid 
toimetulekuoskusi - riidesse 
panekut, toidu taldrikule 
tõstmist, seda on tal vaja ju ikka. 
Sellise õpetamise tulemusel on 
võimalus, et kahjustamata aju-
rakud võtavad kahjustunud 

ÕNNELIK: Pille ütleb, et on õnnelik inimene. Tema pere - mees Antti 
ja vanem poeg Tarvo on talle kogu aeg toeks olnud ja Rando eest 
hoolitsemisel aidanud. Ilma nendeta ei oleks Pillel eluheitluste kiuste sära 
silmis, ette näidata magistrikraadi eripedagoogikas ega olnud julgust tuua 
ilmale veel üks lapsuke - väike printsess Helena.
“Tänu oma elukäigule olen ma kindlasti palju parem inimene. Nooruses 
olin sõjakas ja isekas, suhtusin maailma üleolevalt. Tänu Randole olen ma 
palju mõistvam ja tolerantsem,” kinnitab Pille.

TEGIJAD NAISED: Saue Vallavalitsuse poolse tänuna anti kolmele 
Haraka Kodule aluse pannud naisele /vasakult/ Margit Salustele, 
Kaire Kindel´ile ja Pille Maasikule Eesti Vabariigi 93. sünnipäevale 
pühendatud vastuvõtul üle tunnustussõnad ja tänukiri
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Vallaettevõte

OÜ Temeko - 20 aastat kogemust metallitöödes
Nimi:  Temeko Metall OÜ  

Tegutseb: 1988. aastast, Saue vallas alates 1998. aastast
Asukoht:  Hoiu 10, Laagri, www.temeko.ee
Tegevusvaldkond: turvauksed, välisuksed, tuletõkkeuksed, 
metall-voldikuksed, profiiluksed, metallaiad ja  -väravad, 
varikatused, akna- ja uksetrellid, rõdupiirded, prügikastimajad 
ja bussiootepaviljonid. Ka projekteerimine, paigaldus ja 
erialased konsultatsioonid
Käive 2010: 11,2 miljonit krooni
Töötajaid: 25 inimest, neist Saue valla elanikke 4
Suuremad kliendid: ehitusfirmad, korteriühistud, Eesti Energia

rakkude töö osaliselt üle ja ta 
suudab tulevikus väikese toe  
ja järelevaatmise abil iseseis-
valt elada. Ja teiselt poolt, 
ka vanematel on võimalik 
käia rahulikult tööl teades, et 
nende lapsed on koolitatud ja 
hoolitsetud.
Kuigi ma olen olnud valdavalt 
ümrbitsetud headest inimes-
test, siis eks seda ühiskonna 
mõistmatust olen ma seoses 
Randoga ikka elus tundnud. 
Nooremana läks see veel eriti 
hinge. Aga hoolimata neist 
järgi vaatamistest ja vahel 
isegi halvasti ütlemistest, olen 
ikka püüdnud Randoga igal 
pool ringi käia. Nüüdki, kui 
pisitütre Helenaga loomaaeda 
või mänguplatsile lähen, võtan 
Rando kaasa. Mis sellest, et 
inimesed ehk ei mõista, miks 
see 16-aastane suur mees 
liivakastis mängib.

Ühel hetkel tulid vane-
mad, kelle lapsed Salu kooli 
lõpetama hakkasid, omanike 
juurde küsimusega, et mis 
edasi? Et kas muud valikut 
ei olegi, kui nüüd juba 
oma täiskasvanud puudega 
lapsega koju jääda või ta 
hooldekodusse paigutada...
Hooldekodusse panemine tä-
hendaks automaatselt seda, 
et kogu senine õpiprotsess on 
nullitud.  Et kas ma saadangi 
oma 20-aastase noormehe 
hooldekodusse passiivselt 
rahustite mõjul magama?
Saime Margiti ja Kairega aru, 
et ühel hetkel seisame ise 
ka selle probleemi ees. Juba 
ei tea mitmendat korda elus 
jõudsime küsimuseni, et mis 
valikuid meil on? 
Tartumaal asuv Maarja küla 
oli meil silme ees ja tekkis 
hullumeelne mõte rajada 
Harjumaale ka taoline. Sel-
line raskete ja liitpuuetega 
noorte inimeste kodu, kus 
nad saavad seltsis elada, kus 
on toetus ja järelvalve, samas 
aga ikkagi võimalus elada 
täisväärtuslikku elu. 
2005. aastal hakkasime selle 
ideegi ringi liikuma. Neid 
uksi oleme ikka kõvasti 
kulutanud - Sotsiaal- ja 
H a r i d u s m i n i s t e e r i u m , 
Saue Vallavalitsus, Harju 
Maavalitsus... 
Kõik ütlesid, et väga hea idee, 
aga raha ei ole. Sellise kaaluga 
sponsoreid ka ei õnnestunud 
leida. Siis järgnesid projekti-
kirjutamiste aastad, otsisime 
Euroopa Liidu fonde, kust 
finantseerimiseks raha saada.
Ma ütlen ausalt, mina uskusin 
siiski kogu aeg, et me suuda.
me selle projekti ellu viia.
Nüüd on asjad nii kaugel, 
et Haraka Kodu, nii on 
noortekodu nimi, esimene 
ehitusetapp saab kevadel 
valmis. Nimi muide on 
tuletatud sõnamänguna meie 
kõigi kolme laste nimedest - 
Ha nagu Hans, ra nagu Rando, 
ka nagu Katarina.

Koduvald

Metallaiad ja turvauksed, jäät-
memajad ja bussiootepavil-
jonid, rõdupiirded ja akna-
trellid - kerge metalli tootmise 
ettevõte Temeko tooteportfellis 
leidub lahendusi nii eramutele 
kui äri- ja tööstushoonetele.
 
Vallavanema veebruarikuine 
kohaliku ettevõtte külastus viis 
Laagrisse Hoiu tänavale, kus  
1980-te lõpus asutatud Eesti kapi-
talil põhinev ettevõte tegutseb 
metallimaailmas katkematult 
tänaseni. Temeko juhi Sven 
Suurväli sõnul on vahepealsete 
masu-aastate kiuste suudetud 
nina vee peal hoida ja täna 
vaadatakse lisaks kodumaisele 
turul positsiooni hoidmisele 
julgemalt ka Skandinaavia 
suunas.
Firma tooteportfell on üsna 
mitmekesine - projekteeritakse 
ja paigaldatakse metallaedu 
ning väravaid, lihtsatest jalg-
väravatest suuremõõduliste 
liugmehhanismidega väravateni. 
60% kogutoodangust moodus-
tavad uksed - neid saab tellida 
nii kuuli-  kui tulekindlaid, 
nii välistesse kui sisemistesse 
tingimustesse. Lisaks veel piirded 
rõdudele, treppidele, akendele ja 
muud metallkonstruktsioonid.
Nii näiteks võib Tallinna uus 
kainestusmaja uhkustada 
Temekos valmistanud apelsini 
karva oranźide kambriustega, 
valuutavahetuste- ja politsei-
majad on usaldanud Temeko 
turva- ja läbipääsuuksi, omal 
aja on valmistatud trelle ka 
vanglatele ja kuulikindlaid 
avatäiteid lasketiirudele. 
“Lai tooteprofiil on aidanud meid 
ka viimastel aastatel ellu jääda,” 
väidab Suurväli. Tegutseb ju 
ettevõte peamiselt ehitussektoris 
ja selle langus kukutas ka 
Temeko käibeid ligi poole võrra, 
tellimused vähenesid ja ostu-
hinnad samuti. 

