
„Saue vald on elujõuline 
ja jätkusuutlik kohali-
ku omavalitsuse üksus, 

kuid sellegipoolest vajab analüüsi-
mist valla areng, lähtudes võima-
liku haldusreformi perspektiivist, 
seda eeskätt investeerimisvõime-
kuse tõstmise kontekstis,“ selgitas 
volikogu esimees Rein Riga. 

Otsuse eesmärgiks on alustada 
läbirääkimisi partneromavalitsus-
tega koostööpunktide ja ühisosa 
väljaselgitamiseks, mis positiivse-
te tulemuste korral peaks viima 
omavalitsusüksuste ühinemiseni. 
Partneromavalitsuse valiku läh-
tealuseks on Vabariigi Valitsuse 
korraldusega määratud ühinemis-
piirkond. „Lisaks ühinemispiir-
konnale on arvestatud ka reaalset 
tagasisidet suhtlemisest naabrite-
ga ja muid asjaolusid, mis lubavad 
eeldada, et ettepanek ei kuku pä-
ris viljatusse pinnasesse. Naabrid 
on meil asjalikud ja kui protsess 
ka kõikide kaasatud omavalitsus-

te samaaegse kiire ühinemiseni 
ei vii, on rohkem alust analüüsi-
maks, mida võiks senisest rohkem 
koos teha ja kuidas ühtlustada 
strateegiline planeerimine“ põh-
jendas vallavanem Andres Laisk.

Teenused kättesaadavamaks
Ühinemine pole Riga sõnul oma-
ette eesmärgiks, vaid üks võima-
lik vahend teenuste kättesaada-
vuse ja kvaliteedi tagamiseks ja 
teatud juhtudel ka rahalise säästu 
saavutamiseks. „Tõsi on, et Saue 
linn on igal juhul esimene eelistus 
ja side Saue valla ja linna vahel on 
ka kahtlusteta kõige suurem. Sa-
mas on Harku valla osas ühisosa 
Paldiski maantee piirkonna tee-
nuste korraldus liinil Kiia-Hüü-
ru-Vatsla-Harku alevik ja koostöö 
näiteks lasteaiakohtade ja koo-
likohtade tagamisel. Saku valla 
poolel on Jälgimäe, Tänassilma 
ja Laagri,“ täiendas abivallavanem 
Mikk Lõhmus.

Samas on selge, et nii Saue, 
Saku kui Harku valla jaoks on 
samaaegselt tegelikuks tõmbekes-
kuseks ka Tallinn. „Ühinemine 
ei tähenda, et teeninduskeskused 

peavad inimesest kaugenema ja 
hakatakse kunstlikult uusi tõm-
bekeskusi tekitama. Pigem seda, 
et loomulikud tõmbekeskused 
säilivad ühe valla piirides. Tal-
linna mõju on siinjuures oluline 
faktor ja see on üks analüüsikoht 
- kuivõrd suurem liitvald suudab 
teenuseid tagada paremini ja sõl-
tumatumalt Tallinnast,“ lisas 
Laisk.

Rahvaküsitlusele eelnevad 
analüüs ja uuringud
Laiski hinnangul tuleb Saue Val-
lavolikogu otsust vaadelda eelkõi-
ge kui ettepanekut laiapõhjalise 
diskussiooni algatamiseks ning 
reaalne ühinemise otsus tehakse 
peale vastavate uuringute läbivii-
mist ja elanike arvamuse väljasel-
gitamist.

„Ühinemisettepaneku esitami-
ne on seaduse valguses protsessi 
algatamine, sellele järgneb vas-
tavate uuringute teostamine, lä-
birääkimiste korraldamine ja kui 
niikaugele jõutakse, ühinemisle-
pingu koostamine. Rahvaküsitlus 
korraldatakse siis, kui kõik ühi-
nemise mõjud ja tingimused on 

selgeks tehtud ning elanikel on 
võimalik selle alusel otsuseid lan-
getada,“ selgitas Laisk.

 Aprilli esimesel nädalal saade-
ti osapooltele ettepanekud laiali ja 
vastavalt seadusele on ettepaneku 
saajatel kohustus reageerida kahe 
kuu jooksul. Seega – juuni kesk-
paigaks on selge, milliste partne-
ritega ühisosa otsima hakatakse. 

Saue vald tegi ettepaneku ühinemis-
läbirääkimisteks kolmele naabrile
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Viies vihikus vaated Jõgisoo kandi 
minevikku
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Saue Vallavolikogu võttis oma 29. märtsi istungil vastu otsuse esitada 
ühinemisettepanek kolmele naaberomavalitsusele - Saue linnale, Harku 
vallale ja Saku vallale.

Uus üldplanee-
ring on jõud-
nud avalike 
arutelude faasi
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Saksamaa ja Hollandi maa-
põued on juba tühjaks 
tehtud, sellepärast meie 
turvas nii hästi Euroopas 
kaubaks lähebki, teab Ääs-
mäe turbaraba tootmis-
pealik Peep Neem.

Euroopa tai-
med kosuvad 
Ääsmäe kas-
vuturba toel 
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Igakevadine 
kuum teema 
– kas koera-
kakatajaid 
distsiplinee-
riks raha-
trahv?
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Märtsikuu konkurentsitult 
tuliseim diskussioon valla 
Facebooki lehel käis lume 
alt välja turritavate looma-
fekaalide üle.

Kõik kohalviibinud 16 volikoguliiget hääletasid üksmeelselt ühinemisettepaneku esitamise poolt

Järjekorras juba 
kuues – Saue 
valla rattaretk 
toimub juuni 
alguses

LK 16

Mahukas dokumentide 
pakk, mis sisaldab uue 
üldplaneeringu kaarti, se-
letuskirja, keskkonnamõju 
strateegilist hindamist ja 
lisasid, on hindamiseks- 
kommenteerimiseks val-
mis. 

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

LISAINFO

Näited erinevate ühinemis-
alternatiivide puhul tekkiva 
elanikkonna suuruse kohta:
Saue valla ja Saue linna ühine-
misel  oleks ühinenud omava-
litsusüksuse elanike arv 15 764 
(Eestis suuruselt 10. omavalit-
susüksus Tallinna, Tartu, Nar-
va, Pärnu, Kohtla-Järve, Viim-
si, Rakvere, Viljandi, Maardu 
järel).

Saue valla, Saue linna, Saku 
valla ja Harku valla ühinemi-
sel oleks ühinenud omavalit-
susüksuse elanike arv 37 659. 
(Eesti suuruselt 6. omavalit-
susüksus Tallinna, Tartu, Nar-
va, Pärnu, Kohtla-Järve järel).



KoduvaldNR 4
APRILL 2012 SAUE VALLALEHT2

•	Haldusterritoriaalse	 korralduse	 muutmise	 algatami-
ne	ja	ettepaneku	tegemine

•	 Saue	 valla	 munitsipaalõppeasutuste	 arengukavade	
kinnitamine

•	 Koolilõuna	toetuse	kasutamise	tingimused	ja	kord

•	 Saue	 Vallavolikogu	 25.	 aprilli	 2004	määruse	 nr	 003	
„Saue	valla	teenistujate	koosseis,	palgamäärad,	pal-
gatingimused	ja	sotsiaalsed	garantiid“	muutmine

•	 Saue	Vallavolikogu	30	novembri	2010	määruse	nr	25	
“Erakooli,	 koolieelse	 eralasteasutuse	 ja	 lapsehoiu-
teenuse	toetamise	kord”	muutmine

•	 Saue	 Vallavolikogu	 28.	 jaanuari	 2010	 määrust	 nr	 4	
„Saue	 valla	 eelarvest	 makstavate	 sotsiaaltoetuste	
määramise	ja	maksmise	kord“	muutmine

•	 Saue	 Vallavolikogu	 26.	 jaanuari	 2012	 otsuse	 nr	 03	
„Saue	valla	asustusjaotuse	muutmine“	muutmine

•	 Riigimaantee	 nr	 11185	 Hüüru-Alliku	 teelõigu	 km	
2,125-2,695	 õgvenduse	 ehituseks	 vajalikke	 maade	
tasuta	võõrandamine	Eesti	Vabariigile

•	Hüüru	küla	Jõe	tee	2	maa	kasutusse	andmine

•	 Vee-ettevõtja	kinnitamine	Alliku	külas

•	 Vallavara	võõrandamine	avaliku	kirjaliku	enampakku-
mise	korras

•	Nõusoleku	andmine	riigihanke	„Saue	valla	objektidel	
heakorrateenuse	osutamine“	korraldamiseks

•	Nõusoleku	andmine	 riigihanke	„Saue	valla	 koolides	
ja	lasteaedades	toitlustusteenuse	osutamine“	korral-
damiseks

•	OÜ	Laagri	Haridus-	 ja	 Spordikeskuse	 juurdeehituse	
finantseerimine

•	 Saue	 valla	 osalemine	 Euroopa	 Liidu	 „Elukeskkonna	
arendamise	 rakenduskava”	 prioriteetse	 suuna	 “Piir-
kondade	 terviklik	 ja	 tasakaalustatud	 areng”	 meet-
mes	 “Linnaliste	 piirkondade	 arendamine”	 „Saku	 ja	
Saue	valla	 kergliiklusteede	võrgustiku“	väljaarenda-
mise	projektiga

•	 Saue	valla	üldplaneeringu	vastuvõtmine	 ja	avalikus-
tamine

•	 Vatsla	külas	asuva	Suurevälja	katastriüksuse	sihtots-
tarbe	muutmata	jätmine

•	 Saue	Vallavolikogu	26.	jaanuari	2012	otsuse	nr	6	keh-
tetuks	tunnistamine	ja	Alliku	külas	asuva	Paple	1	ka-
tastriüksuse	sihtotstarbe	muutmine

•	 Püha	külas	asuva	Kopli	5	katastriüksuse	jagamine	ja	
sihtotstarvete	määramine

•	 Püha	külas	asuva	Kopli	6	katastriüksuse	jagamine	ja	
sihtotstarvete	määramine

•	Hüüru	külas	asuva	Lepala	katastriüksuse	jagamine	ja	
sihtotstarvete	määramine

•	Hüüru	külas	asuva	Hüüru	katastriüksuse	jagamine	ja	
sihtotstarbe	määramine

•	Alliku	küla	Tootsi	tee	13	kinnistu	ja	lähiala	detailpla-
neeringu	algatamine	ning	keskkonnamõju	strateegi-
lise	hindamise	mittealgatamine

•	Maaüksuste	munitsipaalomandisse	taotlemine

•	 Kinnistu	tasuta	omandamine

•	 Esitati	 umbusaldusavaldus	 vallavalitsuse	 liikme	 Tiia	
Allase	kohta

Koduse lapse toetuse 
väljamaksmise muudatused

Senikehtinud korra kohaselt toimus  
toetussummade arvestamine  ük-
sikute päevade kaupa. Muudatuse 

tulemusena hakkab arvestus käima kuu 
põhiselt, mis eelkõige on oluline, kui 
kuu jooksul muutuvad või langevad ära 
toetuse määramise aluseks olevad asja-
olud. 

ENNE: Kui laps hakkas (era)laste-
aias või -hoius käima näiteks 20. april-
list (või laps ja vanemad kirjutasid end 
elanikeregistrist välja), siis koduse lapse 
toetuse õigus oli vanemal ka nende 20 
aprillikuu päeva eest. NÜÜD: kui laps 
hakkas (era)lasteaias või -hoius käima 
(või laps ja vanemad kirjutasid end ela-
nikeregistrist välja) 20. aprillil, siis vallas 
kontrollitakse andmeid kuu lõpu seisu-
ga ning koduse lapse toetuse maksmine 
lõpetatakse  alates 1. aprillist, aprillikuu 
eest enam vastavat toetust ka osaliselt ei 
maksta. Lapse eralasteaias käima asumi-
se kuu eest tasub vald kompensatsiooni 
vastavalt hoiusasutuse poolt esitatud ar-
vetele kuni 211 eurot kuus. 

Sama kehtib ka juhul, kui üks va-
nematest (mitte toetuse taotleja) end 
registrist välja kirjutab, toetusmäära vä-
hendatakse vastavalt määrusele samuti 
juba kuu esimesest päevast.

Kui lahkub taotleja (isik, kes esitas 
taotluse, mille alusel toetust makstak-
se), aga teine lapsevanem ja laps jäävad 
Saue valla registrisse, siis peab teine 
lapsevanem esitama uue taotluse, kuna 
taotlejaks saab olla Saue valla kodanik ja 
taotluse subjektiks on Saue valla regist-
ris olev laps. Uue taotluse esitamisega 
täpsustatakse ka andmed selle kohta, 
kuidas ja millisele arveldusarvele jätkub 
toetuse maksmine.

Kui Saue valla registrist lahkub tei-
ne lapsevanem koos lapsega aga taotleja 
jääb valla registrisse, siis õigust toetusele 
ei ole.

„Üksikute päevade arvestus on põh-
justanud ebatäpsusi ja topeltmaksmisi 
ning võib põhjustada viivitusi rutiinsete 
(muudatusteta) toetusrahade maksmi-
ses. Saue vald maksab toetust ka eralas-
teaias ja -hoius käiva lapse eest. Hoiu-
asutus esitab vallale arve terve kuu eest. 
Kui inimene on saanud näiteks poole 
kuu eest koduse lapse toetust ja laps 
asub eralasteaeda, siis peaksime maks-
ma topelt ka veel hoiasutusele,“ selgitab 
sotsiaalnõunik Mare Jallai. 

Kuna toetussumma välja maksmine 
toimub tagantjärele – näiteks aprillikuu 
summa laekub taotleja pangaarvele 15. 
maiks, siis see viitaeg võimaldab amet-
nikel üle kontrollida kõik ligi 300 toe-
tuse saajat – toetuse saajate nimekirja 
võrreldakse Saue valla registrist (elani-
keregistrist) lahkujate ja saabujate ni-
mekirjadega, lasteasutustest esitatavate 
nimekirjadega, et olla kindel, kas taot-

lejal on õigus koduse lapse toetusele või 
lõpetatakse toetuse maksmine.

Ajutine elanikeregistrist lahkumine
Muudatus kaotas ära ka 12 kuu piiran-
gu uuesti toetuse saamise taotlemiseks, 
olukorras, kus laps ja vanem(ad) olid 
mingil põhjusel end ajutiselt välja regist-
reerinud. „On juhtumeid, kus näiteks 
üks laps sai vallalt koduse lapse toetust 
ja teisele lapsele mujal omavalitsuses 
koolikoha saamiseks pidid vanemad end 
välja registreerima. Kui vanemad end 
uuesti Saue valla elanikeks tagasi re-
gistreerisid, ei olnud neil seni kehtinud 
määruse kohaselt  enne 12 kuu möödu-
mist õigust koduse lapse toetuse uues-
ti taotlemiseks. Nüüd sellist piirangut 
enam ei ole,“ ütles Jallai.

ENNE: Kui toetuse maksmine lõ-
petati elanikeregistrist lahkumise põh-
jusel näiteks 20. aprillil 2012 ja toetust 
taotlev isik kirjutati uuesti sisse 20. mail, 
siis enne järgmise 2013. aasta 20. aprilli 
ei olnud õigust uuesti seda toetuseliiki 
taotleda. NÜÜD: Kui toetuse maksmi-
ne lõpetati 1. aprillist (näiteks elanikere-
gistrist lahkumise põhjusel 20. aprillist) 
ning tagasi vallaelanikuks registreeriti 
ennast uuesti 20. mail, siis on õigus 
uuesti toetust saama hakata avalduse 
esitamisele järgnevast kuust, antud näi-
te puhul siis 20. mail esitatud avaldus 
annab õiguse saada koduse lapse toetust 
juba alates 1. juunist.

Seega tuleb rõhutada, et lapsevane-
ma enda kohus on jälgida, millal ta esi-
tab avalduse koduse lapse toetuse saa-
miseks. Kui lapsevanem unustab õigel 
ajal avalduse esitamata, nihkub ka toe-
tuse saamise võimalus kuu võrra edasi. 

 „Ajutiste muudatuste korral, kui 
lahkutakse valla elanikeregistrist, taasta-
takse toetus uue taotluse alusel taotluse 
esitamise kuule järgnevast kuust. Aga 
on oluline meeles pidada, et toetuse 
taastamiseks tuleb kindlasti esitada uus 
avaldus, “ täpsustas Jallai.

Lisaks viidi sisse vormilisi muudatu-
si. Varasemalt tuli koduse lapse toetuse 
saamiseks esitada ka koopia lapse sün-

nitõendist, seda nõuet enam ei ole. Ka 
ei ole digitaalselt allkirjastatud taotluse 
puhul enam vanema isikuttõendava do-
kumendi koopia vajalik.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et muu-
datuste osas peaks eelkõige olema tä-
helepanelikud need vallaelanikud, kes 
mingil põhjusel ajutiselt ennast vallast 
välja registreerivad, samuti tuleks tähe-
lepanelik olla, et info õigeaegselt liiguks 
seoses lapse eralasteaeda või -hoidu mi-
nekuga. 

Muudatused reguleerivad toetuse aluseks olevate asjaolude 
muutumisel toetussumma  väljamaksmist ja maksmise 
lõpetamist.

Volikogus märtsis

SAUE VALLALEHT KODUVALD

Toimetus:
Veskitammi	tee	4,	Laagri,
Saue	vald,	Harjumaa
tel:	654	1156,	525	4146
e-post:	annely.sumre@sauevald.ee

Reklaamisoov esitada e-posti 
aadressil reklaam@sauevald.ee

Kohaliku ettevõtluse toetamise eesmärgil on Saue 
valda registreeritud ettevõtjatele reklaami esitamine 
vallalehes ca 50% soodsam

SOTSIAALTOETUSED

6.05.2012 kell 20.00 toimub 
Vanamõisa Küla KÜLAVANEMA 
valimine Vanamõisa Seltsimajas.
Kandidaate saab esitada kuni 15. aprillini 
ene@kodukyla.ee või tuua avaldus 
Vanamõisa seltsimajja, info tel. +3725140761. 
Kandidaadi esitamisel peab olema ka kandidaadi 
nõusolek 

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

KODUSE LAPSE TOETUS

•	 Toetust	 makstakse	 lapsevane-
male	tingimusel,	et	laps	ning	üks	
või	mõlemad	 lapse	 vanemad	on	
Saue	valla	elanikud	ja	laps	ei	ole	
kantud	ühegi	koolieelse	lasteasu-
tuse	nimekirja.	

•	 Toetust	 makstakse	 täissummas	
128	eurot	kuus,	kui	mõlemad	va-
nemad	 (või	 üksikvanem)	 ja	 laps	
on	elanikeregistris.	

•	 Toetust	makstakse	pooles	mahus	
64	 eurot	 kuus,	 kui	 üks	 vanema-
test	ja	laps	on	elanikeregistris.

•	 Õigus	 taotleda	 ja	 saada	 toetust	
tekib	pärast	 lapse	1,5	aastaseks	
saamist	ning	lõppeb	lapse	mine-
kul	 koolieelsesse	 lasteasutusse	
või	30.	juunil	enne	esmakordselt	
üldhariduskooli	õppima	asumist.

•	 Toetust	makstakse	taotleja	aval-
duse	 rahuldamise	 korral	 alates	
nõuetekohase	 avalduse	 esitami-
se	kuule	 järgneva	kalendrikuu	1.	
kuupäevast.	Toetus	kantakse	üle	
taotleja	poolt	taotluses	näidatud	
arvelduskontole	 iga	 kalendrikuu	
15.	kuupäevaks	eelmise	kuu	eest.	

•	 Toetust	ei	maksta	juulikuu	eest.

PEA	MEELES!
•	 Toetuse	taotlemiseks	tuleb	esita-

da	avaldus.
•	 Toetuse	 saamise	 lõpetamiseks	

avaldust	esitada	ei	ole	vaja.
•	 Ajutise	 elanikeregistrist	 väljakir-

jutamise	puhul	toetuse	maksmise	
taastamiseks	 tuleb	 esitada	 UUS	
AVALDUS.



Koduvald NR 4
APRILL 2012SAUE VALLALEHT 3

2012. aasta esimesel septembril 
alustab Laagri Koolis õppe-
tööd 96 Saue valla last. Ava-

takse 4 klassikomplekti, kus igas 
klassis on 24 õpilast

96 last valiti õpilaskandidaadiks 
välja vastavalt Laagri Kooli vas-
tuvõtukorrale ning kool saatis 5. 
märtsiks peredele teatise, millega 
anti teada lapse õpilaskandidaadiks 
arvamise kohta. Peamiseks põhju-
seks, miks laps Laagri Kooli õpilas-
kandidaatide nimekirja ei sattunud, 
oli lapse või vanemate elukoht teises 
omavalitsuses vastavalt rahvastiku-
registri andmetele.

29. märtsil olid Laagri Kooli koo-
livalmiduse hindamise vestlusele 
oodatud kõik esimesse klassi astuda 
soovivad õpilaskandidaadid. Hinda-
mise viis läbi direktori käskkirjaga 
moodustatud komisjon, kuhu kuu-
luvad algklasside õpetajad, psühho-
loog, sotsiaalpedagoog, logopeed ja 
õppealajuhataja. 

10. aprilliks teavitab kool lapseva-
nemaid hindamise tulemustest ning 
20. aprilliks on selgunud uute esi-
meste klasside õpilaste nimekiri. 

Ääsmäe Põhikool ootab  kõiki 
koolipiirkonnas elavaid lapsi koos 
vanematega eelkoolipäevadele, mis 
toimuvad 28. märtsil, 11. ja 25. ap-
rillil ning 9. ja 23. mail kella 15.45-
17.30.

Lapsi tutvustatakse kooli ja õpeta-
jaga, läbi mängu lahendatakse erine-
vaid ülesandeid ning meisterdatak-

se. Võimalusel palutakse kaasa võtta 
pinal, kus on 2 teritatud harilikku 
pliiatsit, värvilised pliiatsid, kustu-
kumm, käärid, liim ja teritaja. Lap-
sevanemate avaldusi lapse esimesse 
klassi astumiseks võetakse vastu 
mai lõpus, aga info selle kohta il-
mub kindlasti „Koduvalla“ maikuu 
numbris. Lisainformatsiooni saab 
telefonidel 608 6142, 53 491 082.

Tallinna Pääsküla Gümnaa-
sium ootab Saue valla lapsi esimesse 
klassi. Kooliealise lapse vastuvõtuks 
tuleb lapsevanemal esitada avaldus 
kantseleisse tööpäeviti kella 9-16.00. 
Avalduse vorm on leitav kooli ko-

20. aprilliks on Laagri Kooli 
esimeste klasside nimekiri lukus

HARIDUS

Saue vallas oli 1. jaanuari 2012 seisuga 154 kooliminevat last ja nendest 113 
lapse vanemad esitasid taotluse Laagri Kooli õpilaskandidaadiks vastuvõt-
mise kohta.

dulehelt www.paaskyla.tln.edu.ee. 
Avaldusele tuleb lisada lapse sünni-
tunnistuse koopia ja vanema isikut 
tõendava dokumendi koopia. Do-
kumente võib saata ka e-posti aad-
ressile paaskyla@paaskyla.tln.edu.ee.

Vanem ei pea avaldusele lisama 
enda isikut tõendavat dokumenti 
digiallkirjaga kinnitatud avalduse 
esitamise korral.

Saue Gümnaasium võtab sel 
aastal esimesse klassi 12 Saue valla 
last, kes elavad Saue linna lähedal 
ning kes on teinud vastava avalduse 
Saue Vallavalitsusele. Esimesse klassi 
astujatele ja nende vanematele kor-

LIIVI SIIM
haridusnõunik

Lühidalt 
Heakorrateenuse 
sisseostuks 
korraldatakse hange
Tugiteenuste ümberkorraldami-
se raames, mille käigus on suund 
põhitegevusega mitteseotud 
funktsioonide sisseostule ülemi-
nek,  kuulutab vallavalitsus april-
likuus välja konkursi vallamaja ja 
Saue Vallaraamatukogu, Laagri 
Lasteaia ja Nõlvaku Lasteaia 
hoonete hooldusteenuse hanki-
miseks kolmeks aastaks.
Volikogu andis hanke väljakuulu-
tamiseks nõusoleku, uus leping 
hakkab kehtima 1. juunil 2012. 

Ettevõtja – kinnita 
registreeringu õigsus 
majandustegevuse 
registris
Vastavalt Majandustegevuse 
registri seaduse §le 26 on ma-
jandustegevuse registris re-
gistreeringut omaval ettevõtjal 
kohustus kinnitada oma regist-
reeringu õigsust iga aasta 15. 
aprilliks. Ettevõtja peab esitama 
haldusorganile, millele esitati re-
gistreerimistaotlus, iga aasta 15. 
aprilliks kinnituse registreeringu 
õigsuse kohta juhul, kui ettevõtja 
registreerimisest või registree-
ringu muutmisest on möödunud 
rohkem kui kolm kuud (ettevõtja, 
kes on oma registreeringut ma-
jandustegevuse registris muut-
nud 15. jaanuari ja 15. aprilli va-
hel, ei pea registreeringu õigsust 
enam täiendavalt kinnitama).
Registreering, mille andmeid 
õigeaegselt ei ole kinnitatud, 
peatatakse 1. mail. Ettevõtjal, 
kelle majandustegevuse registri 
registreering on peatatud, ei ole 
õigust vastaval tegevusalal enam 
tegutseda. 1. novembril kustu-
tab süsteem registreeringud, 
mille õigsus on kinnitamata. Re-
gistreeringu õigsuse kinnitamise 
vormi leiab veebilehelt http://
mtr.mkm.ee.

Suvekohvik Laagri 
keskasulasse

Saue vald otsib kevad-suviseks 
perioodiks koostööpartnerit, kes 
sooviks pidada mõnusat, väikest 
ja omanäolist suvekohvikut Saue 
valla Kultuurikeskuse külgsaalis ja 
terrassil. Anname koha kasutada 
tasuta ja ootame, et pakutakse 
vastu üks armas koht kohalikule 
rahvale, kus soojadel päevadel 
või bussi oodates mõnusalt aega 
veeta ja suveõhtutel kohvi ja koo-
ki süüa. 
Lisainfo: info@sauevald.ee või 
veskitammi@sauevald.ee.

raldatakse õppepäev 26. aprillil. Kell 
17.15 algab dokumentide vastuvõtt 
ja laste registreerimine ja samal päe-
val algusega kell 18.00 toimuvad te-
gevused lastele klassiruumides ning 
vanematele infokogunemine kooli 
aulas. Täpsem info vajalike doku-
mentide kohta on leitav www.saue.
edu.ee/esimeneklass

Peale 26. aprilli 2012 võetakse 
esimesse klassi astujate dokumente 
vastu maikuu jooksul esmaspäevast 
neljapäevani kell 9.00-15.00 kooli 
kantseleis. Lisainformatsiooni saab 
I-II kooliastme õppealajuhatajalt te-
lefonil  659 6070.

Laagri Kooli ja Veskitammi 
Lasteaia toitlustamisteenuse 
leping senise pakkujaga lõ-

peb käesoleva aasta augustis. Sep-
tembris avatakse ka uus Nõlvaku 
Lasteaed, kus on kaasaegne köök 
ja võimusus toitlustada vähemalt 
kahte lasteaeda. Seoses tugiteenuste 
osutamise süsteemi ümberkorralda-

Ümberkorraldused koolide ja 
lasteaedade toitlustamisteenuses

TUGITEENUSED

Viieaastaseks perioodiks otsitakse partnerit valla koolidesse ja lasteaeda-
desse toitlustusteenuse sisseostuks.

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

misega alustatakse toitlustusteenuse 
sisseostmist nii Laagri Lasteaias, 
Ääsmäe Lasteaias kui Ääsmäe Põhi-
koolis alates septembrist

 „Laste- ja haridusasutustele toit-
lustamise organiseerimine ja läbivii-
mine on kõrvaltegevus, mis võtab 
palju ressurssi ära põhitegevuselt 
ning killustab seda. Raske on kaasas 
käia üha karmistuvate rahvatervise 
seadusest ja toiduseadusest tulene-
vate regulatsioonidega. Tallinn ja lä-
hiümbrus on Eestis majanduslikult 
kõige arenenum piirkond ja siin on 

võimalik erinevaid teenuseid konku-
rentsi alusel sisse osta,“ põhjendab 
haldusjuht Villy Sudemäe. Hanke 
lisatingimuseks on teenuse pakku-
jale ka olemasoleva köögipersonali  
kasutamine.

Hinnatõusu süsteemi ümber-
korraldamine kaasa tuua ei tohiks. 
„2011. aasta  hindade põhjal saab 
esile tuua, et otsekuludes oli Laagri 
Lasteaia (valmis kohapeal) toit kal-
lim, kui Vaiko Auto ASi toit Veski-
tammi Lasteaias (sisseostetav teenus 
juba täna),“ selgitas Sudemäe.

Toitlustusteenus on kavas osta 
sisse ühise hankega 3 köögi baa-
sil:
Laagri Kooli köök – Laagri Kool ja 
Veskitammi Lasteaed;
Nõlvaku Lasteaia köök – Nõlvaku 
Lasteaed ja Laagri Lasteaed;
Ääsmäe Põhikooli köök – Ääsmäe 
Põhikool, Ääsmäe Lasteaed ja Salu 
Kool.

Volikogu andis hanke korralda-
miseks nõusoleku, hange kuuluta-
takse välja aprillis ja leping hakkab 
kehtima 1. septembrist 2012.