Oskustööjõudu napib
Ometi kummitab firmat praegu  
nigelast siseturuseisust rohkem 
kvaliteetse tööjõu puudus. 
“Meie tootmise olulisim lüli 
on koostelukksepp-keevitaja. 
Amet, mis nõuab inseneritaipu 
ja jooniste lugemise oskust, 
käelist osavust ja ühtlaseid 
keevisõmblusi, tähelepanelik-
kust ja distsipliini,“ kirjeldab 
Suurväli vajalikke kompetentse.
Kõik omandatavad oskused 
ja kutsekoolide õppekavades 
olemasolevad valdkonnad, kuid 
sobivatest inimestest on tööturul 
siiski puudus. 
Temeko enamus oskustöölisi 
on firmas töötanud pikki aas-
taid ja omandanud kõrge 
kvalifikatsiooni, aga uut peale 
tulemas ei ole. Proovimas on 
käidud küll, aga häid noori 
spetsialiste jääb pidama 

KÕIKVÕIMALIKUD METALLTOOTED: suure osa Temeko  toodangust moodustavad  metallaiad ja 
-väravad, olemas on nii tüüplahendused, kuid võimalik on tellida ka enda maitse järgi originaalseid ning oma 
koduga harmoneeruvaid piirdeid.  Pakutakse ka laias valikus metalluksi ja rõdupiirdeid, valida saab erinevate 
mõõtude ja värvitoonide vahel

PUHAS KÄSITÖÖ: ühe korraliku metallist turvaukse valmistamine 
on iga kord unikaalne protsess - vastavalt mõõtudele lõigatakse 
metalliprofiilid välja, keevitatakse otstest kokku, puhastatakse 
keevisõmblused siledaks ja siis paigaldatakse ukseleht. Viimistleda 
võib kasvõi roosa värviga, kui klient seda soovib. Ja kuigi turul on 
saada ka ligi poole odavama hinnaga Hiinas toodetud õhukesest plekist 
metalluksi, siis nende kvaliteet jäävat kõvasti kodumaistele alla

üksikuid.
“Olgugi, et meil on ka standardi-
seeritud tooteid, on see peamiselt 
siiski käsitöö. Avatäited ei seisa 
ju kusagil riiulil valmis, ikka 
tuleb konkreetse objekti puhul 
mõõdud võtta, detailid välja 
lõigata ja kokku keevitada. See  
on ka füüsiliselt raske, töö-
mahukas ja spetsiifiline töö,” 
leiab Suurväli. 
Kuigi näiteks Soomes on tema 
sõnul oma rahvusest keevitaja 
juba üsna haruldane nähtus, siis 
tõenäoliselt ei kao see töö veel 
niipea ja õpipoisi amet Temeko 
vanade meistrite käe all võiks 
olla mõnele noorele mehele 
kõvaks kapitaliks

Fookus välisturule ja 
erakliendile
Ca 70% ettevõtte käibest moo-
dustab hetkel Eesti siseturg. 
Jalg on ukse vahele saadud ka 
Soomes, lisaks väiksematele 
tellijatele ollakse ühe sealse 
suurima ehitusettevõtja YIT 
Rakennus partner. Kanna 
kinnitamine põhjanaabrite juu-
res ja edasi ka Rootsis ja Norras 
on ettevõtte tuleviku fookus.  
“Siseturul on hinnad endiselt 
all ja ka maksedistsipliin nõrk, 
käivet tuleb taas kasvatama 
hakata ekspordi najal,” tõstab 
Suurväli lähiaastate plaanidelt 
katet. Lisaks veidi odavamale 
hinnale, näeb ettevõtte juht 
konkurentsieelisena Temekos 
pakutavat paindlikkust ja töö 
kiirust. 
Teine suund, mis samuti viima-
sel paaril aastal vähenemise 
läbi teinud, on eraklientide 
teenindamine. “Kui maja juba 
valmis ja raha napib, siis ilma 
aiata saab ju ka täitsa kenasti 
hakkama, “ põhjendab Suurväli. 
Tema sõnul tahab ettevõte nüüd 
siiski taas individuaalkunde-
dega tegelema hakata. “Meil 
on kompetentsi ja võimalusi 
pakkuda ka väga personaalseid 
lahendusi, nii disaini kui 
lõppviimistluse osas. Kui klient 
tahab ikka näiteks nikerdustega 
ja helesinist aeda oma kodule, 
siis kõik on võimalik,” lubab 
Suurväli.
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Turiste meil palju ei ole - kogukonna 
keskne info pakub inimestele huvi 

Vallakodanik hindaB

Deiw Rahumägi,
MTÜ Nelja Valla Kogu juhatuse esimees

Nelja Valla Kogu  tegevusgrupp  avab oma 
2011. aasta Leader programmi kevadvooru   
1-15. aprillini kella 17.00-ni. 

Vastavalt organisatsiooni strateegiale on kevadvoorus 
avatud järgmised meetmed:

Meede 1 Kvaliteetse elukeskkonna loomine
Meetme eesmärgiks on võtta kasutusele, projekteeri- 
da ja renoveerida mahajäetud tööstus- ja teenindus- 
maad uuteks töö- või vabaaja veetmise kohtadeks, 
pakkuda elanikele tegevuspiirkonnas tööd ja vaba  
aja veetmise võimalusi. Suurendada elanike tead-
likkust ja oskuseid kohaliku arengu kavandamisel. 
Arendada kaugtöökohtade loomise võimalusi. 
Sellest meetmest on varasemalt saanud rahas-
tuse näiteks projekt Tuula külakeskuse reno-
veerimisprojekti koostamiseks.
Ühingu juhatus leppis kokku, et selle meetme alt võib 
2011. aastal esmakordselt taotleda toetust ka loodava 
lastehoiuasutuse rajamiseks, näiteks vajalike 
ruumide sobivaks kohandamiseks.

Meede 2 Kogukonna arendamine
Meetme eesmärgiks on erinevate piirkondlike stra-
teegiate väljatöötamine ning tegevuspiirkonnas 
suurürituste korraldamine. Rahvusvaheliste ürituste 
korraldamine erinevatele huvirühmadele tege-
vuspiirkonna tasandil.
Sellest meetmest on varasemalt saanud rahastuse 
näiteks projektid Ääsmäele skatepargi rajamiseks ja 
Hüüru mänguväljaku korrastamiseks.

Meede 3 Puhkeplatside ja juurdepääsuteede 
rajamine
Meetme eesmärgiks on arendada välja vabaaja 
veetmiseks avaliku kasutusega puhkeplatse ja 
matkaradu ning luua erinevaid juurdepääsuteid 
kultuuri- ja vaatamisväärsustele.
Sellest meetmest on varasemalt saanud rahastuse 
näiteks projekt Avamaa-Redise mänguväljaku 
siseteede ja korvpalliväljaku rajamiseks.

Meede 4  Ajaloo- ja kultuuriväärtuslike objektide 
taastamine
Meetme eesmärgiks on korrastada piirkonna ajalooli-
si ja  kultuuriväärtuslike objekte, tagada neile ligi-
pääs läbi  viidastatud ja kaardistatud turismiobjektide 
võrgustiku.
Sellest meetmest on varasemalt saanud rahastuse 
näiteks Maidla vabaõhulavaprojekt

2011. aasta programmi rahaline maht on 766 940 
eurot.

Taotle investeeringu 
toetust kodukoha 
arenguks

Kevadvooru koolitus toimub 
21. märtsil kell 16.00 

Vääna Külakojas 
(www.vaanakulakoda.ee)

Tegevusgrupi tegemistest on võimalik saada 
lisateavet kodulehekülje aadressilt www.4kogu.ee 

või saata oma küsimused meilile info@kogu.ee

---------------------------

MTÜ Nelja Valla Kogu asutati meeldivama 
elukeskkonna loomiseks ja olemasoleva 

looduslähedase keskkonna säilitamiseks Kiili, 
Saue, Saku ja Harku valla territooriumil.  

Rahastamisvõimalused

Koduvald

Veebruaris oli vallakodanikel 
võimalik anda oma hinnang ja 
ettepanekud kohalikule kommu-
nikatsioonile, ligi sada inimest 
vastas küsimustikule ja 93% neist 
nentis, et on väga oluline olla kursis 
kohaliku eluga.

Samas hästi informeerituks neist 
peab 12% (olen hästi informeeritud, 
valdavalt tean, mis toimub ja millised 
teemad aktuaalsed on), 62% leiab enda 
jaoks olulise teabe üles (olen piisavalt 
informeeritud, enda jaoks vajaliku 
teabe saan kätte), 16% hindab infolevi 
ebapiisavaks (infolevi on ebapiisav, 
pidevalt saan asjadest teada tagantjärele 
või lünklikult) ja 5% ei ole üldse kursis. 
Neid, kellele kohalik elu üldse korda 
ei lähe, neid küsitluse põhjal ei olegi.

Kanalitest populaarseim vallaleht
Viiendik nimetab peamiseks 
infoallikaks paberil vallalehte, mida 
küsitluse põhjal loeb igakuiselt 50% 
vastanutest.  Kohe kannul on valla 
veebileht ja Facebooki sein. Arvesse 
lähevad ka naabritelt-tuttavatelt 
saadud teave ja teadetetahvlid. Teabe 
saamist külavanemalt, erinevatest 
e-posti listidest või ise vallamajja 
helistamist kasutab marginaalne osa 
vastajatest.

Milline info üldse huvi pakub? 
Teemaderingis, mille kohta infot 
vajatakse, on esikolmikus teave 
sündmuste ja ürituste kohta; 
lastega seonduv temaatika (haridus, 
huviharidus, lasteaiad) ja teave uute 
määruste ja eeskirjade osas. Vaid 
paari protsendiga jääb maha soov 
tutvuda kohaliku ettevõtluse ja 
huvitavate inimestega; kohaliku 
poliitmaastikuga; teada saada uutest 
planeeringutest, sotsiaaltoetustest ja 
heakorra küsimustest. 
Lisaks etteantud valdkondadele tehti 
ettepanek kajastada korteriühistute 
temaatikat, vaba aja veetmise 
võimalusi (pubid, restoranid) ja laiemalt 
kultuurielu. 
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Kas Sinu jaoks on oluline olla kursis kohaliku eluga?
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Kui ise tahaks ametnikele 
midagi öelda?
Eristuvad kaks peamist moodust 
infot edastada.  32% kasutab 
telefoni ja 32% valla Facebooki 
lehte. 20% saadab ametliku kirja 
või teabenõude. Küll aga kasutasid 
vastajad võimalust küsitluse 
käigus teha ettepanekuid, kuidas 
kommunikatsiooni parandada. 

Väike ülevaade ettepanekutest: 
* huvihariduse jms kohta võiks infot 
anda mitte ainult hooaja alguses, 
vaid ka hiljem; 
* koondada/jagada informatsiooni 
valla talunike, põllumajandustoot-
jate kohta vallaelanikele-klientidele 
(nt valla kodulehe kaudu); 
* kui vallaametnikele kirjutada, 
tuleks automaatvastus, et meil on 
kätte saadud, muidu ei saa aru, kas 
meil ei jõudnud kohale või sellele 
lihtsalt ei vastata;
* valla paberlehel peaks kajastama 
rohkem volikogu tegevust. Kirjuta- 
ma detailsemalt lahti volikogu 
otsuste, määruste sisu. Ka valla-
valitsuse otsuseid (kellele, kus anti 
ehitusõigus, väljastati projektee-
rimistingimused jne.) Vanemad 
inimesed loevad põhiliselt 
paberlehte, neile jääb see info kätte-
saamatuks. Ilus on küll lugeda 
kultuurisündmusi, kuid tähtsam on 
siiski poliitiline ja praktiline valla 
elu;
* parendusvaldkond on füüsiliste 
teadetetahvlite juurde ehitamine/
panemine Laagri Kooli ja Laagri 
Lasteaia juurde jne. Siis on info 

kättesaadavus kodanikule parem 
ja on kodanikul ka võimalik infot 
levitada kui kass on kadunud või 
vajatakse lapsehoidjat. 
* planeeringutest ja projektidest 
tuleb teavitada inimesi rohkem 
ning kaasata aegsasti protsessi. 
Informatsioon peab olema graafi-
line. Siis, kui projekt on valmis, on 
hilja arvamust küsida;
* veebilehe uudiste rubriigist võik- 
sid läbi käia kõik tähtsamad sünd-
mused. Võiks olla rubriik  “ametli-
kud teated”, kus avaldatakse millal 
toimub volikogu istung, milline 
päevakord, detailplaneeringute 
avalikustamine jne, et ei peaks 
lappama erinevates menüüdes ja 
seda infot taga otsima;
* pange end korrakski tavalise arvu-
tikasutaja olukorda ja proovige  
valla veebilehelt avaliku teabe 
alt leida infot mingit külakanti 
puudutavatest kirjadest-doku-
mentidest läbi otsingu, siis leitakse 
need kuni veebruar 2010.
* Facebooki kasutamine infokana-
lina on minu arvates piisav paren-
dus, seal liigub info kiiresti ja 
adekvaatselt. Küsimustele vastavad 
asjasse puutuvad ametnikud, rea-
geerivad ikka väga kiiresti ja see 
ongi peamine - probleem saab kiire 
lahenduse või vähemalt vastuse.

Saue Vallavalitsus tänab kõiki 
vastajaid ja lubab, et tehtud 
ettepanekud arutatakse läbi ja 
teostatavad ideed viiakse aja jooksul  
kindlasti ka ellu.

Kuu küsimus

Milline on Teie kandi suurim heakorraprobleem?
Koduvald

Kevad ei ole enam mägede taga, 
varsti lubab ilm nautida õues ole-
mist ja koos sellega aktualiseeru-
vad ka heakorra probleemid.

Sestap tahab vallavalitsuse 
keskkonna- ja heakorra osakond 
oma kevad-suvise tööplaani täien-
damiseks elanike ettepanekuid. 

Et kas kevadised koristustalgud 
tulevad? Kas kuskilt ilmuvad lume 
sulades nähtavale omavolilised 
prügi mahapaneku koha?  Kuidas on 
olukord tänavavalgustuse ja avali- 
ke prügikastidega? Kas on ette-
panekuid koerte ja kasside pidamise 
kultuuri tõstmiseks? Kas lilleamplid 
tänavatel kaunistavad valda või on 
see tühi raha raiskamine? Ka avali-
kud mänguväljakud on hooajaks 
valmis?

Küsimustiku võib leida Saue valla 
veebilehe esilehelt, kus ta paremal 
pool reklaambännerina kenasti 
silma hakkab. 
Vastused-hinnangud annavad kind-
lasti väärtuslikku informatsiooni, 
et heakorra alast tööd üle valla 
paremini planeerida.

Aitäh juba ette!
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Tunnustused

Hulk magamata öid ja sadu tunde arhiivitööd - 
nii sai kaante vahele Vanamõisa küla ajalugu

Harjumaa Aasta 
põllumees 2010-
Rein Riga

Harju Taluliidu poolt esma-
kordselt väljaantud autiitli päl- 
vis vallavolikogu esimees 
Rein Riga. Liidu esimehe Agu 
Kötsi sõnul ei võetud valikul 
aluseks mitte tootmisnäitajaid 
ega ettevõtte suurust, vaid 
kriteeriumiteks olid suhtumine 
oma ametisse ja teistesse 
ametikaaslastesse; maaelu eden-
damine ja põllumehe maine 
tõstmine; koostöö ja ühistöö 
edendamine maakonnas. Valiku 
tegi Harju Taluliidu juhatus.
Riga harib Tuula külas üle 900 
hektari põldu ja peab 800 looma.