Saue Vallavalitsus koostöös 
Eesti Juristide Liiduga 
Pakub sauevallakatele
TASUTA JURIIDILIST 
NÕUSTAMIST
Esmaspäeviti  10-14.00 ja 
kolmapäeviti  15-18.00
Saue valla Kultuurikeskuses 
Laagris
Lisainfo 679 6765
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SaUE Valla TERRiTooRiUmil mäRTSiS 2012 oN algaTaTUd jäRgmiSEd dETailplaNEERiNgUd:

Saue Vallavalitsuse 13.03.2012 korraldusega nr 175 algatati Al-
liku külas metsavahi tee 4//Tammelehe tee 20 (katastritunnu-
sega 72701:001:0453, suurusega 1 617 m², sihtotstarve ärimaa 
100%) kinnistu ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga muuta 
olemasolev ärimaa sihtotstarve 100% elamumaaks ning mää-
rata kinnistule ehitusõigus ja hoonestustingimused ühe üksike-
lamu ja abihoonete rajamiseks. Kinnistu asub Saue Vallavoliko-
gu 22.04.2004 otsusega nr 031 poolt kehtestatud Metsavahi, 
Tamme-1 ja Tamme-3 kinnistute detailplaneeringu alal, mille-
ga anti kinnistutele ehitusõigus  ärihoone rajamiseks. Kehtiva 
üldplaneeringuga on planeeritava maa-ala maakasutuse juht-
funktsiooniks määratud väikeelamute ala. Detailplaneeringuga 
hõlmatud ala kontaktvööndis on enamus krunte hoonestatud 
elamutega ning kinnistule on välja ehitatud kõik välisvõrgud. 
Planeeritav ala piirneb Metsavahi tee 6 ja Tammelehe tee 18 
kinnistutega ning Metsavahi tee ja Tammelehe teega.

Saue Vallavolikogu 29.03.2012 otsusega nr 37 algatati Alliku 
külas Tootsi tee 13 (katastritunnusega 72701:002:1428) ela-
mumaa sihtotstarbega kinnistul detailplaneering, eesmärgiga 

moodustada krunt ühe olemasoleva majavalduse juurde ning 
krunt ühe uue üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Kinnistu 
asub Saue Vallavalitsuse 19.09.2006 korraldusega nr 961 keh-
testatud Alliku küla Põlde II ja Tootsi tee 2 kinnistute detail-
planeeringu koosseisus, millega anti Tootsi tee 13 kinnistule 
ehitusõigus kuni 2-korruselise üksikelamu ja abihoone rajami-
seks, ehitusaluse pinnaga kokku kuni 250 m². Saue Vallavalit-
sus väljastas endisele kinnistu omanikule 05.12. 2007 ehitusloa 
kuni 2-korruselise üksikelamu püstitamiseks, kõrgusega kuni 
6,7 m, ehitusaluse pinnaga 113,0 m² ning 12.12.2007 ehitusloa 
kuni 1-korruselise abihoone püstitamiseks, kõrgusega kuni 5,0 
m, ehitusaluse pinnaga 113,0 m². Kehtiva detailplaneeringuga 
määratud ehitusõiguse ning väljastatud ehitusloa alusel on lu-
batud abihoone asemel kinnistule üksikelamu juurde rajatud 
1,5 korruseline, kõrgusega üle lubatud 5,0 m hoone mida ka-
sutatakse üksikelamuna. Tootsi tee 13 kinnistu suurus on 2016 
m². Kinnistu kaasomanikud teevad ettepaneku kinnistu jaga-
miseks, määrates uute moodustatavate elamukruntide suuru-
seks ca 1000 m², mis on vastuolus Saue valla üldplaneeringu 
põhimõttega moodustada üksikelamute püstitamiseks alla 1 

500 m² suuruseid kinnistuid. Saue valla üldplaneeringu koha-
selt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas 
ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooniks on 
määratud väikeelamute ala. Planeerimisel tuleb lähtuda Saue 
valla üldplaneeringuga kehtestatud krundi miinimumsuurus-
test ja tiheasustusele vastavatest planeerimispõhimõtetest – 
külades  asuvatel tiheasustusaladel kinnistute kruntimisel ei ole 
lubatud moodustada elamukrunte reeglina alla 1500 m². Ar-
vestades piirkonnas väljakujunenud hoonestust ja elamukrun-
tide suurust, ei tekita vastuolu kahe ca 1000 m² elamukrundi 
moodustamine ja hoonestamine tiheasustuse põhimõtetega, 
sest kogu piirkonna hoonestus on planeeritud üsna tihedalt 
ning on hoonestatud põhiliselt ühepere- ja ridaelamutega, kus 
elamukruntide suurusteks on ca 1500 m² - 2500 m² . Algata-
tav detailplaneering ei muuda kehtiva üldplaneeringu põhila-
hendust. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek valla üldpla-
neeringu muutmiseks kahe üksikelamu krundi lubatud suuruse 
osas. Planeeritav ala piirneb Klaokse 14, Kauri tee 12//Kraavi 
tee 22, Tootsi tee L1  ja L2, Kraavi tee// Tootsi tee// Uuetalu tee 
ja Kraavi tee kinnistutega.

Detailplaneeringud märtsis

SaUE Valla TERRiTooRiUmil mäRTSiS ja apRilliS 2012 oN kEHTESTaTUd jäRgmiSEd dETailplaNEERiNgUd:

Saue Vallavalitsuse 6.03.2012 korraldusega nr 158 kehtestati 
Alliku külas joosepi  (katastritunnusega 72701:001:0140, suu-
rusega 3,37 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) ja Rätsepa 
(katastritunnusega 72701:001:0141, suurusega 2,94 ha, sihtot-
satarve maatulundusmaa 100%) kinnistute ja lähiala detailpla-
neering. Detailplaneeringuga on kavandatud jagada kinnistu 
28-ks elamu-, transpordi- ja sotsiaalmaa (üldkasutatava maa) 
sihtotstarbega krundiks, millest 25 kavandatakse kuni 2-korru-
seliste üksikelamute ja 1-korruseliste abihoonete rajamiseks, 2 
transpordimaa krunti ning 1 üldkasutatava maa krunt. Detail-
planeeringuga lahendatakse planeeritaval alal heakorrastus, 
haljastus, juurdepääsuteed ja tehnovõrkudega varustamine. 

Kehtiva üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala tiheasus-
tusalal, maakasutuse juhtfunktsiooniga väikeelamumaa. Pla-
neeritava ma-ala suuruseks on ca 6,3 ha. Planeeritav maa-ala 
piirneb Juhkomäe 1, Kivila, Pukso ja Ämari kinnistutega.

Saue Vallavalitsuse 3.04.2012 korraldusega nr 224 kehtestati 
Vatsla külas madise (katastritunnusega 72701:001:0639, siht-
otstarve ärimaa 100%, suurusega 1,82 ha) kinnistu ja lähiala 
detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on 
Madise kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine 100% 
ärimaast 50% äri- ja 50% tootmismaaks, kruntimine kaheks 
äri- ja tootmismaa liitsihtotstarbega krundiks ning ehitusõiguse 

määramine kuni 3-korruseliste äri- ja tootmishoonete rajami-
seks. Planeeritavate hoonete lubatud kõrgus on kuni 14,0 m. 
Kinnistu asub Saue Vallavolikogu 28. juuni 2007 otsusega nr 
046 kehtestatud Madise kinnistu detailplaneeringu koosseisus, 
millega muudeti kinnistu sihtotstarve osaliselt ärimaaks ning 
anti ehitusõigus ärihoone rajamiseks. Tootmismaa vajadus on 
põhjendatud ettevõtte tegevuse laiendamisega. Saue valla 
üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala tiheasustusalal, 
maakasutuse juhtfunktsiooniga äri- ja tootmismaa. Planeeri-
tav maa-ala piirneb Kople, Käspre ja Rehaka kinnistutega ning 
Tammi teega.

dETailplaNEERiNgUTE aValik VäljapaNEk

Saue Vallavalitsus võttis 13.03.2012 korraldu-
sega nr 174 vastu ja suunas avalikustamise-
le Alliku külas kurvi tee 400 (katastritunnus 
72701:002:1829, suurusega 1,1 ha, tootmis-
maa 100%) ja kurvi tee 402 (katastritunnus 
72701:002:1831, suurusega 1,26 ha, tootmis-
maa 100%) kinnistute ja lähiala detailplanee-
ringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk 
on muuta kehtiva detailplaneeringuga ette 
nähtud ehitustingimusi, st Kurvi tee 400 ja 402 
kinnistud liidetakse üheks katastriüksuseks, 
muudetakse kinnistutel olemasolevat hoones-
tusala ning määratakse ehitusõigus ja hoo-
nestustingimused tootmishoonete rajamiseks. 
Planeeringuga kavandatakse kinnistule kokku 
4 hoonet, kõrgusega kuni 12,0 meetrit. Hetkel 
paikneb Kurvi tee 400 kinnistul nõukogude ajal 
ehitatud lagunenud lauda vare ja kaks silohoid-
lat. Kavandatavaks tegevuseks on jätkata veiste 
pidamist olemasolevas Alliku farmikompleksis. 
Lagunenud laut lammutatakse ning selle ase-
mele ehitatakse vabapidamisega robotlüpsi 
laut koos muude farmi toimimiseks vajalike 
hoonete ja rajatistega. Kinnistud asuvad Saue 
Vallavalitsuse poolt 8.09.2009 korraldusega 
nr 539 kehtestatud Alliku küla Alliku tootmis-
kompleksi maa-ala detailplaneeringu koossei-
sus, millega anti Kurvi tee 400 ja 402 kinnistu-
tele ehitusõigus tootmishoonete rajamiseks. 
Üldplaneeringu kohaselt asub planeeringu ala 
tiheasustusalal, maakasutuse juhtfunktsiooniga 
äri- ja tootmismaa. Planeeritav ala on suurusega 
ca 2,4 ha. Planeeritav ala piirneb Loo, Suurekivi 
1, Loo tee lõik 1 ja Kurvi tee L 5 kinnistutega.

Kurvi tee 400 ja 402 kinnistute detailplaneerin-
gu avalik väljapanek toimub 10.04.2012 kuni 
24.04.2012 kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti 
kuni 18.30-ni ja reedeti kella 14.00-ni) Saue 
vallamajas, Veskitammi 4, Laagri alevik, kus on 
võimalik tutvuda kinnistute detailplaneeringu 
eskiislahendusega ning selle juurde kuuluva 
dokumentatsiooniga.

Saue Vallavalitsus korraldab Hüüru külas jõe-
ääre 3 (katastritunnusega 72701:001:0181, siht-
otstarve maatulundusmaa 90%, üldmaa 10%, 
suurusega 0,64 ha) kinnistu ja lähiala detailpla-
neeringu avaliku väljapaneku. Detailplaneering 
on vastu võetud Saue Vallavolikogu 24.11.2011 
otsusega nr 80 ning sisaldab Saue valla üld-

planeeringu muutmise ettepanekut. Detail-
planeeringu eesmärgiks on muuta Jõeääre 3 
kinnistu maasihtotstarbe osaliselt elamumaaks, 
vähendada kinnistul Vääna jõe kalda ehituskee-
luvööndi ulatust ning määrata ehitusõigus ja 
hoonestustingimused ühe üksikelamu ja abi-
hoonete rajamiseks. Kinnistu hakkab koosnema 
kahest katastriüksusest, millest väiksem 2 830 
m² on elamumaa sihtotstarbega ning suurem 3 
563 m², maatulundusmaa sihtotstarbega, kuhu 
ehitusõigust ei määrata. Jõeääre 3 kinnistu 
asub Saue valla üldplaneeringu kohasel tihe-
asustusalal ning piirneb Vääna jõega. Vastavalt 
looduskaitseseadusele ulatub planeeritavale 
maa-alale Vääna jõe kalda piiranguvöönd 100 
meetrit, ehituskeeluvöönd 50 meetrit, veekait-
sevöönd 10 meetrit. Kuna suurem osa kinnis-
tust on kaetud Vääna jõe kaldal asuva metsaga, 
siis tulenevalt looduskaitseseadusest on Vääna 
jõe ehituskeeluvööndi ulatus sama, mis jõe pii-
ranguvööndil ehk 100 m. Looduskaitseseaduse 
§ 38 lg 4 p 11 sätestab, et ehituskeeld ei laie-
ne tiheasustusala ehituskeeluvööndis varem 
väljakujunenud ehitusjoonest maismaa suunas 
olemasolevate ehitiste vahele uue ehitise püs-
titamisele. Selles sättes sisalduva mõiste all 
“varem väljakujunenud ehitusjoon” on silmas 
peetud ehitisi, mis on rajatud enne planeerimi-
se regulatsiooni kehtestamist. See tähendab, 
et naaberkinnistutele, kus paiknevad hooned ja 
millele ei ole ette nähtud hoonestusala, tuleb 
ehitusjoon kavandada olemasoleva hoonestu-
se järgi. Ent kui kõrvalkinnistute osas on koos-
tatud ja kehtestatud detailplaneering, siis on 
ehitusjoon naaberkinnistute hoonestusalade 
piir.  Jõeääre 3 kinnistu asub alal, mille kohta 
on detailplaneering varem juba kehtestatud. 
Ehitusõigust selle kehtiva detailplaneeringuga 
kõnealusele kinnistule ei määratud, küll aga 
anti naaberkinnistutele Jõeääre 2 ja 4 ehitus-
õigus kahe väikeelamu rajamiseks. Jõeääre 
kinnistu detailplaneering kehtestati enne Saue 
valla üldplaneeringu kehtestamist. Vastavalt  
tookordsele  seadusandlusele  on  Jõeääre 2 
ja 4 kinnistutel antud ehitusõigus väikeelamute 
rajamiseks Vääna jõe veepiirist 50 m kauguse-
le. Jõeääre 2 ja 4 kinnistutele ei ole püstitatud 
õiguslikul alusel ehitisi, mille alusel oleks võima-
lik defineerida looduskaitseseaduse § 38 lg 4¹ 
mõistes ehitusjoont ning  samuti ei moodustu 
seaduse mõistes ehitusjoon planeeringujoo-

nisel kavandatud kuid elluviimata lahenduse 
alusel. Sellest tulenevalt tuli Saue Vallavalitsu-
sel taodelda jõe ehituskeelu vähendamist 50 
meetri peale. Ehituskeeluvööndi vähendamine 
võib toimuda Keskkonnaameti nõusolekul loo-
duskaitseseaduse § 40 lõike 3 alusel. Võttes 
aluseks planeerimisseaduse § 17 lõike 3 esi-
tas Saue Vallavalitsus detailplaneeringu Harju 
maavanemale täiendava kooskõlastuse vaja-
duse määramiseks. Harju maavanem määras 
oma 27.09.2011 kirjaga nr 2.1-13/3412 Jõeääre 
3 kinnistu detailplaneeringule kooskõlastuse 
keskkonnaametiga. Vastavalt Harju maavane-
ma kirjale ning looduskaitseseaduse § 40 lõike 
4 punktile 2 esitas Saue Vallavalitsus keskkon-
naametile taotluse ehituskeeluvööndi vähenda-
miseks. Keskkonnaamet andis oma 09.03.2012. 
a kirjaga nr HJR 14-9/35665-4 nõusoleku Vää-
na jõe ehituskeeluvööndi vähendamiseks 50 
meetrini põhijoonisel näidatud ulatuses. Pla-
neeritav ala piirneb Jõeääre 2 ja 4 kinnistutega.

jõeääre 3 kinnistu detailplaneeringu avalik 
väljapanek toimub 10.04.2012 kuni 8.05.2012 
kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni ja 
reedeti kella 14.00-ni) Saue vallamajas, Veski-
tammi 4, Laagri alevik, kus on võimalik tutvuda 
kinnistute detailplaneeringu eskiislahendusega 
ning selle juurde kuuluva dokumentatsiooniga.

Saue Vallavalitsus võttis 3.04.2012 korraldusega 
nr 223 vastu ja suunas avalikustamisele Pällu kü-
las lipi 5 (katastritunnus 72704:001:0114, maa-
tulundusmaa 100%, suurusega 1,65 ha), kinnistu 
ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu 
eesmärgiks on kinnistu kruntimine, maasiht-
otstarbe osaline muutmine elamumaaks ning 
ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määra-
mine ühe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. 
Lipi 5 kinnistul asub riiklik arheoloogiamälestis 
kultusekivi (reg nr 18966), mille ümber kehtib 
50 meetrine kaitsevöönd.  Muinsuskaitseamet 
on andnud planeeringule oma kooskõlastuse 
28.122011 kirjaga nr 5.1-2/3678 ühe üksikelamu 
rajamiseks ning määras kultuskivi kaitsevööndi 
ulatuseks 10 m.  Planeeritav ala piirneb Ääs-
mäe-Kernu kõrvalmaanteega ning Männiku ja 
Kalevi kinnistutega.

Saue Vallavalitsus võttis 3.04.2012 korral-
dusega nr 222 vastu ja suunas avalikusta-

misele Aila küla kabli (katastritunnusega 
72701:003:0205), kabli-õue (katastritunnusega 
72701:003:0206) ja kabli-karli (katastritunnu-
sega 72701:003:0207) kinnistute ja lähiala de-
tailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise 
eesmärk on muuta Kabli I kinnistu (kehtestatud 
Saue Vallavolikogu 28. juuni 2001 otsusega nr 
105) detailplaneeringuga ette nähtud ehitustin-
gimusi, st kavandatakse suurendada kinnistutel 
olemasolevat hoonestusala, hoonete ehitus-
alust pinda ning abihoonete arvu krundil. Kin-
nistud on hoonestatud, millel asuvad elamud 
ja abihooned. Detailplaneeringuga on tehtud 
järgmised muudatused: kinnistutel on laienda-
tud hoonestusala st vähendatud kinnitute piirist 
kuni 4,0 meetrini, suurendatud on hoonete ehi-
tusalust pinda kuni 350 m²-ni ning abihoonete 
arvu krundil - varem lubatud üks abihoone, 
käesolevaga planeeritud kolm abihoonet, kõr-
gusega kuni 5,5 m. Saue valla üldplaneeringu 
kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav 
maa-ala tiheasustusalal ning detailplaneering 
ei sisalda Saue valla üldplaneeringu muutmise 
ettepanekut. Planeeritav maa-ala suurus on ca 
0,57 ha.   Planeeritav ala piirneb Vaarika, Kabli 1 
ja Kärneri 5 kinnistutega.

kabli, kabli-õue, kabli-karli ja lipi 5 kinnistu-
te detailplaneeringute avalik väljapanek toimub 
18.04.2012 kuni 2.05.2012 kella 8.00-16.30 
(kolmapäeviti kuni 18.30-ni ja reedeti kella 
14.00-ni) Saue vallamajas, Veskitammi 4, Laagri 
alevik, kus on võimalik tutvuda kinnistute detail-
planeeringu eskiislahendusega ning selle juur-
de kuuluva dokumentatsiooniga.

Avaliku väljapaneku kestel on võimalik tutvuda 
detailplaneeringute jooniste ja seletuskirjaga 
elektrooniliselt valla veebilehel http://www.
sauevald.ee/ehitus_planeerimine/detailpla-
neering/teated. 

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

Lähemat informatsiooni saab planeeringute 
spetsialistilt Maili Metsaotsalt 654 1157, maili.
metsaots@sauevald.ee
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Uue üldplaneeringu ees-
märgiks on värskendada 
hetkel kehtivat 2005. aas-

tal kehtestatud üldplaneeringut, 
kusjuures põhilahendust muudetud 
ei ole. Üldplaneeringu kaardile on 
sisse viidud vahepealsel ajal kehtes-
tatud õigusaktidega (sh riiklikud 
otsustused, valla arengukava muu-
datused jm) ning koostatud pla-
neeringutega (sh maakonna teema-
planeeringud, naaberomavalitsuste 
üldplaneeringud, Saue valla üldpla-
neeringut muutvad detailplaneerin-
gud) ette nähtud maakasutuse ja 
ehitusõiguse, loodus- ja muinsus-
kaitsealuste objektide, mitut oma-
valitsust läbivate joonobjektide jms 

üldplaneeringu kaardil kajastatud 
info uuendused või täpsustused. 
Üldplaneeringu seletuskirjas sätes-
tatud maakasutuse muutmise ning 
ehitusõiguse andmise reeglid on 
muudetud selgemaks, seletuskiri 
on üles ehitatud planeerimisseaduse 
kohase struktuuri alusel.

Saue Vallavalitsus kaasas üldpla-
neeringu koostamisse erinevaid 
huvigruppe, samuti naaberomava-
litsusi, riigiasutusi ning suuri infra-
struktuuriettevõtteid, küsides neilt 
planeeringu eskiisi koostamisel et-
tepanekuid. Planeeringu eskiisi ja 
keskkonnamõju strateegilise hin-
damise programmi tutvustamiseks 
korraldas vallavalitsus avalikud üri-
tused valla kolmes kohalikus kes-
kuses. Harju maavanema poolt pla-
neeringu kooskõlastajaks määratud 
asutused on andnud oma kooskõ-
lastuse, sh osaliselt märkuste ja tin-

Avalikustamisel 
on Saue valla 
ruumilise arengu 
uus suunanäitaja

PLANEERIMINE

2010. aasta aprillikuus algatatud Saue valla uue üldpla-
neeringu menetlemine on jõudnud sinnamaani, et mahu-
kas dokumentide pakk, mis sisaldab kaarti, seletuskirja, 
keskkonnamõju strateegilist hindamist ja lisasid, on hin-
damiseks-kommenteerimiseks valmis. Sauevallakas on 
oodatud tutvuma koduvalla ruumilise arengu suundade-
ga ja sõna sekka ütlema.

gimustega. Märkuste ja paranduset-
tepanekute kohaselt on planeeringu 
kaarti ja seletuskirja täpsustatud ja 
täiendatud. Planeeringu keskkon-
namõju strateegilise hindamise aru-
anne on koostatud vastavalt Kesk-
konnaameti poolt heakskiidetud 
KSH programmile ning eksperdi 
poolt täiendatud vastavalt Keskkon-
naameti poolt selle eskiisile esitatud 
märkustele.

Üldplaneering koostatakse ar-
vestusega, et pärast kehtestamist 
on seda võimalik kasutada nii pa-
berkandjal kui eelkõige digikujul. 
Saue vald osaleb Siseministeeriu-
mi pilootprojektis, mille tulemusel 
2012. aasta jooksul valmib kohaliku 
omavalitsuse ruumilise planeerimi-
se infosüsteem, mis muu hulgas või-
maldab kõigile huvilistele interneti-
põhise juurdepääsu planeeringutele 
(sh üldplaneeringule).

KALLE PUNGAS
ehitus-, maa- ja 
planeerimise 
osakonna 
juhataja

AVALIK ARUTELU JA 
VÄLJAPANEK

Saue Vallavalitsus teatab Saue 
Vallavolikogu 29.03.2012 ot-
susega nr 30 vastu võetud 
Saue valla üldplaneeringu ja 
selle keskkonnamõju stratee-
gilise hindamise aruande ava-
likust väljapanekust ning ava-
like arutelude toimumisest. 
Üldplaneeringu koostamise 
eesmärgiks on kehtiva üldpla-
neeringu (eelkõige seletuskirja) 
uuendamine, kusjuures pole ka-
vas muuta selle põhilahendust. 
Võrreldes kehtiva üldplanee-
ringuga, on uue planeeringu 
keskkonnamõju positiivne. Üld-
planeeringu kehtestaja on Saue 
Vallavolikogu, koostab Saue 
Vallavalitsus (vastutaja: ehitus-, 
planeerimise ja maaosakonna 
juhataja Kalle Pungas, e-post 
kalle.pungas@sauevald.ee, tel 
654 11 32), strateegilist kesk-
konnamõju hindab ekspert 
Tõnu Oja (e-post toja@ut.ee, 
tel 50 37 049). Üldplaneeringu 
kaardi, seletuskirja, keskkonna-
mõju strateegilise hindamise 
aruande jm materjalidega on 
võimalik tutvuda ajavahemikul 
18.04-15.05.2012 Saue valla 
veebilehel www.sauevald.ee (vt 
rubriik Uudised), samuti tööae-
gadel Saue Vallavalitsuses (Ves-
kitammi 4, Laagri alevik), Ääs-
mäe Põhikoolis (Kasesalu 16, 
Ääsmäe) ja Vanamõisa Seltsi-
majas (Allika tee 10, Alliku küla). 
Küsimused, ettepanekud ja 
vastuväited eelnimetatud do-
kumentide kohta palume esi-
tada Saue Vallavalitsusele (Ves-
kitammi 4, Laagri alevik 76401; 
e-post info@sauevald.ee) hilje-
malt 15.05.2012. 

Avalikud arutelud toimuvad 
21.05.2012 kl 18.00 
Ääsmäe Põhikoolis, 
22.05.2012 kl 18.00 
Vanamõisa Seltsimajas 
24.05.2012 kl 18.00 
Saue valla Kultuurikeskuses 
(Veskitammi 8, Laagri alevik). 

Lühidalt 
Saue Vallavolikogu 
võõrandas riigile 
teeehituseks maad
Saue Vallavolikogu otsustas oma 
märtsikuu istungil võõrandada 
Maanteeameti Põhja regioonile 
Hüüru-Saue tee nr 11185 (Hüüru 
poolse teelõigu) alused maad. 
Nimetatud riigimaantee kulges 
üle eramaade, mistõttu Maan-
teeamet ei pidanud väga halvas 
seisukorras olevasse kruusatees-
se investeerimist võimalikuks.
 Saue vald otsustas teealused 
maad omanikult võõrandada ja 
need Maanteeametile tasuta 
üle anda. Seda peeti oluliseks, 
kuna tegemist on Saue valla 
seisukohast olulise teega ja sel-
le kordategemine valla arengu 
seisukohalt tähtis. Vastavalt kok-
kuleppele Maanteeameti Põhja 
Regiooniga tehakse 2012. aastal 
tee kruusaosa kapitaalremont 
(hange on lõppenud, leping sõl-
mitud ja tööd algavad juba aprilli 
lõpus) ja 2013. aastal  ehitatakse 
teele mustkate. Ehitustööde ajal 
suletakse teelõik ja liiklus suuna-
takse ümber läbi Püha küla kul-
geva riigimaantee.

AS Alliku OS jätkab 
vee-ettevõtjana
Saue Vallavolikogu kinnitas ASi 
ALLIKU OS Alliku külas vee-et-
tevõtjaks. Vee-ettevõtja tege-
vuspiirkond asub Alliku külas 
Vanamõisa Seltsimaja piirkonnas. 
Elanike jaoks ei muutu selle otsu-
sega midagi, sest sama ettevõte 
on nimetatud piirkonnas vee-et-
tevõtjaks ka täna.

Pärnu maantee äärne piirkond on ka uue üldplaneeringu järgi ärimaa, viimase poole aasta jooksul on arendustegevus selles kandis jõuliselt kasvanud, 
detsembris avati Rimi kaubakeskus, veebruaris Bauhofi  kaupluse laiendus

ELEKT-
ROONIKA-
ROMUDE 
KOGUMINE 
LAAGRIS
28. aprillil 09.00-
12.00 on Laagri 
alevikus väljas kon-
teinerid, kuhu saab 
tuua vana koduteh-
nikat (pesumasi-
nad, televiisorid, 
külmutuskapid, 
raadiod jne).

KONTEINERID 
ASUVAD:

•Kuuse vana kat-
lamaja parklas.

•Nõlvaku tänava 
ja Sillaku tänava 
nurgal, pakendi ja 
paberikonteinerite 
juures.

•Sae tänava ääres.



Enne kevade saabumist sõitsid vallama-
ja ametnikud suvilapiirkonnad läbi, et 
kontrollida prügiveost vabastatud kin-
nistute omanike taotlustes esitatud info 
õigsust. 2. märtsil jõuti kontrollkäiguga 
Koppelmaa suvilapiirkonda, kus vaada-
ti üle ka kinnistute heakord. Tore oli 
tõdeda, et inimesed hoolivad, enamus 
maju, suvilaid ning nende ümbrus oli 
kenasti korras. Seda enam jäi silma ning 
mõjus häirivalt ühel kinnistul „ilutsev“ 
logudik. Oli näha, et sellises putkas, mis 
järgmise suurema tormiga arvatavasti 
ümber kukub, keegi ei ela. Vana suvila 
on jäetud lihtsalt seisma ja lagunema.
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Saue vald on muinsusmälestistest rikas. Vastavalt Mui-
suskaitseseadusele korraldavad muinsuskaitset EV Kul-
tuuriministeeriumi Muinsuskaitsamet ning valla- ja lin-
navalitsused. Kultuurimälestiste riiklikku registrit peab 
Muinsuskaitseamet. 

Saue vallas on registrisse kantud 28 arhitektuurimä-
lestist, nendest Peeter Suure Merekindluse objekte 14 
– Hüüru külas 6, Kiia külas 5 ja Püha külas 3; Voore mõisa 
objekte Koppelmaa külas 9;  18. sajandi Ääsmäe mõisa 
3 objekti Ääsmäe külas; Vääna-Posti Kiia küla  19. sajandi 
kõrtsihoone; Saue postijaam 19. sajandist Jõgisoo külas. 
Arheoloogiamälestistena on Saue vallas arvel kokku 56 
objekti, nendest 30 kultusekivi, 10 asulakohta, 4 kalmis-
tut, 4 kivikalmet. 

Kultuurimälestistena on riikliku kaitse alla võetud 
Merekindluse Harku sõjaväelinnaku jääkelder, koman-
dandimaja, kasarm, majandushoone, ohvitseride elamu 
ja Hüüru patarei varjend. Kõik need objektid on arvele 
võetud ja püütud säilitada meie kõigi jaoks, meil on õi-
gus neid külastada, aga ka kohustus neid korras hoida. 
Muinsuskaitseseaduse (§ 16 lg 1) kohaselt vastutab mä-
lestise omanik või valdaja mälestise säilimise eest. Mä-
lestise omanik või valdaja on kohustatud mälestist hool-
dama, remontima, kui see on vajalik mälestise säilimise 
tagamiseks, ja korras hoidma mälestise tähist.