Maakondliku 
kultuuripreemia 
pälvisid Piret Kunts 
ja Linda Roop
2. veebruaril jagas Eesti 
Kultuurkapitali Harjumaa 
ekspertgrupp kultuuripreemiad 
Harjumaa tegijatele, kes oma 
aktiivse tegevuse ja eest-
vedamisega maakonna tasandil 
silma paistnud. Tunnustatute 
nimekirjas oli 25 äramärgitut 
nii ühenduste, liitude kui isikute 
näol, kelle seas ka kaks tegusat 
naist Saue vallast.

Piret Kunts
pälvis preemia  
Harjumaa laste 
rahvatantsupäeva 
korraldamise eest 
Ääsmäel.
Piret on Ääsmäe 
kandis tuntud, 
kui entusiastlik 

rahvatantsuringide juhendaja, 
nii lastele kui täiskasvanutele, 
nii Ääsmäel kui mujalgi.

Linda Roop
pälvis preemia 
pikaaegse 
aktiivse 
tegevuse eest
spordi-
korraldajana  
Saue vallas. 
Linda Roop 
juhatab juba 
aastaid Kuuse spordihalli 
Laagris ja on korraldanud 
mitmeid meeleolukaid 
ülevallalisi spordiüritusi.

Palju õnne!

Koduvald

Kaks fanaatilist koduloo 
uurijat-   Helle Koppel  ja 
Evelin Povel-Puusepp esitlesid  
26. veebruaril trükivärvi lõh-
nalisi ajaloo vihikuid Vana-
mõisa küla kohta. Koduvald 
küsis, et miks naised selle 
mahuka uurimistöö ette võtsid 
ning milliseid üllatusi ja 
ootamatusi kirjutamisprotsess 
nende teele veeretas.

Helle Koppel: Raamatu 
kirjutamise mõttele viis asjaolu, 
et minu kätte oli kogunenud 
palju mitmesuguseid Vana-
mõisa küla puudutavaid doku-
mente ja materjale, mida oli 
kahju hoida ainult endale. Olgu 
siis tegemist minu ema Helene 
Grabi käsikirjaliste mäles-
tustega, onu August Palmi 
päevaraamatutega, kunagiste 
naabripoiste Juhan Seljamäe ja 
August Palmi kirjavahetusega, 
millest koorus palju huvitavat 
Vanamõisa küla talude, perede, 
külaelu sündmuste, kommete 
kohta. 
Omajagu lisa on saadud arhiivi-
ürikutest ning küla endistelt ja 
praegustelt elanikelt kogutud 
meenutustest. Nii sündiski 
mõte koondada kõik see ühiste 
kaante vahele. Sobiva võimaluse 
andis 2009. aastal külaseltsis 
käivitatud KOP projekt. 
Lisatõuke andis minu emapool-
se sugupuu uurimine, millega 
jõudsin välja 1649. aasta paiku 
sündinud Kleiso Mardini. Edasi 
viis uudishimu – kes veel sellest 
mehest põlvneb. Põhjalikum 
uurimine näitab, et Vanamõisa 
põlisperekonnad on tihedalt 
sugulussidemetega ühte põimu-
nud, olgu siis Meenkovid, 
Klejused, Piinid, Rentslid, 
Arjased või teised – nende 
kõigi ühine esiisa on Kleiso 
Mart. Mitmed külas praegu 
elavad pered võivad uhkust 
tunda kuulumise üle 300 aastat 
Vanamõisas järjepidevalt ela-
nud suguvõssa.
Lähtematerjali oli kogunenud 
nii palju, et kõik poleks 
mahtunud ühte raamatusse.  
Tuli teha valik. Palusin appi 
Evelin Povel-Puusepa, hea sõbra 
Saue Kodu-uurimise Seltsin-
gust, kes esialgu võttis enda 
kanda raamatu toimetamise. 
Evelini kaasalöömine autorina 
leevendas mahuka materjali 
kokkukirjutamisel tekkinud 
ajapuudust ja rikastas raamatu 
sisu mitme faktirikka osaga, 
eriti vanemast ajaloost ning 
perekonnanimede panemisest 
Vanamõisas. 

Helje Koppel ja Evelin Povel-
Puusepp: Üheskoos jõudsime 
otsusele koondada raamatusse 
Vanamõisa (Kerguta) küla ja 
mõisa, põlistalude ja –perede loo 
alates kaugemast minevikust 

kuni aastani 1939 iseseisvas 
Eesti Vabariigis. Jätsime kõrvale 
pärast Vanamõisa riigistamist 
juurde tekkinud arvukate 
asundustalude lood ning 
okupatsioonide perioodid.
Raamat on jaotatud nelja ossa,  
n.ö vihikusse, igaüks neist 
omaette käsitletav. Lood on 
üles ehitatud kronoloogiliselt, 
tuginetud on ajaloolist kin-
nitust leidnud faktidele. 
Teksti ilmestavad fotod ja 
dokumendikoopiad arhiivi-
ürikutest, külaelanike era-
kogudest ning Saue Kodu-
uurimise Seltsingu fotokogust. 
Kirjapandu läbi avaldame 
austust siinsetele inimestele, 
avades põlistalude ja -sugu-
võsade loo ajaloos aset leidnud 
sündmuste taustal. Taga pole 
aetud absoluutset ajaloolist 
tõde, pigem on tegemist autorite 
nägemusega siin toimunud 
sündmustest ja arengutest.
Oleme tänulikud Riina Soomile 
OÜst Vali Press, kes raamatu 
küljendamisel ja kujundamisel 
oli väga abivalmis, arvestamaks 
meie nõudlike soovide ja 
tähelepanekutega.

Helle Koppel: Esialgu 
tundus, et kogutud materjali 
kirjutamine raamatuks ei tohiks 
olla raske. Tegelikult võttis see 
plaanitust tublisti rohkem aega. 
Ehmatavalt mõjus arvutirike, 
mis kustutas suure osa juba 
peaaegu valmis käsikirjast. 
Tunda andis kogemuste puudus 
– mõlema autori jaoks on see 
esimene raamat. Põhjalikku 
tööd nõudis illustratsioonide 
valik ja kujundamine.
Üllatavaid leidusid oli töö 
käigus mitmeid. Evelin leidis 
Tallinna Linnaarhiivist aja-
loolise üriku, pandilepingu 
originaali 1459. aastast, kus 
Godeke Bremen annab Friedrich 
Depenbekele võla tagatisena 
pandiks Kyrketey uue mõisa 
koos veskiga ja Kyrketey küla 
kõige juurdekuuluvaga. Riina 
Soomi kaunis kujunduses ehib 
see leping nüüd raamatukaasi.

Evelin Povel-Puusepp: Kokku-

puude dokumendi originaaliga 
1459. aastast oli tõeline 
rõõmupäev, justkui sõnum 
aegade tagant, et oleme oma 
töös tegemas õigeid valikuid 
ning liikumas vajalikus suunas. 
Helle mainis juba arvutiriket. 
Kokku nõudis raamatu ette-
valmistav periood meilt 
kummaltki lõivuks arvuti ja 
koos sellega poolikud käsikir-
jad, hulga magamata öid, mitu 
reisi Põltsamaal asuvasse 
kirjastusse, üks neist tuisuse 
Monika saatel, Hellele mitu 
talve arhiivitööd, aga see kõik 
ei ole kaalunud üles rõõmu 
uutest teadmistest, põnevaist 
avastustest, nauditavast enese-
teostusest või võimalusest 
minna sügavuti erinevatesse 
ajalookäsitlustesse ja leida sealt 
vastuseid eelkõige enese jaoks. 
Kirjutamise käigus avanes 
Vanamõisa oma arengu ja 
kulgemisega mulle sootuks 
sügavamalt, kui ma kirjutama 
asudes seda enesele ette 
kujutasin. Olgugi, et mul pole 
siin juuri, pole ühtegi taluaset, 
millega seostaksin oma esi-
vanemaid, on Vanamõisa minu 
südames leidnud endale kindla 
koha. Sedasama rõõmu soovin 
kõigile lugejaile!

Helje Koppel ja Evelin Povel-
Puusepp: On heameel tõdeda, 
et Vanamõisa põlisperekonnad 
põlvnevad ühisest esiisast 
Kleiso Mardist ning tema 
järeltulijaid hulganisti täna-
päevalgi Vanamõisas, Saue, 
Saku ja Keila piirkonnas elab. 
Olgu nimetatud perekonna-
nimesid Kallikorm, Veetõusme, 
Vask, Berk, Martin, Norak, 
Hinn, Meierau, Min, Neuhaus, 
Noormaa, Palm, Eensoo, 
Johanson, Tamm, Parbo, Jaanus 
kandvad inimesed, kes on 
tema järeltulijad XII-XIII põlves 
ning ehk ei teagi, et nad on 
omavahel sugulased lähemalt 
või kaugemalt. 
Oleme tänulikud endistele 
ja praegustele külaelanikele, 
kes andsid meie käsutusse 
fotosid ja dokumente oma 
perekonnakogudest ning 

meenutasid oma vanemate ja 
vanavanemate elu Vanamõisa 
külas. 

Kõik soovijad saavad raamatut 
osta Vanamõisa seltsimajast või 
autoritelt.

Ajalugu

Sündmusi Vanamõisas 
(Kergutas) 

II aastatuhande I pool eKr 
– muistne asulakoht ja maa-
alune kalmistu 
1219 – taanlastest ristiusu 
levitajad Kerguta külas
1312-1450 – Kerguta de 
Kirckota vasallisoo valduses
1459 – Godeke Bremen 
pandib Kerguta Frederik 
Depenbekele
1556 – Saku mõisal on 
abimõis nimega Vanamõisa 
1649 – sünnib Kleiso Mart 
(aga kas Vanamõisas?)
1673-1676 – eraldamine Saku 
mõisast, algab iseseisva 
mõisa aeg
1712 – Vanamõisa Kerguta 
külas on Suure katku järgselt 
elus 4 täiskasvanut kahe talu 
peale
1774 – katkueelne elanike arv 
taastub 
1835 – perekonnanimede 
panek Vanamõisas
1872 – Vanamõisa vallakooli 
asutamine
1884 – talude päriseks-
ostmise algus
1913 – Vanamõisa aardeleid 
9.-10. sajandist
1919 – Vanamõisa 
riigistamine EV Maaseaduse 
alusel
1921 – Vanamõisa talu nr 22 
saab Vabadusristi kavaler 
Artur Tomson
1921 – Saue-Vanamõisa 
algkooli asutamine 
„Valgesse Majja“
1931 – Vanamõisa talu nr 22 
ostab August Ader
u 1970 – Vanamõisa 
mõisahoone lõplik häving

Kronoloogia „Vanamõisa 
vihikute“ sisekaanelt

KOGUKONDLIK PANUS:
Kuigi Vanamõisa ajalugu sai 
raamatuks paljuski tänu Helle 
Koppeli (paremal) ja Evelin 
Povel-Puusepa (vasakul) 
uurimistööle, siis oma panuse 
andsid ka paljud külaelanikud, 
kes oma mälestuste, fotomaterjali 
ja teadmistega raamatusse elu 
juurde lisasid. Autorid ei pidanud 
paljuks kõiki neid esitlusel 
nimepidi tänada. Näiteks Urve 
Saia (keskel)  oli üks mitmetest 
endistest vanamõislastest, kes oma 
perekonnafotosid autorite 
käsutusse andis
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Sport Ujume suvele vastu

Laagri kõrgetasemelise maleturniiri võitis Jaan Ehlvest
Margus Sööt,
Eesti Male Toetusühing

Paul Kerese 95. sünniaastale 
pühendatud maleturniiride sar-
ja teine osavõistlus, Saue valla 
Laagri kiirmaleturniir „Male 
popiks“ tõi Laagri koolimajja 
koguni 99 maletajat, sealjuures 
mitmed Eesti paremikku 
kuuluvad mängijad.

Heal tasemel malevõistluse viis 
läbi Eesti Male Toetusühing 
koostöös Saue Vallavalitsuse ja 
Laagri Kooliga.
Malevõistluse avas pidulikult 
Saue vallavanem härra Andres 
Laisk ja pärast avasõnade ütle-
mist võisidki alata malelahingud 
64-ruudulisel laual, võistlejaid 
ootas ees ligemale 8-tunnine 
„tööpäev“.
Turniiri võitis rahvusvaheline 
suurmeister Jaan Ehlvest 7,5 
punktiga 8st, teist kuni neljandat 
kohta jagasid rahvusvaheline 
suurmeister Meelis Kanep, 
FIDE meister Ilja Vovk ja 
meistrikandidaat Sander Kukk 
võrdselt 6,5 punktiga.
Parim Saue valla maletaja (k.a. 
Saue Male-Kabeklubist) oli 
Ardi Tedrema, järgnesid Uldis 
Feldmanis ja Karel Uurits. 
Naiste arvestuses olid kolm 
paremat Mai Narva, Tatjana 
Fomina ja Monika Tsõganova. 

Veteranide seas võidutses Hillar 
Kärner, noortest oli parim Eesti 
tulevikulootus Ottomar Ladva  
ja kuni 2000 reitinguga maleta-
jate seas oli edukaim Marti 
Medar.
Turniiri kuuele esimesele, 
samuti parimale naisele ja 
parimale veteranile olid raha-
lised auhinnad, lisaks mit-
med esemelised eriauhinnad. 
Eriauhindade valmistamise 
juures oli korraldajatele 

suureks abiks Laagri kooli 
keraamikaõpetaja Irja Kändler 
– auhinnalauale said imeilusad 
savist pisimeened.
Laagri turniiri rohkearvulisele 
osalejaskonnale oli kindlasti 
üheks motivaatoriks võistluse 
kuulumine Paul Kerese 95. 
sünniaastale pühendatud male-
turniiride sarja. Tegemist on 
sarjaga, kuhu kuulub 28 erine-
vais Eestimaa paigus käesoleva 
aasta jaanuarist kuni detsemb-

rini toimuvat maleturniiri. Sarja 
kohta saab pikemalt lugeda 
www.eestimale.ee/sari2011/.
Eesti Male Toetusühingu nimel 
tahaksin tänada võistluse heale 
õnnestumisele kaasa aitamise 
eest Saue Vallavalitsust ja 
Laagri Kooli, samuti kõiki teisi 
toetajaid. Loodetavasti muutub 
võistlus Laagri koolis kenaks 
traditsiooniks!

 

Tõnu Meijel, ujumistreener

Pikenenud päevad viitavad ilma 
kalendrisse vaatamatagi sellele, et on 
oodata taas kevadet ning seejärel saabub 
suvi juba kiiresti. 

Kui aastaid oli meie suvi kuidagi ära-
arvamatu, siis paar viimast suve võib 
kindlasti kokku võtta ühe sõnaga – soe, kui 
mitte lausa kuum. Eks läinud aasta suvi 
oli just selline, mida Maarjamaa rahvas 
ootas ja seda siis ka nautis. Päike paitas 
meid, meie lapsi ja soojendas usinasti 
ujumiskõlblikuks meie jõgede-, järvede- 
ja mereveed. Usun, et  järgmine suvi tuleb 
sarnane. Kuid siiski tahaks väga  loota, et 
pea saabuv suvi ja välisujumise periood 
ei tooks taas nii paljudesse kodudesse ja 
peredesse  traagilisi teateid kui eelmine. 
Ligi 100 inimest oodati asjatult koju. Kas 
selline seis on kuidagi ettemääratud ja 
fataalne?