Olen igal suvel jalgrattaga ringi sõites vaadanud 
näiteks Alliku külas, seal, kus olid suured ammoniaagi-
tsisternid, prügimägi, oli ja on praegugi suur siloauk ar-
heoloogiamälestise „Kultusekivi I aastatuhat e.m.a. on 
riikliku kaitse all” külje all. Märgis on tugevalt metalltoru 
külge kinnitatud ja toru omakorda rammitud kivide va-
hele, kuid nähtav vaid siis, kui selle asukohta täpselt ise 
tead, juurdepääs raske, sildi tekst on täis soditud mus-
tade slaavikeelsete tähtega, seetõttu raskesti loetav. 
Alliku küla endise koolihoone juures on arheoloogiamä-
lestis „Maa-alune kalmistu  ...surnumäe põld on riikliku 
kaitse all” roostes märgise nurk on maha murtud ja viltu 
murtud. Vanamõisa teeristi alguses on teelt nähtav kor-
rastamata arheoloogiamälestismärk „Asulakoht II aasta-
tuh. II pool, on riikliku kaitse all”. 

Kutsun vallakodanikke üles näitama suuremat lugupi-
damist ajaloo-, kultuuri- ja arheloogiamälestiste vastu, 
hoidma ja korrastama koostöös omanike ning valdaja-
tega nende märgistusi, vallavalitsus võiks aga tõhustada 
kontrolli muisuskaitseseaduse kinnipidamise üle. Oleks 
meeldiv, kui valla turismikaardile saaks kantud peale 
mõisate kui arhitektuurimälestiste ka teised olulisemad 
muinsusmälestised ning see kaart oleks valla koolides ja 
raamatukogudes saadaval. Muidugi teeme ära!

James Paal
vallakodanik

Näidakem austust 
ajaloo- ja arheoloogia- 
mälestiste vastu

SAUEVALLAKAS ÜTLEB

Kevadine suurpuhastus 
on täies hoos

HEAKORD

Saue vallas on kokku 50 avalikku 
tänavaprügikasti, paraku ilmneb 
lume sulamisel, et endiselt on to-

hutul hulgal prügi tänavate ääres, põõ-
saalustes ja muidu „varjulisemates“ koh-
tades. Üks kevadise koristuse prioriteete 
ongi prügi koristamine teede äärest, hal-
jasaladelt ja muudest avalikest kohtadest.

Igakevadine probleem on lumehun-
nikutest välja turritavad koerajulgad. 
Ühelt poolt aitab sellise probleemi la-
hendamisele kaasa kõikide mööduja-
te nulltolerants, kuid ka vallavalitsuse 
poolt soovime üht-teist ära teha. Avalik-
ke prügikaste on külades juba üksjagu, 
kuid neid on kavas ka juurde paiguta-
da. Lisaks paneme kevadel valla terri-
tooriumile 3 spetsiaalselt koerajunnide 
kogumiseks mõeldud prügikasti. Iga 
koeraomaniku esimene liigutus oma 
lemmikuga välja minnes peaks olema 
koerajunnikilekoti kaasavõtmise kont-
rollimine!

Kahju on sellest, et väga suured sum-
mad kuluvad vastutustundetute inimes-
te poolt maha jäetud laga koristamisele. 
Selle raha saaks kulutada ju hoopis kasu-
likemate asjade tegemiseks!

Tänavad puhastatakse talvistest 
puistematerjalidest 
Aprillikuu jooksul puhastatakse imur-
autoga valla mustkattega tänavad talve 
jooksul kogunenud puistematerjalidest 
ja tolmust. Tööde tegemiseks vajaliku 
hanke võitis OÜ Jaakson&KO. Tööde-
ga alustatakse niipea, kui viimane jää on 
tänavate äärest sulanud, kuid käesoleva 
lehe ilmumise ajaks peaks tööd olema 
juba täies hoos - kui muidugi talv veel 
oma viimaseid hambaid ei näita. Lisaks 
kevadisele puhastusele on teede kavas 
koristamine nii suvel kui ka kaks korda 
sügisel.

Jätkuvad veevärgi ja kanalisatsiooni 
ehitustööd
Märtsikuus algasid ja aprillikuus jätku-

vad suuremahulised ühisveevärgi ja ka-
nalisatsiooni ehitustööd Laagris Pilliroo 
ja Nõlvaku-Vanasilla elurajoonis, aga ka 
Hüüru külas. Ehitamine tekitab para-
tamatult müra ja tolmu, samuti esineb 
liikluskorralduse muudatusi, veesurve 
kõikumisi. Palume elanikelt mõistvat 
suhtumist ning samuti jälgida teateid 
ja liikluskorraldusvahendeid. Täpsemat 

infot leiate Saue valla kodulehe keskkon-
narubriigist.

Laagri saab Skatepargi
Kevadel alustatakse Instituudi tee ääres 
Jõekääru pargis Laagri Skatepargi ehi-
tust. Ehituseks sai LEADER meetme 
rahastuse rahvaspordiklubi Kuuse ning 
ehitust toetab Saue Vallavalitsus.

Prügi, prügi, prügi … 
ja koerajulgad  

MIKK LÕHMUS
abivallavanem

SAUE VALD PAKUB TÖÖD 
Avalike tööde korraldamine on üks meede, 
millega on võimalik pakkuda töö kaotanud val-
laelanikele ajutist tööd ja sissetulekut ning sa-
mas parandada avalike kohtade heakorda ning 
muuta valla visuaalne mulje paremaks. Avalike 
tööde raames tehakse peamiselt heakorratöid- 
prügikoristust, grafiti puhastamist, lammutus- 
ja võsaraietöid jms. Vajalikud töövahendid ja 
ohutusvesti saab töölesuunatu vallavalitsusest.

Avalikel töödel osalemiseks tuleb pöörduda 
Töötukassa kohalikku osakonda (Endla 4) ning 
võtta sealt vastav suunamiskiri. Avalike tööde 
tööpäeva algus on kell 9.00. Vajadusel leiab 
tööd ka külade (Ääsmäe, Hüüru, Tuula jt) töö-
tutele.

Küsimuste ja ettepanekutega võib pöörduda 
Kristin Lepiksoni poole, telefon 654 1152, e-
post kristin.lepikson@sauevald.ee  või abival-
lavanem Mikk Lõhmusele, telefon 654 1158, 
e-post mikk.lohmus@sauevald.ee  

Kole koht Saue vallas
HEAKORD

Kevade saabudes sulab lume alt välja igasuguseid “üllatusi”.  Palun andke teada 
e-posti aadressil mikk.lohmus@sauevald.ee, kui midagi taolist kusagil avastate. Igale 
poole vallaametnikud ise kohe kontrollima ei jõua ning kui taoline info on olemas, saab 
roppuse kiiremini igavikku saata

TALGUPÄEV

Viis talgurakukest juba kirjas
Tänavune „Teeme Ära“ talgupäev toimub 5. mail ja samal päeval korraldavad 
oma talgud:
1. Maidla küla,
2. Vanamõisa küla,
3. Ääsmäe küla,
4. Koidu küla,
5. Karutiigi asum Alliku külas.
 
28. aprillil on talgupäev Tuula ja Pällu külades
 
Huvi korral otsige lisainfot valla veebi- või Facebooki lehelt või kontakteeru-
ge külavanemaga!
Muidugi võib koristustalgud korraldada ka mõnel teisel sobival päeval. Kõi-
gil, kes soovivad koristustalguid korraldada ja ühiselt mõni üldkasutatav ala 
korrastada, palume pöörduda vallavalitsuse poole. Selline initsiatiiv on alati 
teretulnud ja vald ulatab abikäe.



Vallavalitsus hindas senist puude 
raieloa väljastamise korda ning 
selle kasutamise käigus tekki-

nud küsimusi ning otsustas koostada ja 
volikogule esitada täiesti uuendatud õi-
gusakti eelnõu.

Uue korra kohaselt saab esitada raie-
loa taotlust elektrooniliselt ning inime-
se soovil väljastatakse raieluba samuti 
elektrooniliselt. Täpsustatud on ka 
raieloast keeldumise asjaolusid. Lisatud 
aluste hulgas on alus keelduda raieloa 
väljastamisest, kui maaüksuse osas on 
pooleli planeerimismenetlus ja tegelikult 
pole teada, mis puud määratakse säilita-
tavaks, või on  projekteerimistingimused 
alles väljastamisel. 

Asendusistutuse kohustus
Elujõulise puu raie korral on ka kehita-
vas eeskirjas ette nähtud asendusistutuse 
kohustus. Kavandatava muudatuse ees-
märgiks on sätestada reeglid võimalikult 
selgelt ning võimaldada isikutele juba 
aegsasti arvestada sellega, mida kavan-
datav raie kaasa tooks. Asendusistutust 
kasutatakse juhul, kui inimene soovib 
raiuda elutervet puud, mis on planeerin-
gu või ehitusprojektiga ette nähtud säili-

tamiseks. Asendusistutuse puhul kehtib 
põhimõte, mille kohaselt ühe raiutava 
puu asemele tuleb istutada Saue Valla-
valitsuse määratud avalikku kohta uus 
puu. 

Lisaks on uues eeskirjas sätestatud 
koe� tsiendid, mille kohaselt näiteks 
väärtuslike puuliikide raie puhul ko-
haldub koe� tsient 2 ehk ühe väärtusli-
ku puu raie korral tuleb asendusistutus 
korraldada kahele puule.  Väärtuslike 
lehtpuude ja oksapuude hulka loetakse 
kõik tamme liigid, harilik pöök, kün-
napuu, kõik männi, lehise liigid, leht- ja 
okaspuude vormid ja teisendid. Lisaks 
kasutatakse koe� tsienti 2 nende tervete 
ja elujõuliste puude raiel, mille likvidee-
rimiseks puudub otsene vajadus (ei jää 
ehituse alla vms).

Lisaks asendusistutuse põhjalikumale 

sätestamisele on raieloa andmise korra 
eelnõus kirjas, et raieloa taotlemisega 
annab kinnistu omanik vallavalitsusele 
õiguse siseneda oma maaüksusele puid 
mõõtma ja hindama. See on vajalik, 
et kindlaks määrata puu olukord ning 
otsustada asendusistutuse vajalikkus. 
Mõõtmise ja hindamise teostamiseks 
võtab Saue valla keskkonnaspetsialist 
raieloa taotluse esitanud inimesega 
ühendust ning lepitakse kokku sobiv 
aeg, millal on võimalik puid vaatama 
tulla.

Raieloa andmise kord Saue vallas 
eelnõu on avalikustatud Saue valla ko-
duleheküljel aadressil www.sauevald.ee 
ning kõik võivad sellega tutvuda ja teha 
ettepanekuid 16. aprillini 2012 eelnõu 
täiendamise osas aadressil kristin.lepik-
son@sauevald.ee. 
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Laagri alevikus võetakse ohtlikke jäätmeid ja vanarehve vastu Kuuse tn vana katlamaja 
juures kell 09.00-12.00. Allpool on jäätmebussi ja rehvikogumisauto sõidugraafi k

Saabumine  Lahkumine   
08.30  08.45  Alliku küla, Koidu elurajoon, Koidu põik ja Koidu tn ristmik
09.00  09.15          Alliku küla, Kotka tee ja Kauri tee ristmik
09.30  09.45  Vatsla küla, Kodasema ja Vatsla tee nurk
10.00  10.15  Hüüru küla, Hüüru mõis
10.30  10.45  Kiia küla, korvpalliväljak
11.00  11.15  Alliku küla, seltsimaja parkla
11.30  11.45   Vanamõisa küla, Suurevälja tee/Rõika tn ristmik
12.00  12.15  Vanamõisa küla, Vanamõisa/Välja tee ristmik
12.30  12.45  Aila küla, Pikamäe tee sissesõit
13.00  13.15  Valingu küla, Suurekivi elurajooni sissesõit
13.30  13.45  Aila küla, keskuse jäätmemaja ees
14.00  14.15  Jõgisoo küla, Lõokese tn sissesõit
14.30  14.45  Koppelmaa aiandusühistud
15.00  15.15  Tuula küla, kortermaja
15.30  15.45  Ääsmäe küla, koolimaja parkla
16.00  16.15  Maidla küla, keskuse autobussipeatus
16.30    Maidla aiandusühistud, kaupluse ees

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

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

Kõik kogumispäeval tekkinud operatiivsete küsimuste korral (auto ei jõua õigeks ajaks kohale vms) võib 
pöörduda operatiivselt abivallavanem Mikk Lõhmuse poole telefonil 5119343 või keskkonnaspetsialist Kris-
tin Lepiksoni poole telefonil 53446686.

Muutub puu raieloa 
andmise kord Saue vallas
Kevade saabudes asuvad inimesed hoolega oma aedasid kor-
rastama ning võib tekkida vajadus kuivanud puu mahavõtmi-
seks. Selleks tuleb tiheasustusalal elavatel inimestel taotleda 
Saue Vallavalitsuselt raieluba. 

KESKKOND

SAUE VALD
Keskkonnaosakonda laekus selle kevade 
esimene kiri, kus sauevallakas kurdab lume 
alt välja turritavate koerafekaalide üle. Tõsi 

on see, et vallamajas paraku sellist kileülikonnas ja -kin-
nastega komandot kohe valvel ei ole, et saaks reostust 
likvideerima minna. Aga kes siis üldse peaks sellises 
olukorras tegutsema hakkama? Keskkonnaametnik? 
Inimene, kes märkab ja keda häirib? Suuri värvilisi käitu-
mist suunavaid silte üle valla täis pikkima? Õhtuti valla-
peal lauskontrolli teostama ja koerajalutajatelt vastava 
kilekotikese ettenäitamist nõudma?

Ando Tull Paar näidispoomist võiks ju olla. Kui 
ma veel Redise tänaval elasin, siis oli koerajalu-
tajate argument, et kedagi ju ei huvita.
 
Annika Vilu Äkki kõigile koeraomanikele paar 
korda aastas personaalne meeldetuletav kir-
jake? Tundub, et osad koertega jalutajad isegi 
ei tea oma kohustusi. Näidispoomine pole ka 

paha mõte - paar trahvi ja see info liigub koeraomanike rin-
gis nagu kulutuli:).
 

Kadri Nurmse Mina olen lapsevanem ja tõesti, 
see pilt mis seal avaneb, on lihtsalt jube. Mina 
olen ka öelnud paarile inimesele ja sealt on tul-
nud ainult sõimu vastu, ikka selliste sõnadega, 

et mul on lihtsalt suu lahti. Aga ei teagi, mida teha, ei viitsi 
nagu sõimata saada, kui julged midagi öelda.
  

Andres Agukas Puhtalt propagandaga see 
suhtumine kindlalt ei muutu. Näiteks üks meie 
tänava koeraomanik vaatab sel hetkel lennu-
keid, kui tema koer minu aia peale siristab. Loo-

mulikult, kui koer peab pissima, kuid mina ei ole nõus, et ta 
seda minu väravapostile teeb. Samuti ei ole nõus sellega, 
et naabrite kassid on minu aia vallutanud sel ajal kui ise aias 
ei ole ja linnumajas linde taga ajavad. Ainus mis hirmutab, 
on sanktsioonid ja läbi sanktsioonide suureneb ka teadlik-
kus imeväel. Kui lapsevanemad saavad selle eest trahvi, kui 
nende alaealine laps avalikus kohas vastu seina pissib, siis 
peaks ka koeraomanik seda saama ...
 

KRISTA SEPP
Teema - tasuta ühistransport Tallinnas ja liin 
nr 112. Kuna Tallinn asub nüüd usinasti kiipi-

dega varustama ühistranspordis sõitjaid, et teha vahet 
linnakodanikel ja vallakodanikel, mis tähendab, et val-
larahval läheb ilmselt linnatranspordi kasutamine veel 
kallimaks kui seni, ka üksikpiletite kasutamisel. Siis äkki 
oleks koostöös Harku vallaga mõistlik läbi mõelda liini 
nr 112 pikendamine kesklinnani, et me ei peaks asjata 
Tallinna linnaisade rahakotte täitma. Paljud liini kasuta-
jaid istuvad Haaberstis ümber teise bussi või trolli peale 
ja sõidavad sealt edasi.

Mikk Lõhmus Täna on Tallinna plaanid pii-
savalt ebaselged ja vaevalt, et nad enne 
sügist selgemaks saavadki. Suusõnaliselt 

on öeldud, et olemasolevad piletihinnad ei tõuse. 

Aive-Mall Vari Kui jutt juba 112 liinist juttu 
tuleb, siis oleks väga tänulik, kui selle aru-
telu tulemusel ehk siiski leiab võimaluse 
lisada/sobitada hommikusse graafi kusse 

buss, millega ka Rocca al Mare koolis käivad lapsed 
normaalsel ajal kooli jõuaksid (st mitte liiga vara ega 
liiga hilja). 

Andres Laisk Tegelikult on üks oluline 
probleem selles, et meil ei ole täpseid 
andmeid, kes neid liine tegelikult kasuta-

vad. Meie väidame, et näiteks liin 18, mis on meie 
poolt kõige enam doteeritav, on suuresti Tallinnast 
siia tööle ja kauplusesse käivate inimeste teenistuses. 
Kiipkaardisüsteem annab võimaluse siin selgust saa-
da, aga seda alles aasta 2013 lõpuks. Samuti arvab 
Tallinn, et kuivõrd pilet kehtib kogu ühistranspordis, 
tuleb meil maksta kinni Tallinna keskmine ühikukulu, 
kuigi tõenäoliselt sõidab enamus siiski põhiliinil. 

Sauevallakas 
sotsiaalmeedias

MIKK LÕHMUS
abivallavanem

OHTLIKE JÄÄTMETE ja VANAREHVIDE KOGUMISRING LAUPÄEVAL, 21. APRILLIL



Küla- või talutähis kõnetab ka juhuslikku 
möödujat, oma inimestest rääkimata
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FOTOREPORTAAZ

Igal enesest lugupidaval �rmal on oma sümboolika, mille järgi teda tuntakse ja leitakse. Küla-
sildid ja taluviidad on samamoodi visuaalse identiteedi kandjad, mis peaksid tekitama emot-
sioone ja jääma meelde. Sildid „eratee“ või hoiatavalt punetav keelumärk ei mõju vist kuigi kü-
lalislahkelt, küll aga toob naeratuse suule tee äärel omapärane tähis. Lisaks on neil teejuhtidel 
ka praktiline väärtus, nii ei kima kiirabi külast mööda ega eksi kaugelt tulnud külalised naabrite 
hoovile. Saue vallas õnneks üht-teist ikka leidub, mida Tallinnast kaugemale, seda enam.

1

Ääsmäe külast kogemata mööda sõita ei ole võimalik. Keset küla peatee kõrval paiknevat heinamaad troonib 
efektne maamärk. Kusjuures tegemist ei ole niisama laest võetud kujundusega, Ääsmäe nimi tuletatud sõnadest 
tuli ja mägi ning ka sildi tähekuju meenutab tulesädemeid ja tähise vorm kõrge leegiga lõket. Külatähis avati 2011. 
aasta sügisel, mil Ääsmäe pidas väärika numbriga sünnipäeva – 770 aasta möödumist küla esmamainimisest.  Kuigi 
tähekuju on ehk pisut lõivu maksnud edevusele ja loetavus kaugemalt ei pruugi olla liiga kerge, köidab taies kahtle-
mata tähelepanu.

Maidla kohaliku põllumehe maadelt välja kaevatud ligi kümnetonnisele kivimürakale 
ei osanud külarahvas alguses otstarvet leida. Nüüd tervitab see vägev looduse looming 
tulijaid Hageri ja Kiisa teeristil tiigi ääres, paksust plekist küla nimetähed peal. Vaeva ja 
kahe traktori kandejõudu nõudev ettevõtmine oli see kivi kandmine, aga silmale nüüd 
väärikas vaadata. Ja kõik omaküla meeste töö ja käteosavus.

2

Aila külast läbisõitjat tervitab võimas, kaugelt üle täismehe pea kõrguv taluviit. Ju peab And-
rese talu peremees auasjaks väärtustada oma majapidamist sellise viimistletud ja hästi teostatud 
talutähisega, mis ilmestab ka külapilti. On kaetud informatiivsuse külg, Andrese talu külalistel 
ilmselt teelt eksimist peljata ei tasu, lillepotid annavad lisaks visuaalse aktsendi. 

3

Jõgisoo Tooma talu suunaviit on lihtne ja maalähedane, kuid oma konkreetsuses ja lakoonilisuses 
veenev. Tekitab tunde, et küllap on peremees pikkadel suveõhtutel oma käega saaginud, höövelda-
nud, nii nagu mehed muiste,  vanasti suutis ilmselt iga peremees omaenda talule nimesildi meister-
dada. Olgugi, et tänapäeval saab kõike osta, ka talunime saab soovi korral tõenäoliselt kuldset karva 
läikivale metallplaadile timmida ja päikse kätte veiklema sättida, kuid eestlaslikku traditsiooni kannab 
ikka pidunikerdus ja looduslähedus.

4

Maidla küla Uustalu talusilt on pehme joonega ja lustaka voogava tähekuju 
valikuga. Lisaks veel funktsionaalsus, sildi tagumine pool peidab postkasti.

5

Talu maamärk võib olla ka hoopis ebatraditsioonilisem, korralikke põllukive leiab nii oma majapidamisest või ehk 
naabrimehe käest, igal kevadel natuke punast ja kriim musta värvi ning armas ja efektne tulijat tervitav putukas ongi 
kodutee alguses olemas.  Pildil olev triinu on püütud kinni Jõgisoo külas, talusilti ennast küll ei olnud, aga ehk on juba 
põrnikas endas vihje talunimele, et ongi Lepatriinu nimeline kodu?
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Abitelefon 1345 alustab Saku 
vallas tööd aprillikuust

Saku vallas elavate inimeste abivajaduste võimalikult kii-
reks lahendamiseks käivitub aprillist 2012 Häirekeskuse 
abitelefon 1345, mis on dispetšerteenistus ja tegeleb 
kommunaalprobleemide (elektri, vee ja kanalisatsiooni, 
küttesüsteemide, heakorra, teede ja tänavate korras-
hoiu jt) lahendamise vahendamisega. 
Abitelefoni kaudu saab kutsuda abi ootamatute ja kiiret 
lahendamist vajavate tehniliste olmeprobleemide kor-
ral. Samuti võib abitelefoni 1345 kaudu anda kohalikule 
omavalitsusele operatiivset teavet kohest reageerimist 
vajavatest olukordadest avalikes kohtades. Võib teatada 
puuduvast liiklusmärgist või kanalisatsioonikaevu luu-
gist, hulkuvatest kassidest-koertest, võib küsida kom-
munaalteenustega seotud telefoninumbreid. Vajadusel 
võib abitelefon 1345 toimida ka kriisikommunikatsioo-
nikeskusena, mida kasutatakse kriisisituatsioonides või 
suurõnnetuste korral elanike informeerimiseks.

Saku Sõnumid 23. 03 2012

Saue linnas vahetus võim
27. märtsil toimunud Saue Linnavolikogu erakorralisel is-
tungil leidis aset umbusaldusavalduse hääletus Saue lin-
napea Harry Pajundi  ja abilinnapea Rafael Amose vastu. 
Umbusalduse avalduse esitamise oli tinginud  seisukoht, 
et Reformierakonna poolt juhitav Saue linnavalitsus ei 
ole toime tulnud Saue linna ja linnavalitsuse juhtimise 
ning töö korraldamisega. Samuti heideti Reformierakon-
na poolt juhitavale Linnavalitsusele ette koostöötahte ja 
koostöövõime puudumist nii oma koalitsioonipartneri 
kui ka opositsiooni suhtes.
Reformierakonna senine koalitsioonipartner IRL lõi uue 
koalitsiooni eelnevalt opositsiooni kuulunud valimisliidu 
„Kindlad tegijad – uus tulevik“ liikmetega. Saue Linna-
volikogu 11 poolthäälega ja  5 vastuhäälega kinnitati 
Saue linna uueks linnapeaks „Kindlad tegijad – uus tule-
vik“ liige Henn Põlluaas.

Saue linna veebileht www.saue.ee 27. 03. 2012 

Harku valla vabaühenduste 
ümarlaud sai aastaseks
Kui esimestel kooskäimistel olid esindatud kõige suure-
mad külaseltsid, siis aegamööda on osalejate arv kas-
vanud ning tänaseks on ümarlaua tegemistega liitunud 
ligi 15 mittetulundusühingut. Üheks osapooleks on ka 
Harku vallavalitsus.
2010. aasta novembris Muraste külaseltsi algatusel Pan-
gapealse lasteaias kokku kutsutud ümarlaua eesmärgiks 
on koostöö arendamine vallavalitsuse ning külade- ja 
kandipõhiste seltside vahel. Samuti aitab külade ümar-
laud kaasa külade omavahelisele suhtlusele ja koostööle 
– eriti valdkondades, milles on ühised pidepunktid. Olgu 
selleks kohalik transport, liiklusohutus, jäätmekäitlus või 
kultuuri edendamine.
Ümarlaud on tublisti kaasa aidanud infovahetuse para-
nemisele erinevate osapoolte vahel. Näiteks käivad val-
laametnikud ümarlaua koosolekutel jagamas vajalikku 
teavet. Oma tegevusi tutvustavad vallas tegutsevad eri-
nevad mittetulundusühingud. Aastane tegevus on tões-
tanud, et ümarlauas tõstatatud ühiseid küsimusi saab 
paremini vallavalitsuses kuuldavaks  teha, kui need jõua-
vad vallaametnikeni ühtselt sõnastatud seisukohtadena.

Harku Valla Teataja 22.03.2012
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Saue linnas loodi uus koalitsioon, vasakul volikogu esimees 
Valdis Toomast ja paremal linnapea Henn Põlluaas

Inimesed kipuvad halbadest asjades 
mõteldes arvama, et ega nendega 
seda ei juhtu. Et õnnetused juhtu-

vad mujal ja teistega. Need on võõras-
te inimeste lood. Aga kes siis on need 
inimesed, kes õnnetustesse satuvad? 
Vaevalt, et nad ei olnud kunagi midagi 
ohutust liiklemisest kuulnud. Tervist 
säästvate otsuste tegemine ei võta küll 
kelleltki „tükki küljest“. Õnnetusejärg-
ne tükkide kokkupanemine aga …   

Selge see - täiskasvanud inimene võ-
tab  ise vastutuse, kui näiteks rattasõi-
dul kiivrikandmisele sätitud soengut 
eelistab. Aga olgu tegemist täiskasva-
nute või lastega, meeldetuletamist ja 
ülerääkimist ei ole kunagi liiga palju.

Kiiver on ratturi turvavöö
Ratturi ja rulataja esimene elukindlus-
tus on kiiver. Ka eelmisel aastal kehti-
ma hakanud uus liiklusseadus annab 
ette nõude, et alla 16-aastastel ratturitel 
pole kiivrita velo selga asja. „Täiskasva-
nuid kiivrita sõitjaid küll trahvidega ei 
sanktsioneerita, aga asi ei olegi ju selles. 
Paarkümmend eurot rahatrahvi oleks 
ka väga väike hind, kui alternatiiviks on 
potentsiaalselt püsivad tervisekahjud,“ 
nendib Maanteeameti liiklusohutuse 
osakonna peaspetsialist Urmel Reinola. 

Kiiver on ratturi turvavöö, nii suurele 
kui väikesele. Mõõtmetelt on pead küll 
erinevad, aga sisu – see juhtimiskeskus 
- vajab kaitsmist kõikidel ühtemoodi. Ja 
ära ei tasu unustada ka seda, et suured 
on väikestele eeskujud! Seetõttu peaks 
olema iga lapsevanema püha kohus kas 
või iga päev oma võsukesele meelde tu-
letada, et kiiver on absoluutselt kohus-

tuslik aksessuaar, kui laps või tema ise, 
ratta selga on minemas. Olgu siis sõi-
detavaks vahemaaks kas või kolmsada 
meetrit koduuksest koolini. Õnnetu-
sed kahjuks ei hüüa, millal nad tulevad.

Lambikesed ette ja taha
Jälle uuest liiklusseadusest tulenev, aga 
ratsionaalset põhjendust omav nõue on 
riputada rattale, lisaks helkuritele, näh-
tavust suurendavad tuled – ette valge, 
taha punane. Mõlema ratta kodara-
te külge olgu kinnitatud ka helkurid. 
Pimedamal ajal sõites ei teeks paha ka 
helkurvest. Sest kui sind ei ole näha, 
siis sind ei ole olemas – nii lihtne see 
ongi!

Juhiloa omamise kohustust täida-
vad vaevalt pooled
„Pea pooltel kooli ees seisvate ratas-
te omanikel on  jalgratturi juhiluba,“  
hindab Reinola. Aastas antakse välja 
ligi 5000 rattaluba, mida on selgelt  lii-
ga vähe. Jalgratta juhiluba peavad oma-
ma kõik 10-14-aastased noored juhid ja 
nüüd ka 14-15-aastased pisimopeedi-
juhid. Ohutuks liiklemiseks valmista-
vad lapsi ette lasteaiad ja koolid. Kuigi 
eraldi liikluskasvatuse tundi õppeprog-
rammis ei ole, antakse lastele teadmisi 
integreeritult läbi teiste ainete. 

Oma lastest hoolivates koolides val-
mistatakse noored juhilubade saami-
seks ette ja juhiload määratakse neile, 
kes on läbi teinud ka vastavad eksamid.  
„Kui laps ei ole koolis vastavat kooli-
tus läbi teinud ega luba saanud, tasub 
ise pöörduda haridusasutuse huvijuhi 
poole,“ soovitab Reinola. Alla kümnes-
tel  ei tohiks omapäi tänavaliiklusesse 
rattaga üldse asja olla. Maanteeamet 
toetab liikluskasvatusalast õppetege-
vust õppematerjalidega. Kõik vajalik 
on olemas. 

Andkem eeskuju
Maanteeameti liiklusohutuse osakon-
nast saab ka lapsevanem ise koolitus-
materjali küsida, ka internetist leiab 
vastavaid õpetussõnu. „Vanemal oleks 
kasulik need põhitõed endalegi selgeks 
teha, miks mitte mõnikord lapsega 
koos üks õhtune rattaring  ette võtta 
ja olulised asjad koos läbi proovida ja 
hiljem arutada,“ soovitab Reinola.