Vastus on kindel ei
Meie kätes on teha saabuv ja kõik 
tulevased suved hoopiski turvalisemaks. 
Riik on eraldanud miljonid ennetustööks, 
kuid hoopis suurem töö on teha kõikidel 
ujulatel, ujumisklubidel ja ka meedial. Just 
viimasel on suurepärased võimalused 
avaldada  juhiseid ja õpetusi, kuidas oleks 
võimalik parandada oma ujumisoskust.  
Kui alustasin sügisel koostööd Eesti 
Tervise Fondiga, mis võttis eesmärgiks 
alates sügisest kuni saabuva suveni anda 
ujumise algõpetust vähemalt 100 soovi-
jale, siis polnud mul mingit ettekujutust 
tegelikust olukorrast. Tuleb välja,  et 
paljudele,  liiga paljudele inimestele meie 
kodumaal, pole vesi mitte tundmatu 

element, vaid koguni vaenlane. Ja 
seda vaenlast on kardetud kogu elu. 
Põhjuseid on palju. Küll õnnetusjuhtumid 
vees, ujumisvõimaluste puudumine, 
algteadmiste puudumine ujumisest.
Ujumiskursustest osavõtjate vanus on 
olnud 16-81 aastani. Päris hirmuäratav 
numbrikombinatsioon. Elada 80 aastat, 
kartes vett, mis on ju tegelikult meie üks 
suurimatest sõpradest. 

Kuidas siis sellist olukorda muuta? 
Kas ujumisoskus on tõesti kusagilt 
kõrgemalt poolt antud? Vastus on taas 
selge ei. Kõik inimesed võivad õppida 
ujuma ja seda üpris kerge vaevaga. Kui see 
pole juba toimunud lapseeas,  kas koolis, 
ujumiskursustel või vanemate juhatusel, 
siis tuleb võtta sammud ujulatesse. 
Neid on meie vabariiki tulnud juurde 
nagu seeni sügisel. Kui neis ujulais pole 
just sellist teenust nagu ujumisõpetus 
täiskasvanutele, siis tühja sellest, igas 
ujulas on valvetreenerid või vetelpäästjad. 
Need inimesed on hoolikalt valitud just 
nende võimete ja oskuste järgi  ujumise 
algõpetuse andmiseks klientidele. Veel 
soovitan leida oma tuttavate-sõprade 
seast mõni selline, kes omab neid 
algteadmisi ujumise põhi-tõdedest ja on 
teile õppimisel abiks ja julgestuseks. Ja asi 
saab õige hoo ja suuna.

Mis on siis ujumisoskuse A ja O?
Seda polegi nii palju. Tuleb püüda ära 
õppida vette välja hingamine ehk näo vette 
panemine ja siis väljahingamine, seejärel 
õiged kehaasendid vees. Nii rinnuli kui 
seliliasendis. Seejärel õige jalgade töö, siis 
käte töö ja siis juba kõik koos. Kõik on ju 
kena, kuid kogu see kunst ei tule sugugi 

ühe korraga.
Tuleb alustada targu ja rahulikult. Oma 
40 aastase ujumistreenerikogemuse 
juures ei ole ma sugugi isikupäraste 
ujumistehnikate nagu”süllaviskamine” 
ja Odessa madruse” austaja. Kui vähegi 
püsivust on, siis pigem õppida korralik 
ujumistehnika ning seda siis nautida 
elupäevade lõpuni. Ujumisoskus ei 
unune nagu jalgrattasõitki.

Kui kaua võtaks minimaalsete 
oskuste omandamine? 
Kogemuste varal väidan, et hea 
juhendaja puhul 10-15 tundi ja ujumine 
on selge. Ja siis juba tuleb võtta oma 
nädalaprogrammi vähemalt 2-3 uju-
miskorda. Üks ujulakülastus peaks 

sisaldama 20-30 minutit 
ujumist. Mitte sedasi, et kahe 
saunaskäimise vahel vette 
ei mindagi. Arvestage, et 
ujumine on hästi näidustatud 
kõigile, east hoolimata. See 
tugevdab südame vereringet, 
hingamiselundeid, annab 
ühtlase ja meeldiva koormuse 
teie mootorile st. südamele. 
Rääkimata juba erinevusest 
liikumisest maismaal, kus 
kannate kaasas kõiki oma 
kilosid. Vees ujudes pole vaja 
mõelda valutavatele liigestele  
ja ka mõnikord häirivatele 
ülekilodele. Lisaks karastus, 
hügieen ja lõpuks ka pärast 
korralike veeprotseduure nau-
ditav söögiisu ja väga hea uni. 
Meeldiv on kuulda, et paljud 
meie vabariigi ujulad kavatse-
vad teha samme eelpool 
mainitud probleemide leeven-
damiseks. On kavas ridamisi 
ujumiskursusi, kliendipäevi 
ja muid taolisi üritusi. Pole 
häid ega halbu ujulaid, on 
lihtsalt erineva suunitlusega 

ujulad. Olles regulaarne Laagri ujula 
kasutaja, kinnitan teile, et  kodukandi 
elanikkonnale on see väga paslik 
supelasutus. Selles ujulas valitseb 
puhtus, ujulas on soe ja puhas vesi ning 
saunad pakuvad mõnusat lõõgastust. 
Ujula sügavus, mis on algajaile väga 
oluline, on igati sobiv. Ujula teenindav 
kaader on pädev ja suhtlemisaldis. Just 
see, mida võiks oodata ühelt ujulalt. 
Nii, et võtke aega ja seadke sammud 
oma ujula poole ning hakake nautima 
veemõnusid juba praegu. Hakkame 
ujuma suvele vastu. Ja kui suvi on taas 
nii tore, kui me ootame, siis on kõik 
veekogud meie turvalised sõbrad

Kommenteerib 
Jaan Ehlvest:

See üritus oli minu jaoks 
suur üllatus. Korraldajaid 
tuleb kiita, et nad on sellise 
asja ette võtnud. Seda 
enam, et tegemist ei ole ju 
ühekordse maleturniiriga, 
vaid terve seeriaga.  Suur 
tänu Male Toetusühingule!
Male olukord Eestis ei ole 
kuigi hea, nii sportlikust 
kui organisatsioonilisest 
tasemest vaadatuna. Väga 
palju on omavahelist 
kemplemist ja vahendeid 
ei ole piisavalt, et ala 
arendada. Näitena võib 
tuua eelmise aasta, kui Eesti 
koondise sõit maleolümpiale 
oli küsimärgi all.
Et malemaailmas profina 
tegutseda, tuleb ikka 
igapäevaselt harjutada.   
Mina ise olen natuke 
küll tagasi tõmmanud, 
sportlikke eesmärke 
mul enam ei ole, aga kui 
kutsutakse, nagu sellele 
osavõistlusele, siis ikka 
mängin, aga see täidab 
pigem sotsiaalset rolli 
minu jaoks.
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Taavi Viik, Harju Jalgpallikool

Harju Jalgpallikool on Eesti 
jalgpallimaastikul üks kõige 
uuemaid ning värskemaid 
tegijaid – seda just klubi 
nooruse ning innovatiivsete 
ideede poolest.