Ka Laagri Kooli huvijuht Toomas 
Artma on veendunud, et just isiklik 
eeskuju on see, mis laste käitumist 
muudab. „Meie võime ju koolitundi-
des lastele selgeks teha, et punane foori 
tuli  on keelav, aga kui vanem, laps auto 
tagaistmel, seda pidevalt põhjendusega 
„kiire on“ eirab, ei tasu arvata, et laps 
liikluses teistmoodi käituks,“ toob Art-
ma näite.

Tuhat korda räägitud, aga ikka 
aktuaalne – kiiver on peaasi!
Kevadel kisub õue. Ratta selga ja rula peale. Esimene sõit 
peale pikka talve – velokummid sahisevad sõbralikult, keva-
dine briis paneb põse mõnusalt õhetama ja sasib juuksetuka 
kelmikalt lehvima. STOP! Juuksed ju väga lehvida ei tohiks. Kui 
kiiver peas on. Sul ei ole? Miks ei ole?

LIIKLUSOHUTUS

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

INFO

Need numbrid võiksid 
olemata olla
2011. aastal Eestis
• 13 jalgratturit kaotas elu 
• 67 sai vigastada

Veel
• ¾ jalgrattaõnnetustest toimub 
asulasisesel teel
• kõige tihemini satuvad 
õnnetustesse 10-13. aastased 
jalgratturid

Saue vallas toimus aastal 2011:
11 liiklusõnnetust, hukkus 1 ini-
mene ja vigastada sai 18 inimest
Neist juhtumeid jalakäijatega oli 
1, jalgratturitega samuti 1

Kasulikku lugemist
Maanteeameti koduleht, rubriik 
liikleja, alarubriik liikluskasvatus 
(www.mnt.ee)

Noppeid naabritelt

KIIVRIT OSTES JÄLGI JÄRGMIST:

Kiiver peab vastama kvaliteedinormidele 
ning olema tähistatud sellekohase märgiga 
CE EN 1078. 
Kiivri küljes olgu ka helkurriba.

Kiiver peab olema peas otse. 
Silmade ja kiivri serva vahele peab jääma u 2 
sõrme laiune vahe.

Lõuaalune rihm peab kinnituma küljelt (mitte 
otse lõua alt). 
Kinnitusrihm peab olema kergesti suletav ning 
paraja pikkusega.

Kiiver peab olema mugav. 
Kõik liikluses toimuv peab olema kergesti jälgitav. 
Kui kannad prille, proovi kiivrit koos nendega

Kiiver peab olema paras. 
Suurem osa kiivreid toodetakse kahes suuruses 54-57 ja 58-61 (pea ümbermõõt cm). Selleks, et kiiver ei loksuks, 
vajuks silmadele ega kuklasse, saab reguleerida suurust kiivri tagumises osas olevate rihmade abil. Erinevad toot-
jad kasutavad erinevaid reguleerimissüsteeme.

MILLINE KIIVER EI SOBI?

Ära kanna kiivrit kuklas. 
Nii jätad oma pea esiosa kaitseta. 

Ära kanna kiivri all nokamütsi. 
Mütsi nokk ei lase kiivrit otse kanda ja 
kiiver ei ole tihedalt vastu pead. 

Kui kannad patsi jälgi, et pats ei lükka 
kiivrit liiga silmadele. 
Nii varjad oma vaatevälja ja jätad kukla 
kaitseta

Kiiver ei tohi olla liiga suur. 
Peas loksuv kiiver võib vajuda sulle silma-
dele ja varjata sinu vaatevälja. Kukkudes ei 
kaitse liiga suur kiiver sind põrutuste eest.
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Margit Jõgger: “Modellimaailm pole 
mingi tilu-lilu, vaid tõsine äri”

Esmaspäevaõhtuses telesaates 
„Eesti otsib tippmodelli“  
žüriilaua taga istuv brünett 

naiskohtunik jätab mulje kui halas-
tamatu ja karmi sõnaga amatsoon. 
Soeng želeetatud, laitmatu meik ja 
teravatoonilised hinnangud, mis 
nõrgema natuuriga modellihakatise 
suisa pisaraisse võivad paisata. 

See on Margit Jõggeri telesaa-
te roll ja avalik nägu. Aga on ole-
mas ka üks teine Margit.  Naine, 
kes laupäevahommikul mugavates 
dressipükstes ja täiesti glamuuri-
vabalt oma Vatsla külas asuvas ko-
dumajas teismelise pojaga hommi-
kukohvi joob. /Ta on mul nii tubli 
ja iseseisev, aga kodus olles naudime 
mõlemad lihtsaid jutuhetki elust 
ja maailmast/. Naine, kes oma 
modelliagentuuri uue verinoore 
kasvandikuga plaani peab, kuidas 
sobitada koolilõpetamine Milanos 
toimuva moeetendusega. /Alati tu-
leb lähtuda tüdruku heaolust. Väga 
tihti ei ole mul olnud oma elu, sest 
prioriteet number üks on tüdrukute 
eest hoolitsemine välismaal/. Nai-
ne, kes küünarnukkidega nügides 
ja iseloomu näidates on võidelnud 
välja oma koha nii kodumaises kui 
piiritaguses modellimaailmas ning 
lennutanud maailma moepüünede-
le eestlannast tippmodelli Karmen 
Pedaru. /Ma julgen väita, et kui he-
listad ükskõik missugusesse välismai-
sesse agentuuri, mind ikka tuntakse. 
Ja Karmen on oma reitinguga het-
kel maailma esikümne seas/.

Miks Sa võtsid vastu pakkumise 
saates kohtunikuna osaleda?
See andis mulle hea ülevaate, mis 
selles valdkonnas Eestis üldse toi-
mub. Castingud viidi läbi ju 30 
kohas üle Eesti, ligi tuhat tüdrukut 
käis läbi. Telesse valisime muidugi 
mitte pelgalt modelle, vaid just ka-
raktereid, et saade saaks huvitavam. 
Aga see linnalegend, et Eesti tüdru-
kud on ilusad, on täiesti adekvaat-
ne.  Ise siin keskel elades ei suuda 
seda hinnata. Prantsusmaal näiteks 
on ju naised kõik nii sarnased – 
pruunisilmsed, tumedajuukselised. 
See meie aastasadade jooksul sega-
tud veri ongi meie trump. 

Kuidas hindad ise saadet?  Vaa-
tajanumbrid just väga kõrged ei 
ole…?
Aga millal siin Eestis üldse milles-
segi uudsesse on positiivselt suhtu-
tud? Minu meelest on saatel isegi 
kõrge reiting, arvestades, millised 
on kommentaarid. Ma pole küll 

Ainult ilusast nukunäost ja kenadest kehaproportsioonidest modelliäris läbilöömiseks ei piisa. 
Eduka modelli pale peab olema intrigeeriv ja eristuv ning tugevat karakterit nõuab nii poodiumil 
disainerkleitides kahistamine kui ka taustal moemaailma suurkujudega suhete sõlmimine.

kelleltki midagi head kuulnud. Ees-
ti inimesel on nagu mingi komp-
leks. Minu meelest on küll hea saa-
de. Igal tüdrukul on oma karakter, 
on hoogu ja parasjagu intriigi, hästi 
on kokku lõigatud.

Kas see Sinu halastamatu ja 
kurja kohtuniku roll on natuke 
nagu ette antud ka või?
Nojah, eks saates peab nii olema, et 
üks on karmim ja teine leebem. Eks 
ma sellise ülbe bitchi kuvandi olen 
saanud jah. Aga tegelikult olen ma 
olemuselt pigem otsekohene kui ha-
lastamatu. Proovin ikka objektiiv-
ne olla, kommenteerin seda, mida 
näen. Tüdrukud on ju nii noored 
ja haprad, kardavad. See on uus 
maailm nende jaoks, ei saa ju väga 
halastamatu olla. Eesti imekaunitel 
tüdrukutel ja naistel jääb nagunii 
enesekindlusest ja usust  vajaka. Kui 
modell on laval selline haprakene ja 
ebalev, siis ei taha keegi oma kunsti 
tema seljas näidata. Laval kõndides 
peab olema karakterit – uhke kõn-
nak, intensiivne pilk.

Milline väljund saate võitjal Ees-
tis üldse võiks olla?

Null. Absoluutne null. Eestis ei 
ole modelliäri kui sellist. Summad, 
mis siin liiguvad, on naeruväärsed. 
Firmad ei taha maksta. Kui välis-
maal võib isegi new-face saada show 
eest 400 eurot või on trade, kus di-
sainer annab modellile oma rõivaid, 
siis siin pakuti ühe show eest netos-
ummat 8 eurot. Millest me siin rää-
gime! Eestis ei saa äri ajada, siin on 
nagu taimelava lihtsalt.

Aga ma usun, et lisaks võitjale 
tuleb sealt saatest veel paar tüdru-
kut, kellel oleks potentsiaali model-
lina läbi lüüa. Välismaal.

Oled esinenud julge avaldusega, 
et teisi tegijaid peale Sinu �rma 
MJ-Models Eestis sellel alal po-
legi?

Ma julgen väita küll, et kui he-
listad ükskõik millisesse välismaa 
agentuuri, siis mind teatakse. Ae-
gade algusest peale olen käinud 
pidevalt piiri taga pildistamistel, 
show´del. See on inimeste äri, suh-
ted loevad, oluline on, et sind 
teatakse ja usaldatakse. Ja nüüd, 
Karmeniga, see on vaieldamatult 
hoopis uus tase, kus ma nüüd lii-
gun.

Karmen Pedaru on Sinu peami-
ne kaubamärk siis täna?
Jah, nii võib öelda küll. Leidsin 
ta kuus aastat tagasi Draamateatri 
garderoobist, olin pojaga just “Ke-
vade” etenduselt tulnud. Ja ühtäkki 
seisab minu kõrval imeline kaunis 
noor tüdruk!  Küsisin, kas ta on 
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juba kusagil agentuuris. Ei olnud. 
Ja nii see läks. Tegime esimesed 
pildid, saatsin need ühele partne-
ragentuurile ja kohe kinnitati Kar-
menile Teen Vogue fotoseeria.  See 
on ikka väga kõva sõna. 

Täna on ta maailma esikümne 
seas. See pingerivi kujuneb selle 
põhjal, kui palju kampaaniaid tüd-
rukul on olnud, palju esikaasi jne.  
Karmen on viimase aasta jooksul 
teinud mitu suurt kampaaniat  - 
Guccile, Ferragamole, Fendile.

Milline see emaagentuuri roll, 
Sinu roll,  üldse on?
Tuleb leida tüdrukule õiged ka-
nalid, õiged väljundid. Selle jaoks 
peadki teadma välismaiste agentuu-
ride inimesi. Kursis olema, kellel 
millised kliendid on. Põhimõtte-
liselt võib tüdruku karjääri ka ära 
rikkuda, kui saadad ta kehva agen-
tuuri, sest kliendid lihtsalt ei suhtle 
selle agentuuriga.

Öeldakse, et modelliäri, aga kus 
see äriline koht  on? Kust need 
rahavood tulevad?
Klient maksab välismaisele agen-
tuurile ja see siis omakorda 
emaagentuurile. Mida parem tüd-
ruk on ja mida rohkem kampaa-
niaid ja moeetendusi, seda paremi-
ni läheb ka emaagentuuril. Oleneb, 
mis tasemel teed. Keskmisel tase-
mel  tüdrukud toovad leiva lauale, 
aga kui on juba üks tippmodell, siis 
on see väga hea äri. Väga hea. Ar-
vatakse küll, et see modellimaailm, 
et see on mingi tilu-lilu asi, aga te-
gelikult on see tõsine äri nagu iga 
teinegi.

Meesmodelle Eestis nagu väga 
polegi. Miks?

Ma ütleks, et Eesti mehed on 
pigem targad kui nartsissistlikud. 
Ja Eesti mehed on minu meelest ka 
suhteliselt pehmete naiselike näo-
joontega. Skandinaavias, mis annab 
palju meesmodelle, seal on sellised 
tugevad lõuapärad meestel, nad on 
ürgviikingid. Selliseid mehi siin 
pole.  Ja üldse on see meesmodel-
lide äri keerulisem. Mees peab ole-
ma trimmis, aga mitte liiga suurte 
musklitega. Peab olema kõhn, aga 
siiski sixpack’iga.  Katsu siis aru saa-
da, kus see piir läheb. Ja raha, raha 
muidugi ka. Kui tüdruk läheb vä-
lismaale, makstakse talle avansina 
kinni nii lennud, taskuraha kui ela-
miskulud. Mehed peavad selle kõik 
ise maksma. 

Kuidas Sa ise suhtud sellesse 
välisesse glamuuri, mis modelli-
äriga kaasas käib?
Visuaal on loomulikult selles äris 
oluline. Ka mina ei saa minna töö-
le, eriti veel välismaal kohtumistele 
või casting’utele remondiriietes. 
Pealaest jalatallani vaadatakse sind 
üle. Olen jätnud ise näiteks haigena 
minemata mõnele show’le, kes neid 
palavikust paistes silmi näha tahaks. 
Aga modellide, eriti alustavate tüd-
rukute puhul, ei huvita kedagi, oled 
sa haige või pahas tujus.  

Ja keha kui tööriist, selle eest tu-
leb hoolitseda. See on nagu sport-
lastel või baleriinidelgi. Samamoodi 
tuleb end vormis hoida. Aga need 
linnalegendid, et modellid söövad 
apelsinimahlas leotatud vatitupse, 
et saledad püsida, see on täielik 

jama. Muidugi on ka äärmuslikke 
käitumisi, aga mitte midagi fataal-
set. Ja mis puutub näiteks ajakir-
jafotode tuunimisse, siis Prantsus-
maal ja Itaalias on suund juba ikka 
naturaalsusele, enam ei photoshopi-
ta nii hullult. Ja kõik need süstimi-
sed ja lõikamised on ka rohkem LA 
teema. Kuigi ma isiklikult arvan, 
et kui tüdrukul on ikka miinus B 
rind, siis võiks lasta sellest teha kena 
A korvi. Kui see enesekindlust tõs-
tab, siis on täitsa okei. Oluline on 
end mitte üle kohendada ja end 
naeruväärseks muuta. Aga nagu ma 
olen öelnud, lisaks välimusele on ka 
karakterit vaja. Kui on kaks kaunist 
tüdrukut, üks naeratab ilusasti, tei-
sel on lisaks ka vürtsi sees, siis see 
vahe on ka fotodel näha. Ühe pilt 
annab sulle mingi sõnumi, kõnetab 
sind, teisel on silmad nagu keede-
tud kalal.

Ise oled mingit välist iluabi ka-
sutanud?
No ikka natukene. Mul on nõrgad 
küüned näiteks, nendele teen vahel 
tugevdavat profülaktikat geeliga. 
Laupa olen ka veidi silendanud. Kui 
need asjad ei ole eluohtlikud  ega 
tee inimest kellekski teiseks, siis on 
see okei.

Miks üks noor ilus tüdruk üldse 
peaks modellindusega tegelema?
Minu nägemuse järgi on see kõige 
parem töö üldse noorele tüdruku-
le. See annab momentaalselt reisi-
mise ja mujal maailmas elamise või-
malused. Silmaring avardub ja kui 
oled nutikas, teenid ka raha.

Kas see saates osalemine toob 
tulu ka Sinu ärile?
Pigem isegi mitte, oleneb suhtu-
mistest. Meedia on minust praegu 
maalinud sellise kõrilõikaja bitchi, 
see ei pruugi hästi töötada. See oli 
mulle ausalt öeldes üllatus, selli-
ne meediahuvi. Ma olen ju varem 
ka suuri projekte teinud, aga nüüd 
isegi Autoleht helistas ja tahtis lugu 
teha. Aga üldiselt ma ei lase end 
neist arvamustest häirida. Minu 
jaoks olulised inimesed teavad, kes 
ma olen. Ja ma ise tean. Ma olen 
lapsest saadik pidanud end kehtes-
tama. Minu esivanemad on elanud 
minu praeguses kodumajas Vatslas 
juba eelmisest sajandist ja kõik oma 
plikaea suved veetsin siin külas. 
Kuus naabripoissi ja mina. Iseen-
da eest pidi võitlema, ma usun, et 
kusagilt siit Vatsla vahelt see kange 
iseloom ka pärit on.

Endaga peab elama harmoonias. 
Ja isegi, kui on täitsa hull päev ol-
nud, tuleks mõelda nii – sa hingad. 
Sa tegid hommikul silmad lahti. 
Kõik on juba korras!

Margit (vasakul) on lennutanud maailma moepüünedele eestlannast tipp-
modelli Karmen Pedaru.



Vello Jõgisoo
HOL-i juhatuse esimees

K aheksa aastat on pikk 
aeg. Eriti poliitikas ja po-
liitikutele – kunagi ei 

tea, kes su tooli vennaarmu 
tundmata alt tõmbab või kes tu-
gitooli istumiseks asemele lük-
kab.

Teist varianti esineb muidugi 
tunduvalt vähem. Ikka on jäänud 
mulje, et üks õige Eesti poliitik – 
olgu tegu siis riigi või omavalit-
suse esindajaga – tahab istuda 
mitmel toolil korraga. Õnneks 
pole mitte igal pool ja igas orga-
nisatsioonis need asjad just päris 
nii.

Näiteks Harjumaa Omavalit-
suste Liidus ehk lühidalt öeldes 
HOLis. Julgen seda üsnagi kind-
lalt väita – olen teist koosseisu 
HOL-i juhatuses, esimest koos-
seisu juhatuse esimees. Kokku 
kaheksa pikka aastat.

Tagasivaatena võin öelda, et 
minu esimesed aastad HOL-is 
sarnanesid esimesena kirjeldatud 
variandiga – elu oli täis poliitilisi 
ootamatusi. Liitu ei kuulunud 
mitmed omavalitsused – Loksa, 
Paldiski, Tallinn. Oli ka teisi, kes 
kord liitusid ja siis jälle irduda 
otsustasid. Trend oli aga selgelt 
välja joonistunud – HOL-i ei 
kuulunud keskerakondlikud 
omavalitsused.

Endine keskparteilasest riigi-
kogulane Värner Lootsmann, 
saades aga maavanemaks, tõi se-
ni kõrvaltvaatajatena püsinud 
omavalitsused Harjumaa Oma-
valitsuste Liitu. Vanarahvas teab, 
et purgi meega kaasneb alati ka 
lusikatäis tökatit. 

Sellega tahan öelda, et peale 
keskerakondlike omavalitsute lii-
tumist läks meil sisemiseks polii-
tiliseks võitluseks, kõigile sai 
järsku väga oluliseks, kes kellega 
käib, mitte enam ühis- või piir-
kondlikud huvid. Paljuski just 
selle tõttu avaldati umbusaldust 
tollasele juhatuse esimehele, re-
formierakonda kuuluvale Raasi-
ku vallavanemale Andre Sepale. 
Asemele sai keskerakondlane, 
Viimsi vallavanem Urmas Aru-
mäe. 

Leidsime kompromissi
Peale viimaseid valimisi 

2009. aastal, kui saime aga voli-
kogus teha kokkuleppe, et juha-
tusse kuuluvad kõigi kolme suu-
re erakonna – Reformierakonna, 
IRLi ja Keskerakonna 3 liiget, on 
lõppenud ka poliitilised nägele-
mised.

Olgu vaid üks näide – kui 
IRLi esindanud Keila valla voli-
kogu esimees Heiko Raamat sai 
lahti oma valitavast ametist ja ei 
kuulunud seega ka enam HOL-i 
juhatusse, leidsime poliitiliste 
läbirääkimiste korras võimaluse 
valida juhatusse taas IRL-i esin-
daja. 

Sellised poliitilised nüansid, 
teineteisega arvestamine on loo-
nud organisatsioonis tõsise töö-
meeleolu; me ei mõtle probleem-
seid küsimusi arutades enam sel-

lele, kes millisesse erakonda 
kuulub, kes kellega käib. Mõtle-
me – mis on kasulik meile kõigi-
le, ja seega Harjumaale; mis on 
kasulik piirkonnale, mis vallale. 

Keegi ei lahku enam nõupida-
miselt, rusikas taskus. See on 
ehk viimase koosseisu olulisim 
töövõit organisatsioonis, mille 
nimi on Harjumaa Omavalitsuste 
Liit.

Täna pole ka enam hirmu, et 
keegi liidust välja astuks, tõde-
des, et küll ülejäänud 23 liiget ka 
tema asja ära ajavad. Ajavad 
küll, aga kas ikka nii hästi, kui 
lahkuja oleks oodanud. On aru 
saadud, et ühistegevuses on 
jõud. Aga et jõud tekiks, tuleb 
sellesse ka panustada. 

Kuulda ei võeta
Mida oleme 24 omavalitsuse 

jõuga ära teinud? Seda on palju: 
ühistranspordikeskuse loomine, 
Haiba lastekodu ehitus ja toeta-
mine, oma kompetentsikeskuse 
ehk Omavalitsusmaja ehitamine, 
omavalitsuste teenuste standar-
dite väljatöötamine, Tallinna 
piirkonna arenguprogrammi loo-
mine. Las kirjutavad meie tege-
mistest tänases juubelilehes tub-
lid kolleegid.

Mina räägiksin hoopiski sel-
lest, mis meil kõige paremini õn-
nestunud pole. Poliitilises üks-
meeles oleme Riigikogule üle 
andnud mitmeid ühiseid seisu-
kohti väljendavad dokumendid. 
Need puudutavad nii omavalit-
suste rahastamist, haridusküsi-
musi kui teisi tähtsaid problee-
me. 

Võiks ju mõelda – need on 
24 Harjumaa omavalitsuse ühi-
sed seisukohad, vaatamata selle-
le, milline erakond üht või teist 
omavalitsust parasjagu juhib. 

Pöördumistes on leitud poliitiline 
konsensus. Meie 24 omavalitsu-
sest üheksa on Eesti kümne jät-
kusuutlikuma omavalitsuse seas. 
Järelikult on meie ühistes seisu-
kohtades nii poliitiline konsensus 
ja kompetents. Kas meid on Rii-
gikogu komisjonides kuulda võe-
tud?

Paraku tuleb tõdeda: tänase-
ni on Toompeal otsitud rohkem 
põhjendusi, miks meie arvamust 
mitte kuulata kui võimalust sel-
lega tegelda. 

Keegi ei lahku enam 
nõupidamiselt, rusikas 
taskus.

Nii et käegakatsutavat tule-
must meie ettepanekutest Riigi-
kogus pole olnud. Kolm võima-
lust – kas pole meie lobitöö üle-
val Toompeal piisavalt hea, ma-
janduslik olukord omavalitsustes 
on veel küllalt kehv või pole 
meie argumendid piisavalt põh-
jendatud, et meid kuulda võe-
taks.

Olen aga kindel – kui meie 
arvamust valitseva koalitsiooni 
poolt jätkuvalt eiratakse, polegi 
meil vaja lobitööd teha , küll elu 
teeb seda meie eest. Võimu või-
vad võtta need – esimesed mär-
gid on juba õhus –, kes rahvast 
kuulda tahavad. 

Rohkem algatusi
See ei tähenda, et me valitsu-

sega läbi ei saaks. Riigivõimu 
esindaja maakonnas on maava-
litsus. Meie suhted maavalitsu-
sega on head. Nad usaldavad 
meid niivõrd, et annavad oma 
funktsioone meile järjest üle – 

HOL-i korraldada on nüüd maa-
konna kultuuri- ja spordielu, ra-
hastatakse õpilaste aineolümpiaa-
de ja ühisüritusi. Eks see olegi 
normaalse ühiskonna tunnus – 
vähem riiki, rohkem kodaniku-
ühiskonda. Peaasi, et see riik pä-
ris otsa ei saaks. Et jätkuks ikka 
jõudu üleval pidada korrakaits-
jaid ja päästjaid, rahastada hari-
dust.

Samas käivad ka mõttetalgud, 
et Harjumaa Ettevõtlus ja Aren-
duskeskus siduda tihedamalt 
HOL-iga. Kord on neid probleeme 
juba arutatud, siis lõppes kõik 
HEAK-i emafirma EAS-i vastusei-
su tõttu. Nüüd on aga sealgi ha-
katud mõtlema, et miks mitte si-
duda HEAK Harjumaa kompe-
tentsikeskuse, omavalitsuste lii-
duga. Seda enam, et see liit aina 
tugevamaks muutub.

Et see nii läheb, näitavad kas 
või mitmed ühinemismõtted eri-
nevates omavalitsustes. Ühinemi-
se üle mõlgutatakse mõtteid Ko-
sel ja Kõuel, Keila linnas ja vallas, 
plaane peetakse Sauel. Mida tu-
gevamad on omavalitsused, seda 
tugevam on aga meie liit.

Seepärast ei saa ma kiitmata 
jätta meid kõiki. Me pole sünnilt 
küll esimene omavalitsusliit taas-
iseseisvunud Eestis, olime järje-
korras kaheksas, aga oma tegu-
delt oleme kindlalt esimene.

Selles on erilised teened 
meie endisel maavanemal Värner 
Lootsmannil, kes oskas kõik 
omavalitsused koondada, ja ka-
dunud Orm Valtsonil, tänu kelle 
ettenägelikkusele sündis meie 
oma kodu, tänane kompetentsi-
keskus. Hea koostöö eest tänud 
ka meie praegusele maavanemale 
Ülle Rajasalule. Üksmeel ja kom-
pentsus, need on meie tugevuse 
alused.

Üksmeel ja kompetentsus 
on meie tugevus

Riigivõimu esindaja maakonnas on maavalitsus. HOL-i suhted maavalitsusega on head. Nad usaldavad 
omavalitsusliitu niivõrd, et annavad oma funktsioone järjest üle. Pildil Vello Jõgisoo ja maavanem Ülle 
Rajasalu. Vello Tamm

HARJU OMAVALITSUSTE LIIDU 20. AASTAPÄEVA ERILEHT

PILK AJALUKKU

 19. mail 2010 lõigati 
läbi lint Harjumaa Omava-
litsuste Liidu vastvalminud 
büroohoone ukselt. Maja, 
mida kaua-kaua plaaniti ja 
siis kiiresti ehitati, on val-
mis, kirjutas 22. mai Harju 
Elu.

Ülo Russak
ylo@harjuelu.ee

Ühe katuse alla kolisid toona 
Harjumaa Omavalitsuste Liit, 
Eesti Maaomavalitsuste Liit, Har-
jumaa Ettevõtlus- ja Arenduskes-
kus ja Eestimaa külade liikumine 
Kodukant.

Moodustus omamoodi oma-
valitsuste teabekeskus, esimene 
Eestimaal.

Enne aga kui linti läbi lõiga-
tud sai, pidi iga kohaletulnud 
omavalitsusjuht istutama maja 
taha parkimisplatsi servale män-
niistiku – sümboliseerimaks ka 
tulevikus omavalitsuste hulgas 
valitsevat üksmeelt ja visadust.

Ühise meele ja koostööta po-
leks see maja kerkinud, visadu-
seta mitte kunagi valmis saanud. 
Eriti siis, mil nii mitmegi omava-
litsuse eelarves kroon krooni ta-
ga nutab, märkis HOL-i juhatuse 
esimees Vello Jõgisoo.

Ühise meele ja 
koostööta poleks see 
maja kerkinud.

Saue linnapea, endine maa-
vanem Orm Valtson (tänaseks 
manalamees) ütles Harju Elule: 
“Siit majast peab oma muredele 
tuge leidma iga Harjumaa elanik, 
olgu ta siis vallavanem või oma 

ettevõttega alustav ettvõtja. 
Usun, et ühine katus ühendab ka 
inimesi ja organisatsioone.”

Orm Valtson meenutas ehitu-
se algust: maavalitsus sai riigilt 
maatüki, millel oli kunagi tegut-
senud Harjumaa Teenindusva-
litsus. Hoonest olid selleks ajaks 
jäänud vaid mälestused käest-
lastud lobudikuna, büroohooneks 
oli see sobimatu.

Et aga suure maatüki väärtus 
Paldiski maantee ääres miljoni-
tesse küündis, anti see alles oma 
esimesi samme tegevale HOL-ile. 
HOL sõlmis asustuslepingu Facio 
Ehitusega ja nii maja kerkiski.

Ühise maja sünd

Harjumaa Oma-
valitsuste Liidu maja
• HOLi büroohoone mak-

sumus koos käibemak-
suga oli 10,386 miljo-
nit krooni.

• Harjumaa omavalitsu-
sed maja eest maksma 
ei pidanud. 6 817 500 
krooni oli maja hinnast 
tasaarveldatud kinnistu 
väärtusega. Ülejäänud 
summa oli osaliselt ta-
saarveldatud ja lepingu 
järgselt tasaarvelda-
takse tulevikus hoone 
ehitaja Facio Ehituse 
AS poolt HOLile maks-
tavate hoonestusõiguse 
tasude arvelt. 

• Hoone netopind on 
865,5 m2. 

• Büroohoone asub Tal-
linnas Sirge tn. 2.

TEAVE

Lindi lõikasid läbi (paremalt) Saue linnapea Orm Valtson 
(maavanem 2004. aastal), Harju maavanem Ülle Rajasalu, HOLi 
juhatuse esimees Vello Jõgisoo, regionaalminister Siim-Valmar 
Kiisler, HOLi juhatuse liige ja Raasiku vallavanem Andre Sepp 
(HOLi esimees 2004. aastal), HOLi endine tegevdirektor Toomas 
Välimäe ja Facio Ehituse AS esindaja Igor Zubets. Ülo Russak

Omavalitsusmaja Tallinnas. Marko Tooming
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Minu aeg HOL-i esimehe-
na algas juhatuse liikme va-
limisest 2001 kevadel. Enn 
Kirsmann oli lahkunud oma-
valitsustöölt riigitööle ja 
enamus volikogu liikmeid 
toetas minu kandidatuuri nii 
volikogus kui ka hiljem ju-
hatuse esimehe ametikohale.
Andre Sepp
HOLi juhatuse esimees
2001-2007

Kuna ka omavalitsustes oli orga-
nisatsiooni ülestöötamise aeg, 
tuli sellega jätkata ka HOL-is. 
Selleks ajaks oli HOL-i koossei-
sust lahkunud Keila vald ja Tal-
linn polnud liikmeks astunudki. 
Koostöö üheks oluliseks osaks 
peeti riikliku investeeringu prog-
rammi maakondlikku jaotust. 