Klubi on asutatud 2009. aastal 
ning viib läbi jalgpallitreenin-
guid üle Harjumaa. Harju 
Jalgpallikool pakub lastele 
võimalust saada tippsportlaseks 
ning treenida ka harrastaja 
tasemel. Klubi alustas aktiivse 
treeningtööga 2010. aasta sügi-
sel ning liikmeks astus ligi 700 
noort jalgpallurit. Tegutseme 
Tallinna, Saue ja Keila linnas 
ning Harku, Raasiku, Saue, 
Keila, Rae ja Kernu vallas. Meie 
suuremad keskused asuvad 
hetkel Sauel, Keilas, Tabasalus, 
Arukülas ja Laagris.
Harju Jalgpallikooli liikmetele 
korraldatakse igal aastal palju 
erinevaid üritusi (perepäevad, 
treeninglaagrid, välisreisid, 
turniirid jne). Samuti korral-
dab Harju Jalgpallikool rahvus-
vahelisi noorte jalgpallitur- 
niire (SpringCup, Harju Cup, 
Winter Futsal Cup). Harju 
Jalgpallikooli sõprusklubideks 
on HIFK ning Espoo Honka 
Soomest.
Saue vallas tegutseb Harju 
Jalgpallikool neljas lasteaias 
(RAM Eralasteaed, Laagri 
Lasteaed, Veskitammi Lasteaed 
ja Ääsmäe Lasteaed) ning avatud 
on ka treeninggrupid koolilas- 
tele Laagri Kooli Spordi-
kompleksis. Hetkel on 
treeninggrupi lapsed 
(2003-2004  sündinud) osalenud 
juba mitmetel võistlustel – Klubi-
sisene turniir, Quattromed 
Cup Tartus, Tallinna meistri-
võistlused.
Sellel aastal on plaanis osaleda 
veel paljudel turniiridel ning 
juunis külastada preemiareisi 
raames ka meie sõprusklubi 
HIFK-d Helsingis.
Kui tekkis huvi liituda Harju 
Jalgpallikooliga võtke julgesti 
ühendust e-maili teel: info@
harjujk.ee. Harju Jalgpallikooli 
tegemistega saate kursis olla 
www.harjujk.ee.

Harju Jalgpallikool 
ootab uusi tulevaseid 
tipptegijaid

valmistume saue valla
emadepäeva

seltskonnatantsu õhtuks!
tantsuõpetajad

Maia sondowicz –
��-aastane tantsuõpetaja

töökogemus, võistlustantsu
treeneri kategooria Iv

Ryszard sondowicz –
��-aastane tantsuõpetaja

töökogemus, võistlustantsu
treeneri kategooria Iv

seltskonnatantsu kursused
täiskasvanutele toimuvad

0�.0�.-2�.0�.2011
kolmapäeviti 1�.00-20.�0

saue valla Kultuurikeskuses

Registreeru paarilisega kuni 0�.0�.2011
info@polonez.ee või mob ��2����

Osavõtutasu: 2� eurot

Sport

SAUE VALLA SUUR 

JÜRIÖÖ JOOKSOKKKKSSOOKKKKSKKSKSS2011
21. aprill. Start Hüüru mõisa pargis

TASUTA

Õhtut juhib Sven Sumberg 
Toitlustab Hüüru Veski
Pidu kestab kella 23:00-ni
Võistkonna registreerimine kuni 17. aprillini tasuta
Registreerimiseks priit@laansalu.ee ja 526 4452 
Lisainfo: www.huuru.ee

18.00 - Lastejooks kuni 8 aastat 
18.30 - Lastejooks kuni 9-12 aastat
19.00 - Lastejooksude autasustamine
19.30 - Põhijooksu start
21.00 - Põhijooksu autasustamine

Algus kell 17.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Neljapäeviti kell 17.30 , kuutasu 10 EUR

Tunni eesmärgiks on läheneda läbi loova liikumise  tantsule ning 
arendada lapse koordinatsiooni, rütmitaju, väljendusoskust. 
Kehastume läbi tantsude erinevateks muinasjututegelasteks.

Info ja registreerimine:
ave@kodukyla.ee, 514 0761

Ootab eelkooliealisi
(3-6a.) lapsi

Kolmapäeviti kell 18.00, kuutasu 10 EUR

Koos õpime märkama ja kuulama helisid 
enda umber, arendame rütmitunnet, viisi-
pidamist, muusikalist mälu, loovust ja 
keskendumisvõimet. Teeme tutvust erine-
vate rütmi-ja meloodiapillidega ja 
paneme seinad enda ümber helisema.

Tantsima

Laulma

Vanamõisa Seltsimaja
Allika tee 10, Alliku

Neljapäeviti kell 17.30 , kuutasu 10 EUR

Tunni eesmärgiks on läheneda läbi loova liikumise  tantsule ning 
arendada lapse koordinatsiooni, rütmitaju, väljendusoskust. 
Kehastume läbi tantsude erinevateks muinasjututegelasteks.

Info ja registreerimine:
ave@kodukyla.ee, 514 0761

Ootab eelkooliealisi
(3-6a.) lapsi

Kolmapäeviti kell 18.00, kuutasu 10 EUR

Koos õpime märkama ja kuulama helisid 
enda umber, arendame rütmitunnet, viisi-
pidamist, muusikalist mälu, loovust ja 
keskendumisvõimet. Teeme tutvust erine-
vate rütmi-ja meloodiapillidega ja 
paneme seinad enda ümber helisema.

Tantsima

Laulma

Vanamõisa Seltsimaja
Allika tee 10, Alliku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

HÕISSA, MEIL ON VASTLAD!

8. MÄRTSIL KELL 18.00 
VANAMÕISA TALVEKESKUSES

Tule koos perega suurele vastlatrallile !
Kavas traditsioonilised  MÄNGUD, 
VÕISTLUSED, JÕUKATSUMISED
SAANISÕIT, 
Päeva juhib ERLIS SCHÖNBERG
Sööme hernesuppi ja kukleid

Info: ave@kodukyla.ee, 5140761, 6780921 
ÜRITUS TASUTA!
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Peatuse nimi Väljumise ja saabumise kellaaeg

Saue 7:05 8:05 9:05 14:05 15:05 17:05 18:05 19:05 21:05
Paulig 7:09 8:09 9:09 14:09 15:09 17:09 18:09 19:09 21:09
Saue tee 7:11 8:11 9:11 14:11 15:11 17:11 18:11 19:11 21:11
Laastu 7:14 8:14 9:14 14:14 15:14 17:14 18:14 19:14 21:14
Suurevälja põik 7:16 8:16 9:16 14:16 15:16 17:16 18:16 19:16 21:16
Haavasalu 7:17 8:17 9:17 14:17 15:17 17:17 18:17 19:17 21:17
Koidu 7:20 8:20 9:20 14:20 15:20 17:20 18:20 19:20 21:20
Laagri alevik 7:22 8:22 9:22 14:22 15:22 17:22 18:22 19:22 21:22
Harusambla 7:23 8:23 9:23 14:23 15:23 17:23 18:23 19:23 21:23
Laaniku 7:23 8:23 9:23 14:23 15:23 17:23 18:23 19:23 21:23
Pääsküla 7:25 8:25 9:25 14:25 15:25 17:25 18:25 19:25 21:25
Mäepealse 7:30 8:30 9:30 14:30 15:30 17:30 18:30 19:30 21:30
Autobussikoondis 7:33 8:33 9:33 14:33 15:33 17:33 18:33 19:33 21:33
Männi 7:36 8:36 9:36 14:36 15:36 17:36 18:36 19:36 21:36
Lepistiku 7:40 8:40 9:40 14:40 15:40 17:40 18:40 19:40 21:40
Taksopark 7:48 8:48 9:48 14:48 15:48 17:48 18:48 19:48 21:48
Estonia 7:56 8:56 9:56 14:56 15:56 17:56 18:56 19:56 21:56