Ägedalt vaieldi ja sõlmiti 
kokkuleppeid, aga lõpuks ka ot-
sustati. Saajad olid rahul, ilma-
jääjad ootasid oma aegu. Sellest 
tekkis ka pingeid ja HOL-ist väl-
jaastujaid oli teisigi – Saue vald 
ja Paldiski linn. Vürtsikaid aru-
telusid pakkus ka tegevdirektori 
kallilt liisitud sõiduauto.

Sisukad koosolemised
Pidasime rea teemakoosole-

kuid HOL-i ühisosa leidmiseks ja 
maakonna arendamiseks. Koos-
töö meie seast tänaseks lahkunud 
maavanem Orm Valtsoniga oli 
väga hea. Maakonna, HOL-i ja 
Stockholmi maakonna koostöö 
viis meid kokku Rootsi eestlase 
Jaan Viiraga, kelle eestvedamisel 
saime kogemusi koostöövormi-
dest ühistranspordi ja jäätme-
majanduse korraldamisel. 

Ühistranspordikeskuse käivi-
tamine oli üks suurtest teema-
dest, mis jõudis reaalse väljundini 
ja on seni parim näide Eestis 
omavalitsuste ja riigi koostööst. 
Pidasime vajalikuks maakonna 
ühisürituste käigushoidmist ja 

sellesse panustamist läbi ühis-
kassa. 

Volikogud ja juhatuse koos-
olekud toimusid regulaarsuselt 
kord kuus nagu ka praegu ja 
need olid alati huvitavad ja tee-
maderohked. Alatised sõnavõtjad 
saalist olid Maardu linnavolikogu 
esimees hr Hans Vinkman, hil-
jem ka Rae vallavanem Raivo 
Uukkivi.

Maavanema vahetumi-
sega muutus HOL 
veelgi ühtsemaks.

Poliitilised kuuluvused ei do-
mineerinud pea kunagi, sest as-
jad vajasid lahendamist ja koos-
töö oli tähtis. Kuna korraldaja oli 
alati mõni omavalitsus, kes pak-
kus ka lõunasööki, toimus ka 
ületrumpamine söögi- ja joogi-
poolisega.

Meenuvad lahked lõunad 
koos korraliku napsuga Kernu 
vallas; alati esines suurejooneli-
selt Maardu linn. 

Poliitilist värvi
Maavanema vahetumisega 

muutus HOL veelgi ühtsemaks, 
liitusid eemal olnud omavalitsu-
sed ja Tallinn. Värner Lootsmann 
andis HOL-ile poliitilist värvi ja 
see lisas põnevust. Oma 6-aasta-
se HOL-i juhi perioodil sain esi-
mest korda tunda ka umbusalda-
mise maitset ja nii tuli teatepulk 
anda edasi poliitiliselt sobivamale 
Urmas Arumäele.

Pidasin tähtsaks meeskonna-
tööd ja Harjumaa head käekäiku 
Eesti parima maakonnana. Tä-
nan kõiki kolleege sellest ajast, 
samuti väärikat tegevdirektorit 
Toomas Välimäed ja büroo me-
toodik Ene Toonverki.

Eesti riigi tugevus sõltub 
omavalitsuste tugevustest ja 
koostööst!

 Minu silmis on HOL-i 
suursaavutuseks läbi aegade 
olnud Haiba lastekodu raja-
mise rahastamises kokku 
leppimine ning lastekodu 
hilisem rahaline ja moraalne 
toetamine. 

Toomas Välimäe
HOL-i tegevdirektor 1998-2007

Üldiselt on ikka olnud nii, et kui 
midagi on kokku lepitud, siis sel-
lest on ka kinni peetud. Jah, kõr-
gematel võimutasanditel on 
meid nii mõnigi kord eiratud või 
toimetatud risti vastupidi meie 
eelistustele, kuid kiiduväärselt 
on Harju omavalitsusjuhid olnud 
aumehed ja sõna pidanud. 

Harjumaal on piisavalt sot-
siaalset närvi, lisaks Haiba laste-
kodule on liit toetanud SOS Kei-
la Lasteküla, Harju Puuetega Ini-
meste nõukoda, hädaaabikesku-
seid ja alates 2006. a projekti 
Haraka Kodu. Aastail 2005-2007 
viis HOL läbi pikaajalistele töötu-
tele suunatud ja ESF poolt rahas-
tatud projekti “Veel üks võimalus 
pikka aega tööta olnud isikutele 
tööturule naasmiseks”.

Bussid ja prügi
Elanikele osutatavate teenus-

tega on otseselt seotud liidu 
ühistranspordi ja jäätmemajan-
duse alased tegemised. Mõlema 
algus ulatub 1990ndate teise 
poolde, mil koostöös Stockholmi 
lääni omavalitsuste liiduga (KSL) 
ning Stockolmi läänivalitsuses 
töötanud väliseestlase Jaan Viira 
(nüüdseks manalamees) eestve-
damisel alustati nii ühistranspordi 
keskuse loomise uuringut kui ka 
ühise jäätmekäitluskeskuse pro-
jekti.

Keskkonnaalases jätkuprojek-
tis lühinimega RECO (2005-06) 
olid kaasalööjateks ja HOL-i 
partneriteks SEI Tallinna filiaal, 
KSL, Tallinna linn ja Harju Kesk-
konnateenistus. Hea on tõdeda, 
et jäätmehoolduse projekt on va-
hepealsest varjusurmast üles är-
ganud ja töö selles valdkonnas 
taas käivitunud.

Ühistranspordi asjadega on 
läinud – loodetavasti – paremini, 
sai ju ÜTK asutamisleping alla 
kirjutatud juba 16. juunil 2004 
Kaberneemes kõigi Harjumaa 
omavalitsuste poolt. ÜTK käivita-
mine võttis omajagu aega, kuid 
loodetavasti on ühistranspordi 
ühtsest korraldamisest inimestele 
tulu tõusnud. Tasub meenutada, 
et esimene katse ühistranspordi 
vallas, nimelt Harjumaa Liinide 
ühine munitsipaliseerimine aas-
tal 1998, ebaõnnestus, osanikeks 
hakkasid vaid 14 omavalitsust 
26-st.

Alates 2000. a on liit on toe-
tanud turismialast tegevust Har-
jumaal ja laiemalt kogu Põhja-
Eestis ning 2006 asutati selleks 

sihtasutus Põhja-Eesti Turism. 
Alates 1990ndate keskpaigast on 
liidu esindajad osalenud Harju 
Ettevõtluskeskuse ja Harju Äri-
nõuandla tegevuses. Maakond-
like arenduskeskuste loomise 
käigus kujundati neist HOL-i ja 
maavalitsuse koostöös sihtasutus 
Harjumaa Ettevõtlus- ja Arendus-
keskus, kes on HOL-i üks tõsise-
maid partnereid.

Kodanike ja seega omavalit-
suste jaoks on ühed olulisemad 
haridusküsimused, olgu siis hari-
duse kättesaadavus või selle kva-
liteet. Ühena esimesena Eesti 
maakondadest koostati Harju-
maal ja HOL-i eestvedamisel 
2003-2004 (uuendatud 2006) 
Harjumaa koolivõrgu arengukava 
(teostajad Enn Kirsman ja Georg 
Aher).

Peab tunnistama, et arengu-
kava järeldused ja ettepanekud 
on päevakohased tänagi. Kahjuks 
jäid teostamata töö teine etapp, 
sidustamine Tallinna haridusvõr-
guga, ja kolmas etapp, mis kavat-
suslikult pidi tegelema hariduse 
kvaliteediga. Lisaks toetas HOL 
aastaid valla- ja linnasekretäride 
ning maakorraldajate täiendkoo-
litusi.

Üle piiri koostöö
Nagu öeldud, ei ole liit piir-

dunud pelgalt oma mätta otsast 
maailma uudistamisega, vaid 
löönud tegusalt kaasa nii ülerii-
gilises kui piiriüleses koostöös. 
HOL osales aktiivselt Eesti Oma-
valitsusliitude Ühenduse töös 
ning Harjumaa omavalitsused 
on jätkuvalt aktiivsed Eesti Lin-
nade Liidu (ELL), aga eriti Eesti 
Maaomavalitsuste Liidu (EMOL) 
ettevõtmistes.

EMOL-ist ongi kujunenud 
HOL-i tegusaim partner. Üksteist 
aidatakse igapäevaste problee-
mide lahendamisel ja nõustatakse 
üleriigilise ulatusega omavalit-
suslikes küsimustes.

Üsna loomulik on seegi, et 
liit teeb koostööd naaberriikide 
sõsarorganisatsioonidega. Juba 
1996. a pärineb kolmepoolne 
koostööleping KSL-i, HOL-i ja 
Tallinna vahel, lisaks osaletakse 
ka mitmepoolses lepingus, kus 
partnereiks lisaks veel Harju 
maavalitsus ja Stockholmi lääni-
valitsus.

Ühiselt läbi viidud ettevõt-
mistest oli juttu juba ülal, kuid 
need pole kaugeltki kõik.

Tihe läbikäimine meie põhja-
naabritega Uusimaa maakonnast 
ja Helsingist vormistati 22. juunil 
1999 ka Helsinki-Tallinn Euregio 
koostöövõrgustikuks. Alates 
7.11.2003 tegutseb koostöövõr-
gustik iseseisva mittetulundus-
ühinguna ja on aktiivne paljudes 
erinevates eluvaldkondades. 
Oluline on seejuures, et Euregio 
edendab koostööd mitte ainult 
avaõiguslike isikute vahel, vaid 
ka mitteformaalsete ühenduste 

ja kodanikeorganisatsioonidega 
siin ja sealpool Soome lahte.

Unarusse ei jäänud lõuna-
naabridki, käidi külas Siguldas 
ja võõrustati ka ise Läti omavalit-
susjuhte. Rahvusvahelist koos-
tööd tehti laiemaltki ja osaleti 
näiteks Balti mere riikide pealin-
naregioonide koostöös.

Aga mis oleks Harjumaa ilma 
kultuuri- ja spordieluta? Ilmselt 
üsna igav koht. Hea on tõdeda, 
et juba varasest noorusest on 
HOL pidanud oluliseks inimeste 
kultuurilisi vajadusi ja vaba aja 
sisustamist ning löönud kaasa 
nende sellealase tegevuse tun-
nustamises.

Harjumaal on piisavalt 
sotsiaalset närvi.

Päris omaks saab HOL pida-
da ühte üritust, Ilusa küla kon-
kurssi. Idee autoriks oli Mati 
Zernand, kes omakorda sai in-
nustust President Meri poolt 
1998. a algatatud Kauni kodu 
liikumisest. Konkursi mõte oli ja 
on innustada inimesi ühiselt 
väärtustama ka ümbritsevat mil-
jööd. Sellisena on see püsinud ja 
konkurss peaks tänavu toimuma 
juba viieteistkümnendat korda.

Teine pea sama pikaajalise 
traditsiooniga ettevõtmine on 
koostöö rahvusooper Estoniaga, 
mille üheks väljundiks on iga 
aasta 30. detsembril toimuv Har-
jumaa Ball. Koostöö raames an-
navad Harju maavalitsus ja HOL 
alates 1995. a Estonia näitlejatele 
ühiselt välja Harjumaa näitleja-
preemiat. Preemia laureaatide 
seas on Helgi Sallo, Teo Maiste, 
Heli Veskus, Tiit Härm jpt.

Aastast 2004 osaleb HOL ka 
Harjumaa Kultuuripärli tiitli väl-
jaandmises.

Seoses riigipoolse rahastami-
se vähendamisega on muutunud 

üha olulisemaks liidu roll laulu- 
ja tantsupidude korralduse ra-
halises toetamises. Harjumaa 
laulu- ja tantsupidu jääks ilma 
HOL-i panuseta ilmselt ruttu 
kiduma ning vähetähtis pole lii-
du osa ka üldlaulu- ja tantsupidu-
del osalejate toetamises. Lisaks 
sellele on liit aastaid toetanud 
mitmeid kollektiive nagu Harju-
maa Noorte Puhkpilliorkester, 
Noorte Meeskoor ja Harjumaa 
Keelpilliorkester.

Toetust on jagunud nii mem-
mede-taatide üritustele kui mä-
lumängijatele või võistlusmän-
gude korraldajatele, rääkimata 
mitmesugustest konkurssidest, 
festivalidest jmt.

Kindlasti väärib selles reas 
märkimist Harju maakaitsepäev, 
mille korraldajaks juba aastaid 
Harju maavalitsus ja füüsiliseks 
peakorraldajaks alati rõõmsa-
meelne ja tegus Nikolai Vojeikin. 
Kui vaadata antud toetusi, siis 
maakaitsepäevad on olnud ühed 
suuremad toetusevajajad. Eks 
riik ole jällegi oma rahakraane 
koomale tõmmanud, ei kuulu ju 
selline asi ometi maavalitsuste 
põhitegevuse hulka.

Kõiki liidu poolt toetatavaid 
tegevusi siinkohal üles lugeda ei 
jõua, iga aasta on toetust leidnud 
umbes 40 erinevat projekti.

Pisut ka spordist. Liit on päris 
algusaegadest peale toetanud 
sporditegemist, seejuures on 
pearõhk mitte tippspordil, vaid 
suurematele hulkadele määratud 
üritustel. Eraldi on peetud vajali-
kuks toetada koolinoorte sporti, 
s.h koolinoorte maakondlikke 
esivõistlusi.

Loomulikult ei saa siinkohal 
jätta mainimast meie kauaegset 
ja tublit koostööpartnerit, Harju-
maa Spordiliitu, mis on juba aas-
taid kõigi liidu poolt toetatavate 
spordiürituste peakorraldaja. 
Loodame, et Sirje Tikerpäel ja 
Rein Suppil jätkub tahtmist ja 
jõudu ka edaspidiseks.

JalajälgMEENUTUS

Kuidas leiti HOL-is 
ühisosa

Andre Sepp. Marko Tooming

Maavanem Värner Lootsmann tänab Toomas Välimäed. HOL

Harjumaa Omavalitsuste Liidu kroonika
• HOL asutati 1. aprillil 1992.
• Liidu asutasid Kehra alev, Keila linn, Loksa alev, Aegviidu 

alev, Anija vald, Harku vald, Jõelähtme vald, Keila vald, 
Kuusalu vald, Kõue vald, Padise vald, Raasiku vald, Rae 
vald, Saku vald, Saue vald, Vasalemma vald ja Viimsi vald.

• Juhatuse esimehed Andres Pärt (1992-1994), Urmas Kirtsi 

(1994-1996), Toomas Välimäe (1996-1998), Arvo Pärniste 
(1998-1999), Enn Kirsmann (1999-2001), Andre Sepp 
(2001-2007), Urmas Arumäe (2007-2009), Vello Jõgisoo 
(2009-...).

• Büroo direktorid: Mati Zernand (1994-1998), Toomas Väli-
mäe (1998-2007), Koit Prants (2007-2008), Aarne Rentik 
(2008-2011), Vello Tamm (2011-...)

AJALUGU
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Sirje Tikerpäe
Harjumaa Spordiliidu juhataja

Harjumaa Spordiliidul on pika-
ajaline koostöö Harjumaa Oma-
valitsuste Liiduga ja see on üks 
põhjusi, miks spordil on Harju-
maal “hea elada” .Meie maakon-
nas, varem rajoonis, on sporti 
kogu aegi toetatud. Ja hästi.

Tavaliselt öeldakse, et ega 
keegi sulle raha kandikul kätte 
too – meil aga näe, vastupidi. 
Teeme spordiliidus ilusaid, uh-
keid plaane, koostame tegevus-
kava, räägime läbi ja Harjumaa 
Omavalitsuste Liit aitabki.

Igapäevane töö spordiliidus 
– üks päev ettevalmistust (ju-
hend), teine päev võistlust (see 
on pidupäev), kolmas päev pro-
tokolli, nii käib see piltlikult aas-
taringselt. Iga päev teeme ajalu-
gu – kogume, töötleme, analüü-
sime, arhiveerime. Tundub ru-
tiin? – ei, ei.

Meie kontingent on koolilap-
sed ja nendega igav ei hakka – 
katsu ise reel püsida.

Tänasel päeval on sport klu-
biline liikumine – võistlused on 
klubidevahelised. Varem oli pal-
ju vabariiklikke võistlusi, kus 
peeti arvestust maakondade va-
hel – siis pidid ka sporditöötajad 
endast parima andma, et iga 
vajalik punkt maakonda tuleks. 

Üks lõbus näide: otsustati 
osaleda maakondadevahelistel 

meeskondlikel maadlusvõist-
lustel Kadrinas. Need on sellised 
võistlused, kus igas kaalukategoo-
rias saab olla ainult üks mees. 
Maadlejad ütlevad, et maadel-
dakse “sein seina vastu”.

Asusime minekule. Võistkon-
na viimane mees pidi tulema 
bussile Loo teeotsast. Jõudsime 
sinna – meest ei kusagil. Treener 
ütles, et pole midagi, Rein (spor-
diliidu peaspetsialist), pane tri-
koo selga ja mine matile. Ainuke 
probleem oli selles, et meil oli 
juba selles kaalus mees olemas, 
tühi oli järgmine kaal. Selleks, et 
seal võistelda, pidanuks Rein 
kolm kilo rohkem kaaluma. 

Võistkonna huvides, vaja on 
– teeme ära. Mehed leidsid kol-
meliitrise purgi, see pandi vett 
täis ja Rein jõi vee ära. Kaalu-
misel oli kõik korras – Harjumaa 
lubati võistlema.

Kuid sellega asi ei lõppenud. 
Rein polnud kunagi maadlusmatil 
käinud. Kiiresti korraldati kiir-
kursused. Nagu hiljem selgus, oli 
kõige kasulikum tarkus selles, et 
võistleja saab ametlikult arsti ot-
susega võistlustelt maha võtta ja 
sel juhul ei tühistata võistkonna 
üldtulemust – saavutatud koht 
läheb kirja, punktid tulevad.

Võistlus algas, mehed maad-
lesid. Vaatasime nende ponnis-
tusi – asi see siis maadelda pole. 
Tuli Reinu kord. Vastaseks oli tal 
meistersportlane, tervituseks 
ulatatud käsi oli tõeline sepakä-
si. Oli näha – üks nendest mees-
test kardab. Küpses otsus – miks 
peaks pärast, peale matši, arsti-
abi vaja minema, kutsuks kohe. 
Diagnoos – soojendusel väljavää-
natud jalg tõi küll kaotuse, aga 
Harju sai oma punktid kätte.

Ega iga kord kõik libedalt 
lähe, küll ja küll on olnud situat-
sioone, mis sel hetkel tundusid 
katastroofidena, praegu aga lõ-
busa loona.

 Maakonna kultuuri- ja 
spordiürituste rahastamine 
toimub HOLi eelarve raha-
dega ja “vägesid” juhib 
Ruth Jürisalu. Aastaid taga-
si tuli raha maavalitsuse 
kaudu ja Ruth kirjutas kõik 
kulud-tulud ruudulisse kaus-
tikusse üles.
Regina Lilleorg
regina@harjuelu.ee

Tänu HOL-ile on maakonnas 
sündinud ja püsima jäänud 
konkurss Laululaps, memme-
taadi lustipidu koos käsitööpäe-
vaga, Harju laulu- ja tantsupidu, 
koolinoorte ja täiskasvanute 
teatrifestivalid, maakonna laulu- 
ja tantsupäev, Harju noorte 
muusikakollektiivid, spordiüritu-
sed, sõpruskontserdid Salos ja 
palju muud.

Tollase Jõelähtme vallavane-
ma Taimi Saarma sõnul lisandus 
1990ndate keskel HOL-i liikme-
maksule kultuuriürituste jaoks 
omavalitsustelt lisamaks 3 krooni 
iga inimese kohta ja see läks 
maavalitsuse arvele. Hiljem mõ-
lemad maksud ühendati. “Igasu-
guste maakondlike kultuuriüri-
tuste korraldamine oleks täna 
ilma HOL-ita olemata,” on Saar-
ma veendunud. 

Lund sadas pähe
Kui Ruth Jürisalu 1990ndate 

keskpaiku maavalitsusse tööle 
tuli, liikus omavalitsuste raha 
läbi maavalitsuse. “Igale üritusele 
määrati summa, mul oli kaustik, 
kuhu kirjutasin näiteks, et konto-
ritarbed 1 kroon 32 senti. Kogu 
raamatupidamist pidasin käsitsi,” 
meenutab ta. Kabinetis oli trüki-

masin, kirjavahetus käis “tigupos-
ti” ehk margiga ümbrikega ning 
üht arvutit kasutasid kordamööda 
kõik, kel maakonnast Ruthi juur-
de asja. 

Ruth jutustab: “Esimene 
kord, kui tegime maakonna teat-
rifestivali, sõitsime rahvamaja-
desse kohale ja vaatasime eten-
dused ära. Mäletan, kuidas Viivi 
Metslaiuga sõitsime Kuusalu rah-
vamajja, kus ei olnud veel re-
monti alustatud. Lava kohal oli 
auk, lund sadas sisse ja trupp 
mängis etendust. Istusime kahe-
kesi saalis, paksud joped seljas, 
vaatasime etendusi ja meile too-
di käte soojendamiseks soojavee 
termoseid. Järgmisel aastal toi-
mus korralik festival.”

Töömehed põõsastest
Suurima osavõtjate arvuga 

ürituse Harjumaa Laululaps kul-
gemisest räägib Ruth juhusest, 
mil lapsevanema eriarvamus žü-
riiga võimendus sel määral, et 
lapsevanem ja žüriiliige käsipidi 
kokku läksid. Toona Kose Tee-
ninduskoolis toimunud üritusel 
kähmlus lahutati ning žürii ot-
sust ei muutnud. 

Baltica folkloorifestivali Har-
ju päeva korraldamisest jutustab 
Ruth samuti ühe seiga: “Ühel 
aastal toimus see Viimsi vaba-
õhumuuseumis. Mul oli vaja 300 
inimest toitlustada, festivali reg-
lement seda lageda taeva all te-
ha ei luba. Suure sõjaväetelgi tõi 
Kaitseliit sel tuulisel päeval koha-
le, aga abijõudu ei olnud. Käisin 
poes, tõin pudeli viina ja otsisin 
ümbruskonna põõsaste alt me-
hed kokku. Nii hoidis iga mees 
vapralt poste, mina turgutasin 
neid sortsu kangemaga, kuni 
telgi püsti saime.”

20 aastat sportides – 
hea elada Poleks HOL-i, poleks 

kultuuriüritusi

Tänu HOL-ile on maakonnas sündinud ja püsima jäänud Harju 
laulu- ja tantsupidu. HOL

HOL-i AJALUGU PILDIS

ÕNNITLEME KÕIKI HOL-i TÖÖTAJAID JA LIIKMEID SÜNNIPÄEVA PUHUL!
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 28. septembril 2004 asu-
tas veerandsada omavalit-
sust koos Tallinnaga Harju 
Ühistranspordikeskuse 
(ÜTK). Kui HOL-is on olnud 
lahkumisi ja uuesti liikmeks 
astumisi, siis ÜTK on täna-
seni ühtselt tegutsev ettevõt-
mine. 
Allar Viivik
allar@harjuelu.ee

Mullu kevadel valiti Riigikogu 
saadikuna tööd alustanud And-
re Sepa asemel ÜTK juhatuse 
etteotsa Andrus Umboja. Jõe-
lähtme vallavanem on tänaseks 
ametit pidanud 11 kuud. Milli-
sed on suurimad tegemised ja 
ettevõtmised?

Juhatuse esimees üksi ei tee 
midagi, senitehtut saab pidada 
kindlasti kaheksa juhatuse liikme 
ja tegevjuhi ühistööks. Olulisei-
maks saab pidada keerulises ra-
handuslikus ja majanduslikus 
situatsioonis hakkamasaamist, et 
tagada liinivõrgu toimimine vä-
hemalt olemasolevas mahus. 

Samas oleme suutnud vara-
semate perioodide kahjumit vä-
hendada. Väga oluline teema on 
ka koostöö Tallinnaga ühtse 
elektroonilise piletisüsteemi han-
kega edasiliikumisel. 

11 kuud tagasi oli ÜTK väga 
hästi toimiv organisatsioon ja on 
seda minu hinnangul ka tänasel 
päeval. Vahetult enne seda oli 
tehtud ära suur töö liinivõrkude 
parajaks tegemisel, et kohaneda 
muutunud majandusliku olukor-
raga. Ning masust tingitud kah-
jumile on suudetud anda vastu-
löök. 

Kas riigi tugi ja dotatsioon 
Harju avalikele liinidele on pii-
sav?

Raha ja dotatsioone võiks 
alati rohkem olla. See võimaldaks 
pakkuda meie inimestele kvali-
teetsemat ühistranspordi teenust. 
Kui 2012. aasta riigieelarve koos-
tamisel olid sõnumid ühistrans-
pordi rahastamiseks masendavad 
ja räägiti dotatsiooni vähenda-
misest (-3,5%), siis saavutatud 
tulemit (+5,6%) võib pidada ra-
huldavaks. 

Kas ja kui palju mõjutab Harju 
ühistransporti pealinna küsit-
lus tasuta transpordist?

Küsitlus ise ei saa kuidagi 
mõjutada ei Tallinna ega ka Har-
jumaa ühistransporti.

Tasuta transport on kindlasti 
võimalik, küsimus on selles, kes 
selle kinni maksab. Olen kindel, 

et Harjumaa omavalitsused ei 
ole võimelised (v.a. Tallinn, kes 
väidab, et seda suudab) leidma 
oma eelarvest vahendeid, et kin-
ni maksta piletituluga kaetavat 
osa ühistranspordi kuludest. 
2012. aasta prognoosi kohaselt 
on see 2,2 miljonit eurot. 

Olukorda Harjumaal komplit-
seerib kommertsliinide asenda-
mine tasuta avalike bussiliinide-
ga. Harjumaal on 2/3 veomahust 
kommertsliinide käes ja vaid 1/3 
avalik liinivedu. 

Harjumaal on 2/3 
veomahust 
kommertsliinide käes.

Tasuta sõidu puhul tuleks 
avalikku liinivedu suurendada 
vähemalt 100%. Rahaliselt toob 
see kaasa ligi 11 miljonit eurot 
lisakulutusi. 

Tasuta ühistranspordi korral-
damine läheks Harjumaal täien-
davalt maksma üle 13 miljoni 
euro. See tähendab et Harjumaa 
omavalitsuste kulud ühistrans-
pordile suureneksid ligi 39 kor-
da.

Kuidas mõjub Tallinna tasuta 
ühistransport Harjumaa teiste-
le omavalitsustele?

Selline käik mõjutab Harju-
maad kindlasti. Eelkõige on ju 
Tallinna eesmärk tõmmata linna 
registrisse inimesi, kes Harju-
maalt Tallinna tööle käivad, 
meelitades neid tasuta bussisõi-
duga linnas. See mõju avaldub 
rahvastikuregistri andmetes ja 
2013. aasta tulumaksu laekumis-
tes. Valdade toimetulek saab sel-
lest kindlasti mõjutatud, kui suu-
res mahus, selgub järgmise aasta 
alguses.

Kaupo Reede
SA Harju Ettevõtlus- ja 
Arenduskeskuse juhataja

Harju maakonnas on käivitatud 
HOL-i abiga kaks olulist omava-
litsuste ühisteenust: ettevõtjate 
ja kodanikeühenduste nõustami-
ne ning ühistranspordi korraldus. 
Mõlemad on valdkonnad, mida 
ei ole mõttekas korraldada ainult 
ühe omavalitsuse piires. 

SA Harju Ettevõtlus- ja Aren-
duskeskus (HEAK), mille ülesan-
deks on ettevõtjate ja kodanike-

ühenduste nõustamine, on asuta-
tud 1995. aastal. Seega saame 
öelda, et HOL on toetanud ette-
võtluse arengut maakonnas juba 
üle 16 aasta. 

Millest selline järjekindlus? 
On selge, et ettevõtlus ja tööko-
had on omavalitsuse jätkusuut-
likkuse alus. Palju jutuainet pak-
kunud haldusreform ja haridus-
reform on tagajärjed. Kui piir-
konnast on kadunud töökohad, 
siis lahkuvad ka inimesed, kaob 
tulumaks ning lõpuks pole vaja-
dust ka koolide ja muude teenus-
te järele. 

Järelikult on ettevõtluse 
arendamine väga tähtis. Oluline 
on piirkonnas elavate inimeste 
elukvaliteet. Tähtis on see, et ini-
mesed saaksid tegelda kodukohas 
oma meelistegevustega ja võtta 
osa piirkonna elukeskkonna 
arendamisest. Selleks on olulised 
kodanikeühendused. HOL-i ko-
gunenud omavalitsused on seda 

mõistnud ning pakuvad läbi 
HEAKi neid teenuseid. Sihtasutu-
sena loodud HEAK saab toimida 
täpselt seni, kuni omavalitsused 
peavad neid teenuseid vajalikuks. 
Kuigi suurem osa HEAK-i eelar-
vest tuleb EASist, siis ilma oma-
valitsusliidu kaasfinantseeringuta 
ei tuleks ka sealt sentigi. Tänases 
lehes tutvustame kolme HEAKi 
teenust, mis on suunatud ette-
võtlusele ja suurendavad sellega 
omavalitsuste jätkusuutlikkust.

Üldiselt arvatakse, et ettevõt-
ja võtab arenduskeskusega ühen-
dust ainult juhul, kui soovib taot-
leda toetust ja koostada selle tar-
beks äriplaani. Levinud on ka ar-
vamus, et äriplaani valmimisega 
on raskem osa läbitud.

Sellest aastast soovime roh-
kem tähelepanu pöörata äri alus-
tanud ettevõtjatele, pakkuda nei-
le pikemaajalist tasuta konsultat-
siooni võimalust, nn järelnõusta-
mise teenust. 

Järelnõustamise teenuse ees-
märk on pakkuda HEAK klien-
tidele pikaajalisemat tuge oma 
äri edukaks käivitamiseks.

HEAKi jaoks on oluline, et 
Harjumaal alustanud ettevõtted 
saaksid ka käivitamise järgselt 
tuge ja nõustamist, et luua edu-
kad ja jätkusuutlikud ettevõt-
ted.

HEAK lõi sellest aastast koos-
töös HOL-i ja maavalitsusega 
konsultant-turismikoordinaatori 
ametikoha, mida täidab HEAKis 
Hülle Saarts. Tema tööülesan-
neteks on Harjumaa turismiinfo 
kogumine ja jagamine, maakon-
na vaatamis- ja huviväärsuste 
turundustegevuse koordineerimi-
ne, kaasaaitamine turismiette-
võtjate koostöövõrgustiku loomi-
sele ning partnerina osalemine 
Põhja-Eesti regiooni töös. Lisaks 
toetab HEAK kohalikke omavalit-
susi maakonna turismiarengule 
suunatud projektides.

Andrus Umboja: “Ühistranspordi-
keskus toimib hästi” 

Andrus Umboja. Ülo Russak

Kommertsliine on Harjumaal rohkem kui avalikke liine. Allar Viivik

ÜHISTEENUSED LÄBI HOL-i

Rohkem jätkusuutlikke 
uusi ettevõtteid

 Haiba asenduskodu on 
teiste Eesti asenduskodude 
hulgas unikaalne, sest see 
kodu on sündinud Harjumaa 
kõigi omavalitsuste koos-
töös. Haiba on HOL-i “laps” 
ja omavalitsuste liidu eel-
arves on tal kindel koht.

Regina Lilleorg
regina@harjuelu.ee

Kernu vallas Haiba asenduskodu 
(varasem nimetus “lastekodu”) 
on koduks orbudele ja vanemliku 
hoolitsuseta jäänud lastele. 45-
kohalise peresüsteemiga kodu 
rajamist alustati siis, kui Muraste 
lastekodu likvideeriti ja uue las-
tekodu ehitamine muutus häda-
vajalikuks.

Maavalitsus pöördus Kernu 
valla poole palvega rajada uus 
lastekodu Kernu valda.

Enn Karu: “Meie territooriu-
mil oli olemas pooleliolev Haiba 
lasteaed, mille rajamist alustati 
sotsialismiaja lõpul. Lasteaed pi-
di tulema 75-kohaline, ringikuju-
line maja, mille keskel bassein. 
Ehitamist alustas Haiba kolhoos. 
Põllumajanduse reformiga jäid 
need hooned maha, enam ei osa-
nud ka Kernu vald leida vahen-
deid, et lasteaed lõpuni ehita-
da.”

Toetus on olemas
Selgus, et lasteaiahoone so-

bib ümberehitatuna lastekoduks 
hästi ja Kernu vallavolikogu an-
dis selleks nõusoleku. Haiba Las-
tekodu kui vallaasutus on asuta-
tud Kernu vallavolikogu otsusega 
1995. aastal. Hoone sai nurgakivi 
7. septembril 1998, lastekodu 
avamine toimus 29. detsembril 
1999. aastal. 

Nii esimese juhataja Sigrid 
Petofferi kui praeguse juhataja 
Sirje Justi sõnul on tugi ja mõist-
mine on omavalitsusjuhtide 
poolt kogu aeg olemas. Vallava-
nemad ja linnapead on lastekodu 

külastanud ja selle käekäigu vas-
tu huvi tundnud.

HOL-i toetus Haiba 
lastekodu püsimisel on 
Eestis ainulaadne.

Petofferi lahkumise järel sai 
juhatajaks Sirje Just, kes juhib 
asenduskodu tänaseni. 

“HOL-i toetus on see, mille 
najal me püsime. Rahaline toetus 

on tänasel päeval väga oluline, 
lastekodu on eelarves alati sees,” 
ütleb Just.

“HOL-i toetus Haiba lasteko-
du püsimisel on Eestis ainulaad-
ne,” lisab juhataja.

Vaja noortekodu
Sirje Just meenutab 2010. 

aasta esinemist linnade ja val-
dade päeval. Aeg oli raske, riigi 
rahad olid veel kinni, pearaha ei 
tõusnud. “Oli veebruari lõpp ja 
olime võlgades, elame ju ka pea-
rahast. Kui esinemise lõpetasin, 

tuli minu juurde HOL-i tegevdi-
rektor ja küsis, kas saab aidata 
ning pakkus, et saab kanda aasta 
esimese HOL-i toetuse varem 
üle.”

Esimesed Haibasse elama 
saabunud lapsed on suureks sir-
gunud ja lastekodu praeguse ju-
hataja Sirje Justi sõnul on suur 
vajadus rajada Haibasse noorte-
kodu. Harju Omavalitsuste Liit 
on vajadusest teadlik ja küllap 
näitab aeg, millal seda hoonet 
kavandama ning ehitama haka-
takse.

Haiba asenduskodu on HOL-i laps

Esimesed lapsed Kaarel ja Sirli saabusid Haiba koju 1999. aastal enne jõule. Haiba lastekodu
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„Hea aasta oli,“ tõdeb 
Ääsmäe turbakae-
vanduse tootmisjuht 

Peep Neem, kelle vastutusala on nii 
ettevõtte tootmine kui laevade laa-
dimine. Hea aasta turbatootmises 
tähendab ilusat vihmavähest mai- ja 
juunikuud, mil  turvas püsib kuiv, 
sõmer ja kohev. Just kevade lõpu ja 
suve alguse periood on turbatoot-
mises kiireim. Siis uhavad põllul 
korraga kolm traktorit – üks freesib 
maapinnalt turba lahti, just nagu 
kaarutaks heina, teised masinad 
koguvad tolmuimeja tõmbeotsiku 
sarnase voolikuga turba kokku ja 
pilluvad selle siis põlluserva hunni-
kutesse. „Aasta jooksul võtame ma-
terjali välja ca 2-3 cm pealispinnast,“ 
kirjeldab Peep.

Ja ülikuiv peab see kogutav ma-
terjal olema sellepärast, et turvas 
imeb hullult niiskust sisse, märg 
turbamass võib kaaluda koguni neli 
korda rohkem kui kuiv ja see muu-
daks transpordi kalliks ja ebaefek-
tiivseks. Kvaliteedist rääkimata.

Märtsi lõpus, aprillis on teine  ti-
hedam tööaeg - veoperiood. „Turg 
nõuab kaupa just kevadel, siis voo-
rivad autod alatihti Paldiski sadama 
vahet,“ kirjeldab Peep turbatoot-
misprotsessi hooajalisust. Tõstetak-
se suvel teepervele kuhjatud turvas 
ekskavaatoritega autodele ja saade-
takse Euroopa tarbija poole teele. 
„Jah, siseturgu meil praktiliselt pole, 
kõik läheb välismaale,“ tõdeb Peep. 

Ideaalne kasvupinnas taimedele
Turba teke maapõues on seotud 
bioloogiliste protsessidega niiskes  
ja õhuvabas keskkonnas, näiteks 
soodes. Taimede lagunemise ja 
mineraalainete ladestumise tagajär-
jel tekkivat massi peetakse üldiselt 
taastuvaks maavaraks, kuigi aastane 
taasteke jääb ühe millimeetri kanti. 
Samas peidab Eesti maapõu turba-
varusid teiste maavaradega võrreldes 
oluliselt rohkem, räägitakse isegi 
900 aastast kaevandusvarust. 

Kuigi turvast saab kasutada ka 
küttematerjalina ja ka näiteks tervi-
setööstuses, siis Ääsmäelt kaevanda-
tav on puhtalt kasvuturvas. Seda ka-
sutatakse nii hobi- kui suuraiandites 
taimede kasvupinnasena, see sobib 
külvamiseks, istikute kasvatamiseks, 
lillede ja köögiviljade aluspinnamul-
laks ning pinnaseparanduseks kõik-
jal aias.

Kuiv turvas säilitab koheva struk-

tuuri, see annab optimaalse kasvu-
pinnase õhutuse ja võimaldab taimel 
saada kasvamiseks vajalikus koguses 
hapnikku. Turvas ei sisalda ka umb-
rohuseemneid ja taimehaiguste 
tekitajaid, olles samas hea niiskuse-
koguja.

Kaks ja pool kümnendit kaevan-
datud, kaks veel ees
Turbatootmise algus Eestis ulatub 
esimesse vabariigi aega. Ääsmäel, 
ilmselt kunagise soojärve alalt, kae-
vandatakse turvast alates 1986. aas-
tast. Tegemist on riigimaaga, mille 
kaevandusõigus on antud era�rma-
le. Norra pereettevõttele kuuluv AS 
Farve peakontoriga Pärnus tegutseb 
Harjumaal lisaks Ääsmäele veel ka 
Kiilis, Väänas ja Ohtus, kusjuures 
Ääsmäe oma olevat neist kõige ren-
taablim. Turbamaardlaid on �rmal 
veel ka Ukrainas, Venemaal, Kana-
das. 

Sel suvel on AS Farve ühinemas 
teise sama ala tegijaga, ASiga Tor-
feks, koondudes Norra päritolu tai-
mekasvatusele suunatud Jiffy Grou-
pi alla. 

Harjumaa piirkonna tootmisjuht 
Peep on ise sama küla põliselanik. 
Turbaväljale sattus ta 2002. aasta 
suvel ülikooli ajal taskuraha teenima 
ja jäigi. Tema sõnul jätkuvat ressurs-
si Ääsmäe veel vähemalt paariküm-
neks aastaks. Ja turgu ka. „Näiteks 
Saksamaa ja Hollandi maapõu on 
juba tühjaks tehtud, sellepärast meie 
turvas nii hästi Euroopas kaubaks 
lähebki. Ka kütteturvas. Ma olen 
kuulnud, et tervet Helsinki linna 
köetakse Eesti turba baasil,“ teab 
Peep.

Tolmune ja tuleohtlik 
Ääsmäe turbaväljal tegutseb tipp-
hooajal, suvel neli-viis meest, üks 
neist ka kohalik Maidla küla mees. 

„Ega tööjõudu naljalt leia ka, eriti 
ei taheta tulla,“ nendib Peep. Töö 
olevat raske. Kui enamik inimestest 
plaksutab 25 kraadi soojapügalat 
näitava termomeetri ees, siis sellistel 
päevadel kippuvat lagendikul õhu-
temperatuur 35 kraadi kanti. „Pea 
kohal ja ümber keerleb tolm, varju 
pole kusagile minna, hingata pole 
midagi…,“ kirjeldab Peep suvist 
hullumeelset töökeskkonda. Lisaks 
on ülisuur tuleoht, kuivanud turvas 
võib põlema süttida väiksemastki sä-
demest. Kuumal suveperioodil võib 
tihtilugu kuulda uudised lõõmava-
test turbaväljadest, Ääsmäed on sel-
lest õnnetusest siiski säästetud.

Igav liiv ja tühi väli
Midagi ülemäära põnevat ja visuaal-
selt nauditavat Ääsmäe turbaväli 
vähemalt märtsipilvise taeva all ei 
paku. Just Juhani Liivi luuletsitaat - 
igav liiv ja tühi väli - on esimene pä-

hetulev mõte. Aga ometi pakkuvat 
ümbritsev metsafassaad koos oma 
elanikega nii mõnigi kord joovastava 
elamuse. Nii on sättinud ehtne ilves 
end loiult ekskavaatori peale uinakut 
võtma, sügisudust ootamatult ilmuv 
põdrapaar või tetrede ennastunus-
tav pulmatants pakkuvat üksluisele 
tööspetsii�kale mõnusat vaheldust. 

Aga omaette teema on tühjaks 
tõmmatud turbamaardlate tulevik. 
Seadus küll kohustab kaevandajat 
alles jäävat jäätmaad taastama, aga 
praktikast väga palju häid näiteid 
tuua ei ole. „Ma tean, et on katseta-
tud mustika- ja jõhvikakasvanduste 
rajamisega endistele turbaväljadele. 
Võimalik on ka vesi peale lasta, te-
kitamaks tingimusi soostumiseks. 
Põllumaaks paraku turbaalad siiski 
enam ei sobi,“ teab Peep. Ääsmäe 
turbaväljale 20 aasta pärast saabuvat 
tulevikku ei oska Peep hetkel samuti 
ennustada.
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Suvisel korjeperioodil tolmutab turbaväljal selline võimas riistapuu, mis freesib maapinnalt turbakivi lahti, just nagu kaarutaks heina

Euroopa taimed kosuvad jõudsalt 
Ääsmäe kasvuturba najal
Ääsmäe ja Maidla külade vahel paksude metsamassiividega ääristatud lagendikul laiub 100- 
hektariline turbaväli. Eelmisel aastal freesiti alalt välja 75 tuhat kuupmeetrit turvast, mis rän-
dab koduvabariigist välja – peamiselt prantsuse ja hollandi aiapidajate kurkidele-tomatitele-
lilledele kasvupinnaks.  

VALLAETTEVÕTE

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

INFO

Ettevõte: AS Farve, tur-
bamaardlad Harjumaal ja 
Pärnumaal

Tegevusala: turbatootmine

Piirkond Saue vallas:  Ääs-
mäe küla 100 hektarit

Aastatoodang 2011: 200 
000 kuupmeetrit kasvutur-
vast, sellest 75 000 Ääsmäel

Eelmise aasta käive: 1,5 mil-
jonit eurot (sellest Ääsmäelt 
33%)

Eksport: 95% Holland ja 
Prantsusmaa

Märtsipilvise taeva ja tuulte all turbaväli midagi ülemäära põnevat ega visuaalselt nauditavat ei paku. Tootmispealik 
Peep Neeme jaoks (vasakul) on see tavapärane töökeskkond, aga rohkem kontorikliimaga harjunud vallavanem Andres 
Laisk ja abivallavanem Mikk Lõhmus kohendasid objektil küll üksteise võidu mantlihõlmu koomale
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TULEMUSED

TÜDRUKUD       POISID                   
KOHT NIMI  AEG       KOOL   KOHT    NIMI                                 AEG KOOL
1. Laura Lobjakas   8.18,8 Laagri Kool  1. Sander Sipelgas  7.15,3 Laagri Kool
2. Violette Tahk     8.40,5 Laagri Kool   2. Gregor Moistus  7.43,9 Laagri Kool
3. Marleen Kaup    8.42,1 Nõmme Gümnaasium 3. Kirill Antonov  7.59,0 Laagri Kool

Laagri rahvas sai uue kodupoe

Comarketite juhi Ain Tau-
be sõnul tingis kaupluse 
rajamise Laagrisse ko-

dupoe puudumine piirkonnas. 
„Soovisime teha poe, mis asuks 
Laagri keskuses ning saaks seal-
sete elanike kodupoeks. Lisaks 
värskele ning kvaliteetsele kau-
bavalikule on poe eeliseks see, et 
inimesed saavad oma ostud soori-
tada kiiresti ja mugavalt.“  

Taube sõnul on Laagri kaup-
lusehoone üks vähestest Comar-
keti poodidest, mis on nullist 
üles ehitatud ja see on esimene 
täielikult energeetiliselt sõltuma-

tu pood, mis tähendab, et kütteks 
kasutatakse vaid seadmetest vaba-
nevat energiat. Taolise küttesüs-
teemi valikul sai Ain Taube sõnul 
määravaks energia- ning keskkon-
nasäästlikkuse olulisus.

Lisaks on Laagri poe näitel te-
gemist Comarketi uue identiteedi 
juurutamise algusega. Nimelt on 
kaupluseketi logo, sisustusele-
mendid ning värvid teinud läbi 
põhjaliku uuenduskuuri ning esi-
mesena näevad uut imagot just 
Laagri elanikud. 

Kaupluseruumid on avarad. 
„Väljast ei paistagi, et nii suur 
on,“  oli kuulda imestavaid hin-
nanguid esimeste külaliste seas, 
keda avamishetkel lausa mitmeid- 
kümneid uudistamas oli. Lisaks 
mitmekesisele toiduosakonnale 

on uutes kaupluseruumides pesa 
teinud veel postkontor, Saaremaa 
lihatööstuse boks, kingsepakiosk 
ja lilleletid ning ka Swedbanki 
sularahaautomaadi leiab nüüd 

poeukse kõrvalt.
Uue poe avamisega Laagris 

loodi kokku 22 uut töökohta, 
uuest poepersonalist ligi pooled 
on kohalikud sauevallakad.

UUDIS

8. märtsil avati aleviku südames, 
kultuurimaja naabruses uhiuus 
Comarketi kauplus.

Aprillikuu lehe valla-
ettevõtte rubriigis oli 
algselt kavas teha pi-
kem lugu seoses Kiia 
külas paikneva oma-
aegse loomapidamis-
kompleksiga, et millal 
taas lautadesse elu 
tuleb ja musta-valge-
kirjut piimakarja lähe-
dalasuvaid karjamaid 
kaunistamas näha 
saab. Selgus aga, et 
loomapidamisega on 
siiski lõpp, uus välis-
maine omanik ootab 
paremaid aegu, leh-
made asemel lubab 
tulevikuvisioon hoopis 
logistikakeskust.

Lühikese kommentaari kinnistu 
oleviku ja tuleviku kohta andis 
omanikku OÜd Luiste Mõis esin-
dav projektijuht Asso Oppar: 

Paldiski maantee ääres Kiia 
külas asuv Kindluse-1 põlluma-
janduskompleks kuulub Austria 
investeerimisettevõtete gruppi, 
mis tegeleb alates 2000. aastate 
algusest Eestis põllumajanduse ja 
kinnisvara arendusega.

Kui algaastatel domineeris põ-
hitegevuses kinnisvaraarendus, 
siis praeguseks on tähelepanu 
koondunud põllumajanduse-
le. Põllumajandustootmist halda-
va ettevõtte Ühinenud Farmide 
AS alla on koondatud mitmed 
farmid üle Eesti, kus peamiselt 
tegeletakse piimatootmise ning 
teraviljakasvatusega.  

Aastate eest võis näha Kiia külas 
veel piimakarju, nüüdseks on loo-
makasvatus viidud üle teistesse 
farmidesse. Hooned on amorti-
seerunud ning vajavad suuri in-
vesteeringuid, samaaegselt vä-
heneb ümbruskonnas pakutava 
põllumajandusmaa hulk, mis teeb 
loomapidamise pealinna läheda-
ses piirkonnas kulukaks.  

 Loomakasvatuskompleksi ase-
mel oli plaanis rajada kaasaegne 
tehnopark või logistikakeskus. 
Kuna Maanteeametis ei ole sel-
gunud Paldiski maantee rekonst-
rueerimise lahendused, siis käes-
oleval hetkel on Kiia  Kindluse-1 
omanikud äraootaval seisukohal, 
mida ette võtta. Tulevikuvisioonis 
võiks Vääna tee ääres paikneda 
äripind koos kaupluste ja tee-
nindusasutustega, taamal toot-
mis- laopinnad. 9 ha tootmismaa 
kinnistu on käeolevalt müügis ligi-
kaudu 1 miljoni euroga. 

Lehmade asemel 
logistikakeskus

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV
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Suusatamise meistrivõistlustel jagati karikaid

Suusapäev valmistas kõigile 
lastele palju rõõmu. Pal-
judele mudilastele oli see 

esimene kord suuskadel olla, põ-
nevust lisas veel võistlusmoment, 
kui anti stardid 400 m distantsi 
läbimiseks. Vanemate laste võist-
lused olid juba märksa tõsisemad,  
erinevates vanusegruppides jaga-
ti välja tüdrukute ja poiste vahel 
mitu komplekti karikaid.

Lasteaialaste võistlus toimus 
distantsi läbimise peale ning 
kõik lapsed said meeldivast päe-
vast mälestuseks diplomi ja võit-
jamedali kaela. Koolilapsed said 
samuti diplomi ja medali,  iga 
vanusegrupi 3 esimest said veel 
lisaks võidukarika. Koolilapsed 

selekteeriti 4 vanuserühma, mis 
jagunesid veel eraldi poiste ja tüd-
rukute stardiks. 1.-2. klassi lapsed 
läbisid 1100 m ning 3.-4., 5.-6., 
7.-9.  klassi lapsed 2100 m. Kiitva 
hinnangu andis ürituse korralda-
misele ka sellel aastal Eesti üks 
suusalegendidest Raul Olle, kes 
oli võistlusele tütrele kaasa elama 
tulnud. Tema sõnul olid hästi va-
litud distantsipikkused ja rajarel-
jeef sobis väga hästi sellises vanu-
ses suusahuvilistele võistlemiseks. 
Et lapsed ei peaks tühja kõhtu 
kannatama, pakuti kõigile osale-
jatele maitsvaid saiakesi, kuuma 
teed ja maiustusi, mille eest kan-
dis hoolt AS Kalev.

Siinkohal tahaksime eriti tä-
nada Saue Vallavalitsust, Laagri 
LIONSi klubi, Kadarbiku talu, 
ASi Kalev, õpetajaid, juhendajaid, 
ürituse korraldajaid ja abilisi ning 
loomulikult kõiki osalejaid.

NOORTE SPORT

1.märtsil toimus Vanamõisa Vabaõhukeskuses Saue Vallavalitsuse ja  Laag-
ri LIONS klubi toetamisel Saue valla laste suusapäev ja laste meistrivõistlu-
sed suusatamises.  Kohal oli ligi 400 last kõigist valla lasteasutustest. 

AAVO SÕRMUS, 
EERO KALJUSTE
spordiürituse 
korraldajad

1.-2. 
KLASS

3.-4. 
KLASS                                                                                                                                           

1.        Lisbeth Liiv          8.37,0 Laagri Kool  1.            Kevin Christopher Jegers 8.21,6 Laagri Kool
2.        Karoliine Olle      8.38,9 Laagri Kool  2.            Sander Valt  9.26,5 Laagri Kool
3.        Britten Niinepuu  8.54,4 Laagri Kool  3.            Kaur Vali  9.42,9 Laagri Kool

5.-6. 
KLASS                                                                                                                                            

1. Maria Pernits     11.11,8  Laagri Kool  1.            Karl Erik Just  7.55,7 Laagri Kool
2. Lisett Lanno        12.07,4  Laagri Kool  2.            Kristjan Kullas                    8.45,9 Laagri Kool
3. Merlin Orgulas   12.18,4  Laagri Kool  3.            Robert Raul Matsar         8.50,8 Laagri Kool

7.-9. 
KLASS                                                                                                                                            

1.            Brita Liivamaa     8.22,1 Laagri Kool  1.            Hans-Kristen Rootalu 6.06,1 Nõmme Gümnaasium
2.            Susanna Muidre 13.21,9 Ääsmäe Kool  2.            Jürgen Koll  7.10,0 Laagri Kool
3.            Liis Seppi 14.03,6 Ääsmäe Kool  3.            Mattias Rootalu  7.17,9 Nõmme Gümnaasium

Uus Comarketi kauplus saab olema kindlasti keskne ankur Laagri keskasula 
arengus, aga ära ei tasu unustada teisigi tsentris toimetavaid ärisid - Laagri 
Leivatuba ja mõnus kodune aianduspood Sofka Vae tänaval ning puhvetid 
jõeääres rõõmustavad samuti kundede üle.



Vaatajale jutustatav lugu 
on ise muidugi kaugel su-
veetendustele tavapäraselt 

külge kleebitavast „kergemat sor-
ti teatrist“. Kahe tegelase – ema 
ja tütre - suu läbi räägitakse lugu 
üksindusest, võõrandumisest, lä-
bikukkunud inimsuhetest, rõõ-

mutust argipäevast ja eesmärgita 
tulevikust. Kas inimesel on õigus 
oma elu üle otsustada ja ennast 
tappa? Kuidas me suhtleme oma 
lähedastega? Kas me adume nende 
probleeme ja aitame neil ummiku-
test üle saada? Kas keegi näeb meie 
ängi? Kas meie suhted lastega on 
läbikukkunud või saab kõike veel 
parandada märgates ja hoolides? 
Valmis vastuseid lavalt muidugi ei 
puistata, need tuleb auditooriumil 
endal leida.

Etendust vaatama on oodata 
kokku ca 1500 inimest, kes varem 
ehk Saue valla kanti pole sattunud-
ki. Oleks väga hea, kui suudaksime 
ise kogukonnana pakkuda nendele 
tulijatele lisaks teatrikunstile mõ-
nusat emotsiooni. Kas on ehk keda-
gi, kes oleks valmis jõe äärde väikse 
välikohviku oma valmistet piru-
kalaari ja piparmünditeega püsti 
panema? Möödunud aastal uitasid 
nii mõnedki siia kanti sattunud ini-
mesed jõe ääres otsivate nägudega 

ringi. Ka korraldaja ütles kogemuse 
põhjal, et suvised teatrikülastajad 
võtavad tihti piknikukorvi ühes 
ja naudiksid hea meelega suveõh-
tut murul. Kas selle pilguga saaks 
mõisaümbruse üle vaadata ja ette 
valmistatud olla? Kõik head ideed 
on teretulnud Hüüru külavanema 
Arnold Õispuu meiliaadressil ar-
nold@rolltrans.ee. Ja need võivad 
tulla kaugemaltki kui vaid Hüüru 
küla piiridest, meie kõigi ühisesse 
koduvalda tulevad ju külalised.
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Mihkel Paulberg oli Jõgisoo mõisa omanik aastatel 1912-1916.

Kas on ehk kedagi, kes 
oleks valmis jõe äärde 
väikse välikohviku oma 
valmistet pirukalaari ja 
piparmünditeega püsti 

panema?

Viies vihikus vaated minevikku – 
Jõgisoo rahvas sai mahuka materjali 
olnud aegadest ja inimestest

Jõgisoo Haridusselts sai Eesti 
Vabariigi aastapäevaks juurde 
viis uut kausta ajalooliste do-

kumentidega küla talumajanduse 
kohta aastatest 1785 kuni kolhoo-
siaja lõpuni. Eraldi said kaustad 
põlistalude kohta, rendi- ja ostu-
talude kohta ning asundustalude 
kohta. Viimased on need talud, mis 
eraldati soovijatele mõisamaade ja-
gamisel. Kaante vahele saavad ka 
Saue-Jõgisoo aastaraamatud, prae-
gu on olemas kogu tegevus aastate 
kaupa sõnas ja pildis alates haridus-
seltsi taastamisest 1990. aastal. 

Kui talude ja talurahva elust on 
veel võimalik arhiivimaterjale leida, 
siis mõisa ja vesiveski kohta polnud 
midagi liikvel. Tervest Euroopast ei 
olnud võimalik leida pilti Jõgisoo 
mõisa häärberist. Tänaseks on tänu 
jõgisoolase Anu Joone vahendusele 

Tänu kohalike koduloouurijate arhiivides veedetud tolmustele tundidele sai 
kaante vahele ja huvilistele esitletud Jõgisoo kandi põnev minevikupärand.

olemas foto mõisaomanik Mihkel 
Paulbergist ja tema perest, kes ei-
nestab häärberi II korruse palkonil. 
Lisaks on kaustad Jõgisoo mõisa ja 
vesiveski kohta.

Ajalugu saab alati edasi täienda-
da ja jätkata. Arhiivid on imelised 
kohad, kust ei kao midagi, mis sin-
na on jõudnud. Ka talude lakad ja 
kodused sahtlid ei ole lõpuni läbi 
uuritud!

25. veebruaril, kui seltsimajas 
toimus Eesti Vabariigi aastapäeva 
pidulik tähistamine, olid Raama-
tutoas välja pandud kõik kaustad 
ajalooliste materjalidega Jõgisoo, 
Koppelmaa ja Voore külade kohta. 
Ruumis viibis pidevalt rahvast, kes 
vaatas oma kooliaegseid pilte, kes 
uuris materjale oma ja ka naaberta-
lu kohta. Mart Helme, kes oli küla-
lisena kutsutud vabariigi sünnipäe-
va peole, oli meeldivalt üllatunud 
ja ajaloolasena tundis ta suurt huvi 
kohalike mõisate materjalide vastu. 
Tehtud töö eest saime temalt sooja 
käepigistuse ja tänu!

AJALUGU

AINO 
LEHTMETS
Tagametsa küla 
elanik ja 
ajaloohuviline 

SELTSIMAJA ALUSED MAAD MAKSID 25 TUHAT MARKA

Kui päevakorda tuli mõisamaade andmine maatameestele, siis sai 
endine mõisatööline Kustas Eilberg 15 tiinu (16,78 ha) maad ja talu 
nimeks sai Saueaugu. Maa anti talle rendile alates 1. maist 1920 kuni 
1. maini 1926. Kustas Eilberg ei suutnud hooneid ehitada ja tarvilisel 
määral põllumaad teha varanduslistel ja tervislistel põhjustel. Nime-
tatud koht on ainult vesine karjamaa ja arvati, et iga uus ülevõtja 
vaevalt seda muuks kui karjamaaks kasutada saaks. Nii on kirjas koha 
üleandmisel Saue-Jõgisoo  Haridusseltsile renditaluna 1925. aastal. 
Eilberg sai seltsilt tasuks 25 000 marka. Juhatuse esimees Juhan 
Depman ja eestseisuse liikmed on Saueaugu  talu rendilevõtmist 
põhjendanud järgmiselt: “Nimetatud krunt võimaldaks sissesääda 
spordiplatsi (sai teoks aastal 2011), seltskondliku jalutuskoha-pargi, 
seltsimaja ehituse (1927, 1932) ja peale nende majandusliste ülesan-
nete tarvis - katseväetiste plats, pullijaam, ühismeierei jt.”

INFO

HUVITAVAID FAKTE JÕGISOO 
KANDI AJALOOST:
•	 Jõgisoo seltsimaja ehitati 85 

aastat tagasi ehk aastal 1927.
•	 Saue-Jõgisoo Haridusselt-

si esimehed on olnud Juhan 
Depman Rudolf Soone,  Artur 
Tiki, Ester Depman-Einaste, 
Anne Tiits, Egle Kõrvas ja Ülle 
Rondo.