Peatuse nimi Väljumise ja saabumise kellaaeg
Tööpäeviti E-R

Estonia 5 8:05 9:05 10:05 15:05 16:05 18:05 19:05 20:05 22:30
Koskla 8:12 9:12 10:12 15:12 16:12 18:12 19:12 20:12 22:37
Lepistiku 8:20 9:20 10:20 15:20 16:20 18:20 19:20 20:20 22:45
Männi 8:23 9:23 10:23 15:23 16:23 18:23 19:23 20:23 22:48
Autobussikoondis 8:25 9:25 10:25 15:25 16:25 18:25 19:25 20:25 22:50
Mäepealse 8:29 9:29 10:29 15:29 16:29 18:29 19:29 20:29 22:54
Pääsküla 8:33 9:33 10:33 15:33 16:33 18:33 19:33 20:33 22:58
Laaniku 8:36 9:36 10:36 15:36 16:36 18:36 19:36 20:36 23:01
Turbasambla 8:36 9:36 10:36 15:36 16:36 18:36 19:36 20:36 23:01
Laagri alevik 8:37 9:37 10:37 15:37 16:37 18:37 19:37 20:37 23:02
Koidu 8:39 9:39 10:39 15:39 16:39 18:39 19:39 20:39 23:04
Haavasalu 8:42 9:42 10:42 15:42 16:42 18:42 19:42 20:42 23:07
Suurevälja põik 8:43 9:43 10:43 15:43 16:43 18:43 19:43 20:43 23:08
Laastu 8:45 9:45 10:45 15:45 16:45 18:45 19:45 20:45 23:10
Tõkke 8:48 9:48 10:48 15:48 16:48 18:48 19:48 20:48 23:13
Saue tee 8:51 9:51 10:51 15:51 16:51 18:51 19:51 20:51 23:16
Paulig 8:52 9:52 10:52 15:52 16:52 18:52 19:52 20:52 23:17
Saue 8:54 9:54 10:54 15:54 16:54 18:54 19:54 20:54 23:19

Bussiliin 208 Tallinn-Laagri-Saue sõidugraafik
Koduvald

Veebruarist alustas uus ühistranspordiliin reisijate 
vedu Tallinna kesklinnast Laagrisse ja Sauele, 
esimestel nädalatel sõitjaid veel väga palju ei olnud.

“Tütar on sõitnud nüüd mõned päevad töölt koju ja 
on algusest kuni Koidu kandini ainuke reisija olnud. 
Bussijuht oli öelnud, et ütle teistele, et nad bussiga 

sõidaks, sest ilma reisijateta pannakse liin kinni,” teavi-
tas  kohalik elanik Erik Raitviir kogukonna facebook´i 
lehel. 
Niisiis - et vedaja Arne Auto liini mõne aja pärast reisijate 
vähesuse tõttu kinni ei paneks, on oluline, et see tublisti 
kasutust leiaks. Sõidugraafik on koostatud nõnda, et 
tööinimene, kel hommikul pealinna ja õhtul koju tagasi 
jõuda vaja, peaks omale sobiva aja küll leidma.   

Praegu on õige aeg tellida 
aiakujundusprojekt! 

Aiakujundusalased nõuanded.
Aedade rajamine. Hooldustööd.

Õunapuude lõikus. 

www.suurlilleaed.eu 
tel:56 473 164

PUITBRIKETT
PELLETID

Kojuvedu üle Eesti

Mitmekülgne massaaźiteenus

 1. Yumeiho (jaapani massaaź)
 2. Rootsi klassikaline massaaź

 3. Laavakivimassaaź
 4. Beebimassaaź

 5. Käte- ja jalgade massaaz
 6. Nuga Best ravi- ja massaaźivoodi

(infrapunase soojusega, turmani 
kividega ja magnetiga)

 7. Seljavenitus pink
 8. Kinkekaardid

Hinnad soodsad!
 

Kontakt:  515 4288 
Koguperemassaaz Päikeselaik

AHJUD, PLIIDID, KAMINAD JA 
SOOJAMÜÜRID

EHITAMINE, REMONT JA 
PUHASTAMINE

MATERJALI TRANSPORT, 
GARANTII

IVAR 566 51812

Buss peatub järgmistes peatustes: Estonia, Vabaduse väljak, Koskla, Tihase, Tedre, Linnu tee, Siili, Lepistiku, 
Vambola, Liivaku, Ehitajate tee, Männiku, Ed. Vilde tee, Autobussikoondis, Kadaka, Kassi, Mäepealse, Nõva, Kalda, 
Hommiku, Õitse, Sireli, Pääsküla, Rohula, Laaniku, Turbasambla, Laagri alevik, Koidu, Haavasalu, Suurevälja põik, 
Rauna, Tõkke, Kiviloo, Saue tee, Paulig, Tule, Pärnasalu, Saue Linnavalitsus, Saue
 
Buss läbib järgnevaid teid ja tänavaid: Teatri väljak, Estonia pst, Vabaduse väljak, Kaarli pst, Luise tn, Endla tn, 
Sõpruse pst, Ehitajate tee, Kadaka tee, Kadaka pst, Rohula tn, Pilliroo tn, Möldre tee, Veskitammi tn, Vae tn, Vana 
Keila mnt., Tule tn, Kuuseheki tn

Lisainfo www.tak.ee

Pakume tööd 
puhastusteenidajatele 

asukoht Laagris alates märtsi 
algusest

Kontakttelefon 581 89566

Veskitammi Lasteaed kuulutab välja avaliku konkursi 
logopeedi ametikohale 

põhikohaga (1,0 ) töötaja lapsehoolduspuhkuse ajaks. 
Võimalik ka osaajaline töö. 

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad esitada 22.märtsiks 2011.a. 
aadressil Veskitammi 22, Laagri, Saue vald, 76401 või e-postile info@.veskitammila.ee 

Ehitustööd
Korrektne tulemus 
mõistliku hinnaga

 Telefon:  501 1444, e-post:  info@wuuk.ee
Koduleht:  www.wuuk.ee



 MÄRts 2011 lK  1�



 lK  1� MÄRts 2011

Väljaandja toimetaja: anne-ly sumre
kontakt: 654 1156 
e-post: annely.sumre@sauevald.ee 
küljendus: anne-ly 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 
 

Seisan selle eest, et uue majanduskasvu 
viljad jõuaksid Saue valda.

Uued töökohad, paindlik lastehoid 
ja hea haridus!

Kalev Lillo
Teie kandidaat Riigikogusse 

Saue vallas

512

Soodsa hinnaga 
lemmikloomatoit 

nüüd ka Sauel!

Taani kvaliteet (Premium klass) ja 
taskukohane hind – 

Wildelife koeratoit  5kg kõigest 7,99 €
Wildelife koeratoit  10kg kõigest 

23,50 €
Caramira koeratoit(Regular) 

18kg kõigest 25,40 €

SAUE LOOMAKLIINIK 
Lemmikloomade vaktsineerimine, 

ravi, päevakirurgia. 
Hill’s ja Royal Canine lemmikloomatoit.
NB! Kolmapäeviti pensionäridele visiit 

ainult 75.- (tavahind 175.-)

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

Sooviks vallas üürida 
4-toalist korterit või maja 
pikaajalise üürilepinguga.

562 07904
ahti.tasuja@gmail.com

Ostan autoromusid- sõidu-,paki-, 
veoautod, bussid, vajadusel ARK 
kustutamine, transport tasuta,

raha kohe,
PAKU KõIKE, ka vanametalli.

Samas ostan ka korralikke 
sõidukeid, kuni 6000 eur. 

Paku kindlasti 58 295 083

Kui oled inimene, kellele...

meeldib teha käsitööd

meeldib mängida detailide ja ideedega

on kvaliteet sama oluline kui idee

meeldiks oma hobiga ka veidi lisaraha teha

... siis helista 5665 8484 või saada link 

tehtud töödele sales@unique-

boutique.eu .

�����������	��������	����������

AUTODE TEHNILINE
ÜLEVAATUS

E, T, N 9.00 - 17.00
K, R 9.00 - 20.00

L 9.00 - 12.00
 

Vae 3, Laagri, 
tel.  679 1535

 

*Autode remont
* Õlivahetus

* Tehniline ülevaatus
* Transportteenus

* Autoparkla

AS Sagro automajand
Vae 3, Laagri, Tel. 679 6858

Tel./faks   679 6860 
Juhataja  mobiil:  515 8242

E-post: raul @sagro.ee 

www.sagro.ee

OOTAB OMANIKKU

Laagri apteegist 
(Veskitammi 4) 

leitud novembris 2010 
kullast naiseehe