•	 Koolihariduse andmisest Jõgi-
sool möödub tänavu 130 aas-
tat. 1882. aastal ehitati ühiselt 
Jõgisoo, Koppelmaa ja Voore 
valdade poolt Jõgisoole oma 
koolimaja. Enne seda käisid 
lapsed koolis Valingul. Kui 
valmisid Jõgisoo seltsimajas 
1927. aastal esimesed ruumid, 
kolis kool esimesena sisse.

•	 Piiskop Hugo Bernhard Ra-
hamägi (1886-1941) sündis 
Maidlas ja õppis Jõgisoo val-
lakoolis, kus tema isa Mart Ra-
hamägi oli  1892-1907. aastani 
kooliõpetaja.

•	 Jõgisoo mõisahäärber hävis 
tulekahjus 1915. aasta jõulude 
ajal, kui mõis oli Mihkel Paul-
bergi omandis. Paulberg oli 
mõisaomanik aastatel 1912-
1916.

•	 Jõgisool on omal ajal olnud 
kolm kõrtsi: Kase (Kasemet-
sa), Sillaotsa ja Kõrtsu (Posti).

•	 Esimene Jõgisoo küla asustu-
se koht asus Tänavaotsa ehk 
Plingi talu  juures.

•	 Praeguse Ütimiku talu maadel 
asub kondimägi!

•	 Jõgisoo vesiveski talu, suuru-
sega 6,5 tiinu rentis ja 1930. 
aastal ostis kindral Andres 
Larka. Talu müüdi 1936. aas-
tal võlgade katteks Tallinna 
ärimeestele Rudolf Niibole ja 
August Amosele.

•	 Rudolf  Niibo asutas 1937. aas-
tal Jõgisoo vesiveskis Õhu-
hapniku tehase.

Hüürus tehakse suvel jälle head psühholoogilist teatrit
Teatrihuvilised on Hüüru mõisa suveetenduste kohana kenasti omaks võtnud. Juba teist aas-
tat kantakse mõisasaalis ette Helgi Sallo ja Anne Veesaare suurepäraste rollisooritustega tükk 
„Head ööd, ema“ ja juba märtsikuuks olid kõik 15 juunikuu etendust välja müüdud. 

KULTUUR

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV
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Mõisaomanik oma perega häärberi palkonil einet võtmas.



KoduvaldNR 4
APRILL 2012 SAUE VALLALEHT14

Neljandikud arutlevad: 
Miks on Saue vallas hea elada?

Rääkisime nii riigikogu, pre-
sidendi kui valitsuse tööst. 
Uurisime ka, kuidas  kor-

raldatakse elu kohalikus omavalit-
suses.  Ekskursioon Saue valla vo-
likogusse oli juba eelmisel kevadel 
tehtud, nüüd jäi aga õpilastel kodus 
arutleda Saue valla tunnuslause 
„Saue vald – Rõõmu kodu“ üle. 
Miks siis on neljanda klassi õpilaste 
arvates meie koduvallas hea elada? 
Kõik tööd olid omanäolised ja hu-
vitavad, mõned aga valisin ka teiste-
le vallaelanikele lugemiseks.

Kaisa-Mari Veinberg
Olen oma elu esimestest päevadest 
peale elanud Laagris. See on ar-
mas väike alevik Saue vallas. Saue 
valla tunnuslauseks on „Saue vald 
– Rõõmu kodu“. Võin uhkusega 
öelda, et see on tõesti nii. Meie 
vallas on olemas kõik, mis rõõmu 
teeb. Juba kuus aastat on meil oma 
kool. Rõõmsalt tervitab ta meid igal 
hommikul esmaspäevast reedeni. 
Ilus koolimaja ja tore koolipere on 
suur rõõmuallikas. Meil on uhke 
ujula ja mõnusad sportimisvõi-
malused. Terves kehas terve vaim 
ning terve inimene on ju ka rõõmus 
inimene. Meil on hubane ja lahke-
te töötajatega raamatukogu ning 
huvitavate hobidega tegelemiseks 
kultuurikeskus. Meie vallas igavusel 
kohta ei ole. Meil on kaks super-
marketit ja kohe valmib ka kolmas 
keskus, kus on poodlejate paradiis. 
„Leivatuba“ pakub kosutust kõhule 
ja lillepoeke ilu silmale. 

Rõõmu koduks muudavad meie 
valla siiski siin elavad inimesed. 
Meid hoiavad koos ühised üritu-
sed ja traditsioonid. Meie vallal on 

Laagri Kooli 4.s klassi õpilased käsitlesid enne kevadisele koolivaheajale minekut ühiskonna-
õpetuse tundides, kuidas toimib demokraatia Eesti Vabariigis.

toredad jaanituled, suvelõpupeod, 
jüriöö- ja sügisjooksud, talulaat 
ning teisigi lahedaid üritusi. Kõigi 
tegemistest võib lugeda vallalehest 
„Koduvald“.

Olen rõõmuga selle suure kodu 
üks liige!

Oliver Savolainen
Saue vallas elab umbes 9500 ini-
mest. Nad on kõik tulnud Saue 
valda elama sellepärast, et siin on 
hea ja rõõmus elada. Ka minule 
meeldib siin elada. Aga miks on siin 
ikkagi hea ja rõõmus elada? See kir-
jand ongi selleks, et need põhjused  
üles loetleda.

Üks põhjus on ilus loodus. Siin-
sed rabad lummavad inimesi, met-
sad säravad rohelusest ning põllud 
on siin hästi haritud. Matkates 
mööda Saue valda, võib märgata ka 
toredaid ja armsaid loomi. Välista-
tud pole nii rebaste kui ka rästikute 
nägemine. Looduses võib märgata 
prügi, kuid siiski ei riku see Saue 
vallas elamise rõõmu. Kuigi siin 
merd pole, leiab siit nii väikseid kui 
suuremaid järvi. Läbi Saue valla 
voolab veel Pääsküla jõgi.

Saue vallas on väga hea taristu 
ehk infrastruktuur. Lisaks väikse-
matele külapoodidele on siin ka 
paar marketit. Haridust  saab siit 
vallastki. Kokku on Saue vallas kaks 
kooli ning mõlemad on väga head 
põhikoolid (gümnaasiumisse tu-
leb veel minna mujale). Transpordi 
koha pealt on samuti kõik korras. 
Käivad nii bussid kui ka rongid. 
Kui vaja läheb, saab siin arstiabi. 
Samuti ei pea ise  oma juukseid lõi-
kama, sest Saue vallas on nii mõnigi 
juuksurisalong. Lisaks kõigele selle-
le toimuvad siin igal aastal erinevad 
heategevus- ja kultuuriüritused.

Siinsed inimesed on samuti sõb-
ralikud. Sõpru leiab siit igalt poolt. 
Sõpradega saab siin mängida nii 

ARVAMUS

LIINA 
SAAREMÄE 
Laagri Kooli 
klassiõpetaja 

mänguväljakutel ja staadionitel kui 
ka lihtsalt heinamaal ringi joostes. 
Sõbrad saavad kokku ka eelpool 
mainitud üritustel. Lisaks sõbralik-
kusele peitub Saue valla elanikes ra-
hulikkus. Streigid on harv nähtus, 
suurematest kaklustest rääkimata. 
Võib-olla sellepärast, et lihtsalt nii 
palju aega kulub sõpradele.

Need olidki mõned põhjused, 
miks Saue vallas on nii rõõmus ja 
hea elada. Kindlasti on igal Saue 
valla elanikel veel omi põhjuseid. 
Siiski loodan, et eelpool öelduga on 
enamik minu kaaselanikke nõus. 

Liisa Mai Ümarik 
Minu kodu on Saue vallas ja mulle 
meeldib siin elada. Nüüd räägingi 
sellest, mis on täpselt selle põhju-
sed. Eelkõige on minu arvates Saue 
vallas hea elada sellepärast, et siin 
on minu kodu. Kui rääkida aga 
Saue vallast täpsemalt, siis on palju 
erinevaid plusse.

Kindlasti on suureks plussiks 
pealinna lähedus. See loob head 
võimalused. Kõik suuremad teat-
rid, kinod, kaubanduskeskused ja 
muu selline on vaid lühikese auto-,

bussi- või rongisõidu kaugusel. 
Samas on Saue vallas endas ka hea 
infrastruktuur. Meil on olemas hea, 
korralik ja uus kool, lasteaed ja mitu 
suuremat poodi. Veel on Saue vallas 
suurepärased vaba aja veetmise või-
malused.

Ka on meil väga hea ühendus 
teiste valdade ja linnadega ning ka 
vallasiseselt. Bussid lähevad nii Tal-
linnasse kui ka paljudesse teistesse 
linnadesse. Maantee viib aga Pär-
nusse.

Veel on suureks plussiks siinne 
kaunis loodus. Siin on palju raba-
sid, mis on kogu maailmas väga 

hinnatud ja ka palju metsa ning 
muid looduskauneid kohti.

Kokkuvõtteks võin öelda, et ma 
ei kujutaks ettegi, et elaksin kusagil 
mujal, sest teist rõõmu kodu pole 
siiski mitte kusagil.

Stever Pedriks
Miks on Saue vallas hea elada? Kas 
sellepärast, et siin on mu kodu ja 
sellepärast, et siin on  mu sõbrad? 
Need on kindlasti mõlemad väga 
olulised argumendid kiita oma 
koduvalda, kuid veel on palju teisi 
asju. Ja nendest ma siinkohal kirju-
tada tahaksingi.

Saue valla juures meeldib mulle 
kindlasti see, et siin on palju loo-
dust. Astun koduuksest välja ja siin-
samas ongi mets, kus suvel seeni ja 
marju korjata ning talvel suusatada. 
Eelmine suvi panime metsas püsti 
ka isikliku baasi ning samast met-
sast saadud puidust tegime odad 
ja mõõgad. Küll oli tore sõpradest 
vaenlasi taga ajada! Kui metsas 
müttamisest kõht tühjaks läheb, siis 
on vallakeskuses Laagris olemas to-
redad kohad, kus kõht punni süüa. 
Ja üldse mitte kaugel on suured 
poed nagu Rimi ja Maksimarket.  

Tore on see, et ka kool ja lasteaed 
on kodu lähedal. Kui need oleks 
kaugemal, võiksin ma liiklusummi-
kute tõttu kooli ja vanemad tööle 
hilineda. Koolipäeva lõpus on mit-
meid võimalusi põnevalt aja sisusta-
miseks. Mina olen valinud jalgpalli 
ning saan olla oma sõpradega koos 
nii koolis, trennis kui vabal ajal. On 
nii vahva, et arvuti ei tule meeldegi.

Saue vald on minu kodu ja ma 
olen õnnelik, et elan just siin. Kirju-
tasin siin ainult mõnedest asjadest, 
mis mulle minu koduvallas meeldi-
vad. Neid põhjuseid on tegelikult 
palju-palju rohkem, aga et need 
kirja panna, peaks kokku panema 
raamatu.

Koduvallas elamise eeliseid ja rõõme jagavad Laagri Kooli 4.s õpilased (vasa-
kult) Liisa Mai Ümarik, Kaisa-Mari Veinberg, Stever Pedriks ja Oliver Savolainen.

Laagri Koolis, Veskitammi 22 
21. aprillil 2012 kell 11.00—15.00 (kohapeal registreerimine 10.30-10.50 ) 

“Laagri Kooli II lahtised MV males 2012”  

A-turniir: osalevad kuni IX klassi õpilased 
(Eesti noorte reiting võib olla kuni 1300). 

B-turniir: osalevad kuni III klassi õpilased 
ilma kehtiva Eesti noorte reitinguta. 

Turniir toimub shveitsi süsteemis, viis vooru, 
mõtlemisaeg 15 min kummalegi vastasele.  

Kõiki võistlejaid kostitatakse joogi ja suupiste-
tega (ka maletordiga) lõunapausil.  

PARIMATELE AUHINNAD!  

Registreerumine turniirile ja muu info: 

Maleõpetaja Viive Tutt 657 4242, 524 7909,  
viive64@hot.ee või  

taigur@laagrik.edu.ee , tel. 6 517 635 

Turniiril ei ole osavõtumaksu.   
Kaasa vahetusjalanõud! 

Vajalik eelregistreerimine turniirile hiljemalt 
12.aprill 2012.  

Info registreerumisel:  
(võistleja nimi, sünniaasta, klass, kool) 

Toetajad:  
Laagri Kool, Saue Vallavalitsus, Eesti Male Toetusühing, Laagri Huvi-

alakool, Laagri Male Arendamise ja Edendamise Keskus - Klubi  

TULE ÕPPIMA JA LEIAD TÖÖ!
Kutsume KIILI, SAUE ja SAKU valla töötuid 
(12 kuud töötu, ei pea olema registreeritud töötukassas) 
nõustamisele ja koolitustele kus pakume:

• karjäärinõustamist - aitame jõuda äratundmisele, mida soovite teha, 
mida saavutada, milline eriala Teile sobib. 

• psühholoogilist nõustamist 
• motivatsiooni koolitust
• abi CV’de koostamisel.

APRILL 2012 ALGAB TEENINDAJA – MÜÜJA KURSUS
Õpetatakse teeninduse olemust, teenindus-suhtlemist, eneseväljendusoskuse 
treeningut, teeninduskultuuri ja kliendisuhete arendamist, põhitõdesid müümisest. 
Koolitus kestab 10 päeva ja sisaldab loenguid, arutelusid, rühmatöid ja videoharjutusi. 
Koolituse läbinu on valmis tööle asuma 
teeninduse- müügi valdkonda. Koolitusele lisandub praktika 
teenindusvaldkonna ettevõtetes kodu lähedal. 
Grupp koosneb maksimaalselt 15-st inimesest ning 
palume soovijatel kiiresti registreeruda. 
Koolituste ja praktika ajal:

• kompenseeritakse osalejatele transpordikulud
• makstakse lisaks veel õppe- ja praktikastipendiumi.

 
Soovijatel palume ühendust võtta 
projektijuhiga Andra Perv
e-post: a.perv@hot.ee 
telefon: 56 949 272

Tegemist on ESF projektiga nr 1.3.0102.11 – 0336 „Tegusalt tööturule Kiili, Saku 
ja Saue vallas”, mis sai toetuse Euroopa Liidu Sotsiaalfondilt. Projekti juhtpartneriks 
on Kiili Vallavalitsus ning koostööpartneriteks Saue ja Saku Vallavalitsused. 

Olen rõõmuga 
selle suure kodu 
üks liige!



Projekti nimi on „C.L.O.S.E“ 
– Comparing Lifestyles of 
Students in Europe. Peami-

seks teemaks on tervislikud eluviisid 
– projekti käigus  uuritakse ja võr-
reldakse, millised on erinevate riiki-
de noorte igapäevased harjumused 
(toitumine, sportimine, vaba aja 
veetmine). Projekti eesmärgiks on 
teadvustada, kui oluline on tervisli-
ke eluviiside järgimine, ning õppida 
teiste riikide headest kogemustest. 
Sügisel viis iga riik läbi uurimuse, 
kus õpilased kaardistasid nädala 
jooksul oma igapäevaseid tegevusi 
– mida igal toidukorral söödi, kui 
palju aega kulus kodus õppimisele, 
kuidas veedeti vaba aega, palju teh-
ti sporti, loeti, oldi arvuti taga või 
vaadati televiisorit, kui pikk oli une-
aeg. Meie koolis osalesid uurimuses 
4.-9. klassi õpilased. Kui igas koolis 
saab kokkuvõte tehtud, pannak-
se tulemused projekti kodulehele 

ning kõik saavad võrrelda, millised 
sarnasused ja erinevused uurimuse 
käigus välja tulid.

Esimene projektikohtumine toi-
mus novembris Hispaanias Sevilla 
lähedal Alcalàs asuvas Cristòbal de 
Monroy keskkoolis. Selles koolis 
õpib üle kahe tuhande õpilase, osa 
nendest õhtuses vahetuses täiskas-
vanute õppes. 

Külastasime mitut inglise keele 
tundi, õpilased olid ette valmista-
nud hulga küsimusi, mis nad meile 
esitasid. Palju küsimusi oli rahvus-
toidu, -spordi, kliima, kooli ja õpi-
laste kohta. Esimesel töökoosolekul 
arutati läbi konkreetsed tegevused, 
mida järgnevate kuude jooksul tu-
leks teha. Alguse sai kirjavahetus 
projektis osalevate koolide õpilaste 
vahel. Meie kooli õpilased on leid-
nud kirjasõbrad Taanist, Austriast 
ja Hispaaniast, kellega käib usin 
kirjavahetus. 

Üheks toredaks ühiseks ettevõt-
miseks on kokaraamatu koostami-
ne, milles iga riik esitab 4-5 tervis-
liku rahvustoidu retsepti. Retseptid 
on iga riigi emakeeles ja inglise kee-

les, et oleks põnev uurida ja õppida, 
kuidas üks või teine sõna osalevate 
riikide keeltes välja näeb. 

Kevadisel koolivaheajal käisid 
meie õpetajad projektikohtumisel 
Taanis Helsingoris asuvas koolis 
nimega Skolen ved Ronnebaer Alle, 
mis eesti keeles tähendab „kool 
Pihlakate alleel“. Neli aastat tagasi 
liitus see kool tervisliku kooli prog-
rammiga, mis tähendab, et õpilastel 
on koolis lubatud süüa ainult tervis-
likku toitu ning igasugused maius-
tused ja magusad karastusjoogid 
on keelatud. Ühe projekti raames 
on loodud kooli aiamaa, kus neli 
klassi istutab erinevaid köögivilju 
ja maitsetaimi ning käib neid kor-
ra nädalas hooldamas. Õpilastele 
on see projekt väga meeldinud, sest 
näiteks polnud paljud neist näinud, 
kuidas kartul kasvab ning nüüd on 
neil võimalus seda ise kasvatada.

Alati on tore kohtuda oma välis-
maa ametikaaslastega ja külastada 
erinevaid koole ning vahetada ko-
gemusi. Järgmine projektikoosolek 
toimub selle aasta aprilli lõpus Ees-
tis, ootame kõiki külla meie kooli. 

Veskitammi Lasteaed on 
korraldanud emakeelepäe-
vale pühendatud luuletus-

te lugemise konkurssi „Emakeele 
kaunis kõla“ nüüd juba viiel korral. 
Esimesel aastal võistlesid luuletus-
te lugemises vaid oma lasteaia lap-
sed. Eelnevalt toimus igas rühmas 
eelvoor, kus valiti esindaja ema-
keelepäeva lõppvõistlusele. Lastele 
meeldis luuletusi esitada ja nii ot-
sustasime edaspidi etlema kutsuda 
ka sõbrad teistest Saue valla laste-
aedadest. Tänaseks on sellest ku-
junenud kaunis traditsioon, mida 
kõik osalised rõõmuga ootavad.

Aastate jooksul on lapsed luu-
letusi esitanud kokku 30 erinevalt 
autorilt. Pole ühtegi konkurssi 
möödunud ilma Leelo Tungla luu-
letusteta. Kõige populaarsemad 
laste seas on olnud Heljo Männi 
ja Leelo Tungla luuletused. Neilt 
mõlemalt on esitatud 11 luuletust. 

Ellen Niidult ja Sulev Ollilt on 
kõlanud 7 luuletust. Järgneb Uno 
Leies 5 luuletusega.

Täname kõiki lasteaiaõpetajaid 
ning lapsevanemaid, kes lastele 
luuletused õpetasid ja leidsid aega 
konkursil ise koos lapsega osale-
da. Nii oli väikestel esinejatel palju 
kindlam ja julgem.

Suur tänu õpetaja Annelii Pint-
mannile, kes kõik viis aastat on 
luulekonkurssi põhjalikult kavan-
danud ja kolleege kaasates oskus-
likult läbi viinud. Viimasel kahel 
aastal on Annelii oma endises lap-
sevanemas Gertti Kogermannis 
„Rahva Raamatust“ leidnud suu-
repärase sponsori, tänu kellele pa-
rimad luuletuste lugejad on saanud 
kingituseks väärtuslikud lasteluule 
almanahhid. 

Korraldusliku poole pealt on 
suure töö ära teinud õppealajuha-
taja Tiia Hämarsalu, kes pedantse 
täpsusega on arvet pidanud esine-
jate ja juhendajate osalemise kohta 
ning on alati kõigile osalejatele tä-
nukirjad koostanud.  

Kuni jätkub lasteaedadel huvi 

traditsiooni vastu, loodame seda ka 
jätkata. Ikka selleks, et väärtustada 
eesti keelt, luulet ja luuletajaid, 

kaasata õpetajaid ja lapsevanemaid 
koostööle laste arengu nimel ning 
arendada laste esinemisjulgust.
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Koolide vahelises võistluses (mille muide Ääsmäe pedagoogid  võitsid) õpe-
tajad Linda Kardna ja Anu Ariste  programmeerimas Lego  robotit

Emakeelepäeva luule lugemise konkursi 
lemmikautorid on Heljo Mänd ja Leelo Tungal
Saue valla lasteaedade luuletuste lugemise konkurss „Emakeele kaunis kõla“ toimus 14. märtsil. 
Osalesid Veskitammi, Laagri, RaM Veskimöldre ja Ääsmäe Lasteaia 20 parimat luuletuste lugejat. 

koNkURSS

paRimad

oma vanuserühma parimateks 
luuletuselugejateks tunnistati 
sellel aastal  
3-aastane maria Elizabeth klet-
tenberg Ääsmäe Lasteaiast Rootsi 
rahvalauluga (juhendaja ema Svea 
Puusepp). 
4-aastaste tublim oli Timo Sild 
Veskitammi Lasteaiast E. Esopi 
luuletusega „Jänes“.  (juhendaja 
ema Terje Savolainen). 
5-aastaste parim oli marii mar-
leen Jõudvald RaM Veskimöldre 
Lasteaiast S. Olli „Lõikamise laul“ 
(juhendaja õpetaja Karmen Karp). 
6-aastaste seast oli parimat väga 
keeruline välja selgitada, nii ot-
sustas žürii välja anda kaks auhin-
nalist kohta Veskitammi Lasteaia 
esindajatele anette Ševerevile 
(juhendaja õpetaja Taimi Laasik) 
K. Vasamäe luuletuse „Kõrvaarsti 
juures“ ning Renette Ruusmerele 
(juhendaja isa Janek Ruusmere) A. 
Haava luuletuse „Köögis seisab…“ 
ilmeka esituse eest. 
7-aastastest oli konkurentsitult 
parim aren Hendrik Helisalu 
Laagri Lasteaiast ülipika E. Niidu 
luuletusega „Laste laul“ (juhenda-
ja õpetaja Merle Urblepp).

RiTa klEiN 
Veskitammi 
lasteaia direktor

Ääsmäe Põhikool osaleb tervislikele eluviisidele 
keskenduvas rahvusvahelises koostööprojektis
Sellest õppeaastast osaleb Ääsmäe Põhikool  Elukestva õppe programmi raames 2-aastases Co-
meniuse koostööprojektis. Meie koostööpartnerid on koolid Iirimaalt, Hispaaniast, Austriast, Prant-
susmaalt ja Taanist. Iirimaa kooliga on see juba kolmas ühine projekt ning Prantsusmaa ja Taani 
koolid osalesid meie eelmises projektis S.P.E.E.C.H.

kooSTöö

aNU aRiSTE
projekti 
koordinaator 
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Järjekorras juba kuues – Saue 
valla rattaretk taas juuni alguses

Retke algus on Ääsmäel. 
Edasi liigutakse Maidlasse, 
peatutakse nii Maidla pais-

järve kui Vaheru järve ääres. Sise-
nedes Kernu valda Metsanurga ja 
Kohatu külla, uudistatakse Kernu 
mõisa. Seejärel sõidetakse Mõnus-
te, Pohla, Hingu, Kaasiku, Laitse, 
Ruila ja Muusika küladesse Kernu 
vallas. Peale Muusika küla läbimist 
ollakse taas Saue vallas Pällu külas 
ja retke lõpp on samas, kus alustati 
- Ääsmäel.

Kõikides peatumiskohtades ja 
vaatamisväärsuste juures jagavad 
asjatundjad ka tutvustavat infot. 
Kogu päeva juhib päevajuht, seega 
on retk peale sportliku tegevuse 
ka kindlasti hariv, sest eks kauge-
mal on ikka käidud, aga oma kodu 
ümbrusesse enamasti ei satuta, eriti 
veel selliseid väikseid teid mööda. 
Siinkohal tahaks veel kindlasti mai-
nida, et külastatakse ka Saue valla 
ainsat järve – Vaheru järve - ja Lü-
mandu maastikukaitseala. 

Retkele oodatakse kõiki Saue 
ja Kernu valla elanikke. Retkel on 
kaks joogipunkti ja lõunavaheaja 
punkt Mõnuste külas, kus paku-
takse suppi ja juua. Retke orientee-
ruv pikkus on 50 km. Keskmiseks 
kiiruseks oleme arvestanud 10-12 
km tunnis.

Rada on tähistatud, suurematel 

ristmikel ja maanteede ületustel 
reguleerivad liiklust reguleerijad, 
vajadusel piiratakse sõidukite liiku-
miskiirust liiklukorraldajate poolt. 
Retkeliste kolonni ees liigub tur-
valisuse kaalutlusel liiklukorral-
dus�rma ATV ja suurematel teedel 
ka politsei. Kolonni lõpus liiguvad 
meditsiiniauto ja tehnilise abi auto. 
Lisaks on rajal jalgratastega korral-
dajate esindajad, kes on varustatud 
esmaabivahendite ja raadiosaatjate-
ga. 

Saue vallast on organiseeritud 
inimeste ja rataste transport Ääs-
mäele ja tagasi. Lõunapausil ja 
õhtusel lõpetamisel on ka kultuu-
riprogramm koos auhindade loo-
simisega. Ääsmäel on korraldatud 
osalejatele sõidukite parkimine ja 
retke ajal parkla valve.

Eelregistreerimine on vajalik
Kõik osalejad eelregistreeritakse. 
Eelregistreeritud osavõtjate vahel 
läheb loosimisele mitmeid auhin-
du, sealhulgas peaauhind - jalg-
ratas. Et rattaretke korraldajad 
saaksid üritust võimalikult hästi 
läbi viia, siis on sellel aastal osale-
mine esmakordselt tasuline. Üritu-
sest osavõtt maksab täiskasvanule 
2 eurot ja lapsele kuni 14a (kaasa 
arvatud) 1 euro. See sisaldab va-
jadusel bussi ja rataste transporti 
Saue vallast tuleval bussil, valvega 
parkimist, joogipause, lõunasööki, 
kultuuriprogrammi, turvalisuse ja 
esmaabi tagamist rajal, võimalust 
osalemiseks loosimisel ja registee-

rimispaketti, mis sisaldab  väikest 
meenet, käepaela ning infovoldikut 
rajakaardi, peatumiskohtade ja aja-
kavaga. Eelregistreerimine toimub 
02.05.2012 – 28.05.2012. Regist-
reerida on võimalik Saue valla val-
lamajas, Saue valla Kultuurikesku-
ses, Vanamõisa Seltsimajas, Jõgisoo 
Vabaajakeskuse ruumides  aadressil 
Lõokese 7-1 (Lõokese lapsehoid), 
Ääsmäe raamatukogus ja Kernu 
rahvamajas. 

Kõikides kohtades toimub re-
gistreerimine ainult ametlikul 
lahtiolekuajal. Tasuda on võimalik 
nii pangaülekandega kui kohapeal 
sularahas. Pangaülekandega tasu-
misel tuleb selgitusse kirjutada: rat-
taretk ja inimese nimi või nimed. 
Registeerimispaketile järele tulles 
peab olema kaasas väljaprinditud 
maksekorraldus. 

Raha tuleb kanda MTÜ Vana-
mõisa Küla a/a 221050004275 
SWEDBANK. Tasudes panga-
ülekandega kuni 28.05.2012 on 
võimalik ka registeerimispakett 
kätte saada retke alguspunktis 
02.06.2012 Ääsmäel alates kella 
11st. Sellisel juhul peaks saatma ka 
e-maili aadressile info@kodukyla.
ee ja kindlasti andma seal teada ini-
meste nimed, kes osalevad ja bus-
sitranspordi vajaduse.

Saue valla poolne retke organi-
saator on MTÜ Vanamõisa Küla, 
kelle esindajaks on Ene Jürna, tel. 
5140761, ene@kodukyla.ee. Kõiki-
de küsimuste ja probleemidega või-
te pöörduda otse Ene poole.

Täpsem info on olemas ka Saue 
valla www.sauevald.ee  ja Vanamõi-
sa küla www.vanamoisa.ee  kodu-
lehel.

SPORT

2. juunil 2012 toimub juba kuuendat korda Saue valla jalgrattaretk. Saue 
vald on selle ajaga risti ja põiki läbi sõidetud. Lisaks oleme külastanud 
naabreid Harku ja Saku vallas ning Keila linnas. Sellel aastal oleme plaani 
võtnud tutvuda Kernu vallaga. 

Viit omavalitsust – 
Harku, Kiili, Saku, 
Saue valda ja Saue 
linna ühendav kul-
tuuriüritus toimub, 2. 
juunil Harku vallas 
Muraste külas.
Külapeo eesmärk on luua võima-
lus avaliku, era- ja kolmanda sek-
tori koostööks ja mitmekülgseks 
vaba aja veetmiseks. Sellest on 
oodatud osa võtma kõik, kellele 
on oluline rahvakultuuri hoidmine 
ning külaelu edendamine. Peame 
oluliseks erinevate põlvkondade 
ühtsust rahvamuusika, koorilaulu 
viljelemisel ja koos musitseeri-
misel. Külapeo idee on kantud 
lapitekist, mis koosneb erineva-
test tükkidest ehk lugudest. Iga 
lapitükk jutustab oma loo, moo-
dustades ühtse terviku. Viis lugu 
ühendavad viit omavalitsust, mille 
seovad omavahel tervikuks ehk 
lapitekiks inimesed erinevatest 
kantidest, kes jutustavad naiste-
loo, meesteloo, lasteloo, ilmaloo 
ja külaloo. Külapeo oluline sümbol 
ongi lapitekk, mis valmib külapeo 
käigus viie omavalitsuse koostöös.

Koosneb kolmest osast
Külapäev annab võimaluse läbi 
aktiivse tegevuse tutvustada val-
dades tegutsevaid seltse ja ühin-
guid. Osalejad tutvustavad oma 
tegevust info jagamise, toodete 
reklaami või müügi, aktiivse huvi-
tegevuse, õpitubade või muude 
väljundite kaudu. Külapäev on 
avatud kõigile huvilistele. Saue 
valla seltsid ja ühingud on üritu-
sele teretulnud, pannes välja oma 
punkti. Tantsu- ja laulupidu annab 
võimaluse erinevate põlvkondade 
kultuurinimestel koos laulda, tant-
sida ja musitseerida. Toimub kogu 
päeva ulatuses kestev programm, 
mis kulmineerub ühise laulu- ja 
tantsupeoga.

Simman on külapidu lõpetav 
ühine rahvapidu, kus keskseks 
esinejaks on ansambel ning kus 
ühises tantsuringis osalevad kõik 
külapeost osavõtjad.

Ürituse peakorraldaja on MTÜ 
Muraste külaselts koostöös eelni-
metatud kohalike omavalitsuste-
ga. Külapeo rahastamine toimub 
Leader-meetme ja Nelja Valla 
Kogu kohaliku tegevusgrupi toe-
tuse raames.

Martina Mamontov
külapeo avalike suhete juht

Külapidu „Üks 
tekk, viis lugu“ 

EERO KALJUSTE
jalgrattaretke 
idee autor ja 
rajameister

REGISTREERIMISINFO
Saue valla kontaktisikuks on 
Ingrid Novikova (veskitammi@
sauevald.ee, 679 6785, 
53 465917), kes hoolitseb 
Saue valla taidlejate esindami-
se, kaasamise, koostöö koor-
dineerimise eest. 
Laada ja kõrtsi alal osalejate 
ankeet tuleb Murastesse 
www.muraste.ee.

TRANSPORT

BUSSID VÄLJUVAD 
RETKELE JÄRGNEVALT:
10.50 Kotka tn Instituudi tee 
ristist Alliku külast

10.55 Vallamaja parklast 
Laagrist

11.05 Suurevälja tee ja Laagri 
tee ristist Vanamõisa külast

11.10 Saue raudteejaama 
juurest perrooni Keila-poolsest 
otsast  Vanamõisa külast

11.15 Välja tee ja Vahtra tn 
ristist Vanamõisa külast

11.20 Valingul Ööbiku ja 

Puiestee tn Ristist  Valingu 
külast

11.25 Aila vana koolimaja 

juurest  Aila külast

11.30 Jõgisool Lõokese tn 
otsast  Jõgisoo külast

11.40 jõuab Ääsmäele

Õhtul kell 18.30 väljub buss 
Ääsmäelt  tagasi sama teed 
mööda.
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südamenädala 
eakate pidu

20. aprillil kell 11.00
saue valla kultuurikeskuses

        TERVITUSKÕNE 
  HIINA MEDITSIINI LOENG
  TERVISLIKE ROOGADE KONKURSS 
  SAUE PÄEVAKESKUSE TAIDLEJAD
 üLLATUSESINEJAD
 KOHVILAUD
 LOTERII

BUSS VÄLJUB KüLADEST LAAGRISSE

Maidla mõisa juurest 9.15
Ääsmäelt Kasesalu 6 9.30
Uku bussipeatusest Pärnu mnt 9.40 
Ailast (vana koolimaja juurest) 9.45
Valingult (mõisa juurest) 9.50
Vanamõisast Rõika tn ots 10.05
Alliku seltsimaja juurest 10.10
Hüüru veski juures 10.15
Harku hooldekodu teeristis 10.20

Koju saab samuti bussiga

Laagri Huvialakool annab teada:
ON ALANUD REGISTREERIMINE

2012/2013 õppeaasta
LOOVUSKOOLI RÜHMADESSE

(KOOLIKS ETTEVALMISTUSE RING)
Täpsem info: www.laagrik.edu.ee/huvikool, telefonil 6 517 635 või 6 517 633,

või e-mailiga: taigur@laagrik.edu.ee. Kontaktisik: Taigur Tooming

Laagri Kooli huvikooli kooliks ettevalmistuse ringi peaeesmärgiks on lapse arengu 
igakülgne toetamine. Erinevate teadmiste, oskuste arendamine lähtuvalt iga lapse indi-

viduaalsusest.See on võimalus toetada lapse loomupärast uudishimu. Ühe mudilase 
tuhat miksi päevas on piisav tõestus tohutule teadmistejanule. See on lapse arengut 
soosiv keskkond, kus on tagatud turvatunne ja eduelamused. Tähtis on see, et lapsel 

tekiks eneseusaldus.
Samas ei tähenda see ainult uute teadmiste ja oskuste arendamist, vaid ka uusi 

kaaslasi ja oskust nendega suhelda, toimetulekut täiesti uues keskkonnas. Siin kogeb 
laps erinevaid väärtushinnanguid ja eeskujusid. Eeskujudeks saavad nii suured kui 

väikesed. Lapse vaimne ja sotsiaalne areng jätkub kõikjal, meil on vaid võimalus seda 
suunata. pakkudes erinevaid tegevusi ja eeskujusid.

       
SÜDAMENÄDAL
SAUE VALLAS
16-21.04.2012
    

19.04 kell 10.00
“tootmisvõimlemine” Laagri keskuses, Pääsküla jõe kaldal

20.04 kell 10.00  
5 Ürgset Energiat ja Hiina loodusravi, kultuurikeskuses Laagris

20.04 kell 11.00
Südamenädala peohommik Saue valla eakatele, 

kultuurikeskuses Laagris
21.04 kell 10.00 

Laagri Taluturg & ROHELINE VAHETUS
                                         21.04 kell 13-18.00 

Avatud uste päev Laagri ujulas
21.04 kell 17.00 

Saue valla Suur Jüriööjooks Maidlas
   Vabatahtlike kepikõnd, terviseliikumine, teatejooks, lastele võistlused.   

Õhtut juhib Margo Hussar ja laval ansambel Eesti Gun & Anne Loho
Bussiring Maidlasse

  

Terve nädala jooksul saab osaleda auhinnalistel konkurssidel
„Oled liikumas“  ja „Tervisliku päeva menüü“  

 Loe lähemalt valla kodulehel või facebookis ja osale

Südame ja tervise infomaterjalid ja näitus 
Saue Vallaraamatukogus

  KÕIK ÜRITUSED ON TASUTA!
       

 Lisainfo: Saue Vallavalitsus, Mare Jallai tel 654 1136, mare.jallai@sauevald.ee 
ja Saue valla Kultuurikeskus tel 679 6765 

Fazer Gruppi kuuluv Tänassilma Teenindusköök on 
nüüdisaegne laia sortimendiga tootmisüksus, mis on 
orienteeritud suurköökide varustamisele töömahukate 
valmis- ja pooltoodetega. Ettevõtte eesmärk on pakkuda 
Fazer Grupi ettevõtetele ning valitud välisklientidele 
kvaliteetseid väikeseeriatooteid, suurepärast tarnekindlust 
ja paindlikku klienditeenindust.

Ametikoht: 

TRANSPORTTÖÖLINE
 

Töö kirjeldus
- tooraine vastuvõtmine, koguse ja kvaliteedi hindamine, 
  vajadusel tagastamine
- tooraine paigutamine ladudesse
- tooraine komplekteerimine ja väljastamine tootmisele
- tootmisjääkide köögist äraviimine ning ladustamine
- inventuurides osalemine
 
Nõudmised kandidaadile
- keskharidus
- eesti keele lugemise ja kirjutamise oskus
- hea pingetaluvus
- füüsiliselt tugev
- kasuks tuleb eelnev töökogemus samal alal
 
Ettevõte pakub
- konkurentsivõimelist töötasu
- huvitavat tööd kiirelt arenevas ettevõttes
- ettevõttepoolseid soodustusi
 
Töökoht asub Jälgimäe tee 14, Tänassilma küla, 
Saku vald (Tänassilma tehnopark).
Töö toimub vahetustega pikk ja lühike nädal.
 
Kontaktisik Eirene Sau, tel 5918 2011, e-post eirene.sau@fazer.com 
Kandideerimise tähtaeg: 22.04.12
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12. aprillil 2012
algusega kell 16.00
Ääsmäe Põhikoolis

Info ja registreerimine 5. aprillini: 
piret.kunts@aasmaepk.edu.ee

või telefonil 51 55 097

Aeg Üritus Toimumiskoht Korraldaja Kontaktid
17.02-
15.04

Evald Piirisild näitus        
``Eestimaa linnused`` Saue valla Kultuurikeskus Saue valla 

Kultuurikeskus
 679 6765, info.veskitammi@
sauevald.ee

12.04 Saue valla Laululaps Ääsmäe Põhikool kell 16.00 Ääsmäe Põhikool Piret Kunts  515 5097 kool@
aasmaepk.edu.ee

12.04 Karaoke Laagri Pubis Laagri Pubi kell 20.00 Laagri Pubi Laagri Pubi   634 5069

13.04
Kuumad 90-ndad              
DJ Rai´´ki Laagri Pubi kell 20.00 Laagri Pubi Laagri Pubi tel 634 5069

14.04
Vokaalansamblite festival 
``Veskitammi Lauluratas``

Saue valla Kultuurikeskus 
kell 12.00

Saue valla 
Kultuurikeskus

Ingrid Novikova  534 65917, 
veskitammi@sauevald.ee

14.04 Ansambel Ska Faktor Laagri Pubi kell 20.00 Laagri Pubi Valev, tel 555 3914 
info@laagripubi.ee

16-21.04 SÜDAMENÄDAL Saue vald Saue Vallavalitsus Mare Jallai   654 1136 
mare.jallai@sauevald.ee

20.04 Laagri Emade Klubi Saue valla Kultuurikeskus 
kell 11.00 MTÜ Kollane Pardike Mare Võting 566 02107

20.04 Karaoke Hüüru Veskis Trahter Hüüru Veski kell 21.00 Trahter Hüüru Veski Tel 607 1430

20.04 Ääsmäe noorte Moeshow Ääsmäe noortekeskus Ääsmäe noortekeskus 
EXIT Angela Jüristo 539 10157

20.04
Kuumad hitid aastast 2000, 
DJ Rai´´ki Laagri Pubi  kell 20.00 Laagri Pubi Laagri Pubi tel 634 5069

21.04 Laagri Taluturg Saue valla Kultuurikeskus 
kell 10.00

Saue valla 
Kultuurikeskus

Ingrid Novikova  534 65917, 
veskitammi@sauevald.ee

21.04 Suur Jüriööjooks Maidlas Maidla Külaselts kell 17.00 MTÜ Maidla Külaselts Ene Mitt 534 27155

21.04
Laagri ujulas  
AVATUD USTE PÄEV Laagri ujula 13.00-18.00 LHSK admin@laagriujula.ee 

651 7632

21.04 Ansambel Respekt Laagri Pubi  kell 22.00 Laagri Pubi Laagri Pubi tel 634 5069

21.04 Ohtlike jäätmete kogumisring Saue vald kell 9.00 - 12.00 Saue Vallavalitsus Mikk Lõhmus 511 9343

22.04 Brasiilia pidu (lastele) Saue valla Kultuurikeskus Laagri Kristlik Kogudus Ülle Kalvik tel 566 53521

25.04 JÜRIPÄEV Pensionäride ühendus SÜGIS Ääsmäe pensionäride 
ühendus SÜGIS Olvi Suurkütt 672 0694

26.04 Karaoke Laagri Pubis Laagri Pubi  kell 20.00 Laagri Pubi Laagri Pubi 634 5069

27.04
Teatrietendus R.Raud ``Keegi 
teine``

Saue valla Kultuurikeskus 
kell 19.00

Kohila harrastusteater 
H.H.H.

679 6765, info.veskitammi@
sauevald.ee

27.04
Eesti Disco õhtu &  Karaoke  
loos Laagri Pubi kell 20.00 Laagri Pubi Laagri Pubi tel 634 5069

28.04
``Ääsmäe rahvatants 20``    
(kutsetega) Ääsmäe Põhikool Ääsmäe Põhikool Piret Kunts   515 5097 

kool@aasmaepk.edu.ee

28.04 Üllar Luup Laagri pubi kell 22.00 Laagri Pubi Laagri Pubi tel 634 5069

28.04 Talgupäev Tuula ja Pällu küla MTÜ Tuula Tutulus

30.04 Volbripäev Ääsmäe noortekeskus Ääsmäe noortekeskus 
EXIT Angela Jüristo 539 10157

30.04
Volbriöö stiilipidu &ansambel 
Tulv Laagri Pubi kell 22.00 Laagri Pubi Laagri Pubi tel 634 5069

05.05 Taaskasutusturg Saue valla Kultuurikeskus 
kell 10.00

Saue valla 
Kultuurikeskus

Marika Grünberg     
tel 56676272 
heakaup@hotmail.com

05.05 Teeme ära!

Maidla küla
Vanamõisa küla
Ääsmäe küla
Koidu küla
Karutiigi asum

Saue vald

Huvi korral otsige lisainfot 
valla veebi- või Facebooki 
lehelt või kontakteeruge 
külavanemaga!

12.05 Emadepäeva Kontsert Saue valla Kultuurikeskus 
kell 11.00

Saue valla 
Kultuurikeskus, ms 
Vikerkaar, pereklubi 
Kollane Pardike

Tel 6796765, info.veskita-
mmi@sauevald.ee

18.05 Karaoke Hüüru Veskis Trahter Hüüru Veski Trahter Hüüru Veski Tel 607 1430

18.05 Laagri Emade Klubi Saue valla Kultuurikeskus 
kell 10.00 MTÜ Kollane Pardike Mare Võting   566 02107

26.05 Laagri Taluturg & Perepäev! Saue valla Kultuurikeskus 
kell 10.00

Saue valla 
Kultuurikeskus

Tel 6796765, info.veskita-
mmi@sauevald.ee

SAUE VALLA KULTUURI JA ÜRITUSTE KALENDER

AS Metsaküla Piim müüb:
Sõnnikut - hind 5,5 eurot/tonn 

+ käibemaks 20% 
Kompostmulda - hind 10 eurot/tonn 

+ käibemaks 20% 
Freesasfalti - hind 5 eurot/tonn 

+ käibemaks 20% 
Kohalevedu tellimisel.

Tellimine: 6049826, 56483533

Scarpa OÜ otsib Laagri kauplusesse 
(Rimiga samas majas) 
JALATSITE MÜÜJAT

Kasuks tuleb suurepärane 
suhtlemisoskus, 

hea müügikogemus.
Lisa info scarpa.info@gmail.com 

või 56 971 431
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Aeg Noortelaager Toimumiskoht Hind Kontaktid

21-22.04
Mägi Aivari kursus                  
(12-17.a. tüdrukud ja poisid) Männiku sõjaväe linnak 40 EUR MTÜ Mudamadrused, 

info@mudamadrused.ee

11-15.06
Tänavakultuuri linnalaager 
(10-17.a. poisid ja tüdrukud)

Laagri alevik, Saue valla 
Kultuurikeskus 40 EUR

Saue valla Kultuurikeskus, 
MTÜ Pere Heaks, tel 6796765 
info.veskitammi@sauevald.ee

11.06-
15.06

Kunsti- ja Loovuslaager        
(5-10.a. poisid ja tüdrukud)

Laagri alevik, Lasteklubi 
Väike Päike 84 EUR

Lasteklubi Väike Päike, Agata 
Rosenberg tel 58439889, 
lasteklubi@lasteklubi.ee 

15.06-
22.06

Noortelaager Viiking Tiigrid      
(venekeelne,  7-16.a. tüdrukud 
ja poisid)

Võsu, Lääne Virumaa, 80,72 EUR
Saue Vallavalitsus Sirli Sõstar-
Peenra tel 53462560, 
sirli.sostar@sauevald.ee

16.06-
21.06

Spordi-ja ujumise  lastelaager 
(7-17.a. tüdrukud ja poisid) 

Kloogaranna Noortelaa-
ger, Harjumaa 125 EUR

Taigur Tooming, tel 5204057, 
info@taimaut.ee, 
www.taimaut.ee

16.06-
22.06

Linnalaager:   Kui-
das hakkama saada!                                             
(5-10.a. poisid ja tüdrukud)

Laagri alevik, lasteklubi 
Väike Päike 84 EUR

Lasteklubi Väike Päike, Agata 
Rosenberg, tel 58439889, 
lasteklubi@lasteklubi.ee 

25.06-
29.06

Sprodi- ja tantsulaager!        
(5-10.a. poisid ja tüdrukud)

Laagri alevik, lasteklubi 
Väike Päike 84 EUR

Lasteklubi Väike Päike,        
Agata Rosenberg, tel 
58439889, 
lasteklubi@lasteklubi.ee 

29.06-
01.07

Ellujäämise laager seiklusmän-
gudega                      
(12-17.a. tüdrukud ja poisid)

Männiku sõjaväe linnak 55 EUR MTÜ Mudamadrused,   
info@mudamadrused.ee

02.07-
13.07

Merelaager Laokülas 200 EUR
MTÜ Noorte Mereklubi, tel 
56286586,
info@merelaager.ee 

02.07-
06.07

Kuidas saada 5 päevaga 
mereröövliks!                           
(5-10.a. poisid ja tüdrukud)

Laagri alevik, lasteklubi 
Väike Päike 84 EUR

Lasteklubi Väike Päike,        
Agata Rosenberg, tel 
58439889, lasteklubi@last-
eklubi.ee

03.07-
10.07

Laste ja noorte puhkelaager 
(7-14.a. tüdrukud ja poisid)

Lastekaitseliidu Remniku 
puhkelaager, Ida-Viru-
maa, Remniku

112,48 EUR
Saue Vallavalitsus Sirli Sõstar-
Peenra tel 53462560 
sili.sostar@sauevald.ee

06.07-
08.07

Ellujäämise laager seiklusmän-
gudega                  
(12-17.a. tüdrukud ja poisid)

Klooga sõjaväe linnak 55 EUR MTÜ Mudamadrused, 
info@mudamadrused.ee

09.07-
13.07

Kuidas saada 5 päevaga su-
perstaariks!                            
 (5-10.a. poisid ja tüdrukud)

Laagri alevik, lasteklubi 
Väike Päike 84 EUR

Lasteklubi Väike Päike,  Agata 
Rosenberg, tel 58439889, 
lasteklubi@lasteklubi.ee

08.07-
13.07

Araella laste- ja noortelaager 
(6-13.a tüdrukud ja poisid)

Nelijärve, Nelijärve 
puhkekeskus 131 EUR

MTÜ Agentuur Evita tel 
58303538, 
info@agentuurevita.ee 

16.07- 
21.07

Segasummasuvila                     
(5-10.a. poisid ja tüdrukud)

Laagri alevik, lasteklubi 
Väike Päike 84 EUR

Lasteklubi Väike Päike,  Agata 
Rosenberg, tel 58439889, 
lasteklubi@lasteklubi.ee

1-6.07; 
8-13.07;

Jaanioja Loovuslaager            
(6-12.a. tüdrukud) Võsu, Lääne Virumaa 240 EUR OÜ Jaanioja Mõis, 56470187 

janaioja@gmail.com

17-22.06; 
5-10.08;  

Ratsalaager                                  
(7-16.a. poisid ja tüdrukud) Aegviidu, Harjumaa 220 EUR

OÜKivisaare Ratsatalu, 
56631520 
info@hobused.ee

16.07-
21.07

Puhke-, spordi- ja kergejõusti-
kulaager              
(7-17.a. tüdrukud ja poisid)

Luuka Puhkemaja, Karksi 
Nuia 154 EUR

Taigur Toming, tel 5204057, 
info@taimaut.ee, 
www.taimaut.ee

20.07-
22.07

Ellujäämise laager merel Pedassaarel 75 EUR MTÜ Mudamadrused,
info@mudamadrused.ee

29.07-
03.08

FÄN CLUB laste – ja noorte-
laager                            
(10-17.a. poisid ja tüdrukud)

Käsmu 103,20 EUR MTÜ Fan Club tel 513 7685 
info@seiklusmaailm.ee

01.08-
07.08

Seikluslik ja meelelahu-
tuslik suvine lastelaager                   
(7-17.a. tüdrukud ja poisid)

Karepa Noortelaager 154 EUR
Taigur Toming, tel 5204057, 
info@taimaut.ee, 
www.taimaut.ee

03.08-
05.08

Seiklus- ja puhkelaager Karitsa Jahimaja 55 EUR MTÜ Mudamadrused, 
info@mudamadrused.ee

06.08-
10.08

Arabella linnalaager               
(6-13.a. tüdrukud ja poisid) Tallinn 75 EUR

MTÜ Agentuur Evita tel 
58303538, 
info@agentuurevita.ee

15-18.08
Pärimus- ja loovuslaager     
 (9-14.a. poisid ja tüdrukud)

Koppelmaa, Endla Talu, 
Saue vald, Harjumaa

80 EUR/   
40 EUR

Saue valla Kultuurikeskus, 
MTÜ Pärimus ja Loovus, 
tel 6796765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

29-31.08 Lasteklubi Kõnelevad Käed  Laagri alevik, Saue valla 
Kultuurikeskus

Laagri Kristlik Kogudus, 
Tõnis Roosimaa 
tel 57813756

NOORTELAAGRITE KALENDER JUUNI-AUGUST 2012

Saue Valla Suur Jüriöö 
Jooks 2012 MAIDLAS 

 

21.APRILLIL Maidla Seltsimaja õuel 
 
Õhtut juhib  
MARGO HUSSAR 
Esineb 
A.T.S.tantsustuudio 
Musitseerivad 
EESTI GUN JA ANNE LOHO 
Toitlustab  
TÜ ŠEIKER 
Kaitseliit jagab võistlejatele 
tasuta suppi! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Info ja detailne võistlusjuhend 

MTÜ Maidla Külaseltsi Facebooki lehel. 
http://www.facebook.com/Maidlakyla 

Pane soojalt riidesse ja tule naudi ilusat 
kevadõhtut! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ÜRITUS ON TASUTA ! 
Korraldaja jätab õiguse teha 

päevaplaanis muudatusi. 

Ajakava 
17:00 Pidulik avamine  
17.10 Esineb A.T.S tantsustuudio 
18:00 Lastejooks  kuni 5 a. 
18:20 Lastejooks 6-8.a  
18:40 Lastejooks 9-12 a. 
19:00 Lastejooksu  autasustamine 
19:45 Teatejooksu START 
20:30 Esinevad Eesti Gun ja Anne Loho 
21:15 Teatejooksu autasustamine 
Jätkavad esinemist Eesti Gun ja Anne Loho 
24.00 Peo lõpp 

 

BUSSIGRAAFIK JÜRIÖÖ JOOKSULE:
15.40  Hüüru Veski juurest
15.50  Kotka tn Instituudi tee ristist Alliku külast
15.55  Vallamaja parklast Laagrist
16.00  Suurevälja tee ja Laagri tee ristist  Vanamõisa külast
16.05  Saue raudteejaama juures perrooni Keila poolses otsast  
 Vanamõisa külast
16.10  Välja tee ja Vahtra tn ristist Vanamõisa külast
16.20  Valingul Ööbiku ja Puiestee tn Ristist  Valingu külast
16.25  Aila vana koolimaja juurest Aila külast
16.30  Jõgisool Lõokese tn otsast Jõgisoo külast
16.40  Ääsmäe kooli eest
16.50  Maidla

klubi

Laagri Tervis

SUVEKS VORMI!! SPORDIKLUBIS 
“LAAGRI TERVIS”

Meil on mõnusad rühmatrennid: 
ZUMBA, KARIIBIMIX,BODY, PumpXF, JOOGA

Ja loomulikult ka JÕUSAAL

Aprillis kampaania: TOO KAASA UUS SÕBER 
JA SAATE MÕLEMAD KUUKAARDI -10%!! 

VAATA LÄHEMALT: WWW.LAAGRITERVIS.EE

05. mail kell 10.00-14.00
 Saue valla Kultuurikeskuses

Veskitammi 8, Laagri

KIRBUTURG
OOTAME KÕIKI

OSTMA-MÜÜMA-VAHETAMA 
Lastekaubad, raamatud, riided, 

mänguasjad jms

Registreerimine: Marika 
Grünberg gsm 56676272 

heakaup@hotmail.com

Kohatasu siseruumides: 2 eurot   
kultuurikeskuse õuel TASUTA
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VEO- ja KOLIMISTEENUS

KAARDID 
ENNUSTAVAD

Tel 900 1727 • 24 h
Hind 1,09 €/min

Sooduspakkumine: www.ennustus.ee
Kätelt ennustamine veebis: 

www.hiromantia.eu

Võtame konkursi korras tööle

TERITUSPINKIDE OPERAATORI
palume saata CV info@forman.ee

Pärnu mnt. 602  Saue vald
lisainfo tel. 6542233, 5042299

FORMAN OÜ

LAAGRI 
KINGSEPP

Comarketis

• KÕIK KINGSEPA TÖÖD
• VÕTMETE VALMISTAMINE  
• TÕMBLUKKUDE VAHETUS

• SILDID KLEEPSUD
• PATAREIDE VAHETUS

• TEMPLITE VALMISTAMINE
• GRAVEERIMINE

AVATUD IGA PÄEV 10.00 KUNI 20.00 

AS SAGRO FOOD 
(Hoiu 14/16, Laagri) pakub tööd

LIINITÖÖLISELE
KUUBIKUVALMISTAJALE

CV saata: info@sagro.ee
Info tel. 679 6830, 526 5823

OÜ SINITIIVIK
 

 Koduvaipade 
(ka kaltsuvaipade) ja 

pehme mööbli puhastus
 

Vaipade transport uksest 
ukseni tasuta.

Täpsem info 55 917 562

AITAN MÜÜA VÕI 
ÜÜRILE ANDA 
KINNISVARA

Konsultatsioon tasuta. EKMK liige.
Eha Remma, tel 56 608 308 või 67 97 614, 
e-mail remma@smail.ee

SAUE LOOMAKLIINIK 
Avatud: E-R 15.00-19.00
Sooja 1, Saue tel. 600 3382
www.sauekliinik.ee

UUS! JOSERA LEMMIKLOOMATOIT 

*Autode remont,
keevitus ja värvimine

*Kliima kontroll ja täitmine
* Õlivahetus

* Tehniline ülevaatus
* Transportteenus,

*Fekaali vedu
* Autoparkla

AS Sagro automajand
Vae 3, Laagri, Harju maakond
Tel. 679 6858, GSM 515 8242

e-post: raul@sagro.ee

OST    MÜÜK    ÜÜR

HINDAMINE    INVESTEERIMINE

Vaata parimaid pakkumisi:  www.1partner.ee

MEIE LEIAME

OSTJA!

Kaili Tamm

56 268 258

66 84 700

Olmer Õigus

56 560 460

66 84 700

Forellipüük pakub tööd 
kalavalmistajale mai-sept. 

(väljaõpe kohapeal). 

Asume Pärnu mnt. 23km 
(Sauelt 5km) Jõgisool.

Tel: 516 3416

Laagri Ilusalong 
(Veskitammi 1)

Otsib küünetehnikut ja 
ripsmepaigaldajat

 Info 56502531
www.laagriilusalong.ee

Hea valla ettevõtja!
LHV Pank soovib investeerida väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete kasvu ja 
arengusse. Selgitamaks välja ettevõtjate vajadused arengutegevuse finantseerimiseks 
ning tutvustamaks LHV Panga poolseid võimalusi, kutsume Teid osalema ette- 
võtjatele mõeldud vestlusringis 17. aprillil kell 18:00 Saue valla Kultuurikeskuses.

Palun andke oma osalemisest ja Teid konkreetselt 
huvitavatest küsimustest teada e-posti aadressil private@lhv.ee.

LHV Panga juhatuse liige ja investeerimispanganduse juht Erki Kert 
räägib maailma turgudel toimuvatest arengutest ja nende mõjudest 
Eesti ettevõtluskeskkonnale.

LHV Panga juhatuse liige ja ettevõtete panganduse juht Indrek Nuume 
räägib LHV Panga lähituleviku ambitsioonidest ning väikese ja keskmise 
suurusega ettevõtete finantseerimise põhimõtetest.

•

•

TEEDE JA PLATSIDE EHITUS
- ASFALTEERIMINE

- ÄÄREKIVIDE JA 
   TÄNAVAKIVIDE PAIGALDUS

- HALJASTUSE RAJAMINE
- BOBCATI RENT JUHIGA
- KRUNTIDE NIITMINE JA 

TRIMMERDAMINE

 TEL: 53990245
E-MAIL: INFO@INFRAROAD.EE

WWW.INFRAROAD.EE

Töökoha kirjeldus:
Tööpiirkond Ääsmäe, Harjumaa. Täistööaeg
Otsime: meeskonda liini operaatorit ja 
sorteerijat.
Ootame kandidaadilt ausust, kohusetundlikkust 
ja täpsust. Kasuks tuleb hea füüsiline vorm ja 
venekeele oskus.

Nõudmised kandidaadile:
Eesti keele oskus kõnes ja kirjas
Põhiharidus
Ausus ja kohusetundlikkus

Palume saata oma CV eposti aadressile 
info@infokaitse.ee
Lisainfo www.infokaitse.ee
Meie kontaktandmed: tel 6556142, faks 
6556143
Aadress: Ääsmäe, Saue vald.

Infokaitsesüsteemide OÜ on loodud 1997 
aastal ja põhitegevuseks on kon�dentsiaal-
sete andmekandjate hävitamine, vanapaberi 
kogumine ja paberist toodete valmistamine.

+372 51 54526
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