
Kolm aastat tagasi moodus-
tatud koalitsiooni kuulusid 
valimisliidu Koostöö, IRLi 

ja Reformierakonna nimekirjad. 
30. augusti volikogu istungil anti 
üle umbusaldusavaldused voli-
kogu esimehe ja aseesimehe ning 
vallavalitsuse vastu, millele olid 
allakirjutanud kokku 11 volikogu 
liiget. Avalduses toodi umbusal-
damise põhjenduseks usaldusliku 
koostöö puudumine valitsuses ja 
võimuliidu otsustuskindluse puu-
dumine. 

Kuu aja jooksul toimunud lä-
birääkimiste tulemusena kirjutati 
alla uus koalitsioonileping ja  moo-

dustati uus senisest laiapõhjalisem 
võimuliit seniste koalitsioonipart-
nerite – valimisliidu Koostöö ja 
IRLi nimekirjade ning Keskera-
konna ja valimisliidu Saue vald ni-
mekirjas volikokku valitute  baasil. 
Vallavalitsust toetavasse liitu ei 
kuulu viis volikogu liiget, sh  kolm 
Reformierakonna nimekirjas kan-
dideerinud volinikku, kes kuulusid 
senisesse koalitsiooni ja olid samal 
ajal ühed umbusaldusavalduse al-
gatajatest. 

24. septembril toimunud vo-
likogu istungil valiti Saue Valla-
volikogu uueks esimeheks  Mati 
Tartu, aseesimeheks  Indrek Tii-
demann. Vallavalitsuse umbusal-
damine kukkus läbi, senist tegev-
võimu toetas 12 volinikku, vastu 
oli 4, üks volikogu liige puudus. 
Seega jätkab vallavanemana senine 

vallavanem Andres Laisk.
Uue sõlmitud koalitsioonile-

pingu kohaselt lähtutakse valla 
juhtimisel kuni järgmiste valimis-
teni valla kehtivast  arengukavast 
ja selle osana kinnitatud eelarvest-
rateegiast, seega märkimisväärseid 
sisulisi pöördeid valla arengusuun-
dades ja igapäevajuhtimises ette  
näha ei ole. Olulisi muudatusi ei 
ole plaanis ka volikogu komisjoni-
des. 

Uue koalitsiooni esmaseks 
suuremaks ülesandeks saab olema 
2013. aasta eelarveprotsessi me-
netlemine ja vastuvõtmine.

LOE KA LISALUGU 
LEHEKÜLJEL 3, KUS 
UMBUSALDUSE TAUSTU 
KOMMENTEERIVAD 
ASJAOSALISED

Taevas Saue valla 
juhtimise kohal selgines

KoduvaldSAUE VALLALEHT

Maamaksust 
vabastamiseks 
ei pea 
koduomanik 
avaldust 
esitama Kavandatav uus kõrgepingeliin 

jookseb ka läbi Saue valla külade LK 4LK 2

Saue Vallavolikogus moodustus uus koalitsioon, valla-
valitsuse umbusaldamine ei läinud läbi ja vallavane-
mana jätkab Andres Laisk. Volikogu esimeheks valiti 
Mati Tartu. 

Sotsiaal-
osakond astus 
suure sammu 
mugavamate 
teenindus-
tingimuste 
suunas LK 2

Põtrade küttimise hoo-
aeg on just alanud. Sobiv 
aeg küsida,  et mis veab 
mehepoja püssiga metsa, 
sügisporis ja talvelumes 
sumpama ning tunde va-
ritsuskohas külmetama?

Johannes 
Tasa - 
jahimees, 
kelle jaoks  
laskmine 
polegi oluline

LK 7

Sissevaade 
võimutüli 
tagatubadesse

LK 3
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JUHTIMINE

Mis siis õieti toimus, kes 
kellega koketeeris ja 
miks, kus lõpeb fassaad 
ja algab tegelikkus, kas 
see oli võitlus ideaalide 
või inimeste vahel? Kolm 
asjaosalist annavad oma 
kommentaari.

Omanik�rma 
lubab 
Comarketi  
kassasabade 
probleemi 
lahendada

LK 6
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UUS VÕIMULIIT
Volikogu esimees: 
Mati Tartu 
(Eesti Keskerakond)
Volikogu aseesimees: 
Indrek Tiidemann 
(VL Saue vald)
Rein Riga (VL Koostöö)
Eero Kaljuste (VL Koostöö) 
Ahto Oja (VL Koostöö)
Aleksandr Peuša 
(Eesti Keskerakond)
Toomas Artma (VL Saue vald)
Risto Kiilberg (Erakond 
Isamaa ja Res Publica Liit)
Kalle Reiter 
(Eesti Keskerakond)
Lennart Steinberg 
(VL Koostöö)
Valeri Alba (VL Saue vald, 
volitused peatatud /  
Aavo Sõrmus, asendusliige)
Lauri Vahtre (Erakond Isamaa 
ja Res Publica Liit)

VÕIMULIITU EI KUULU
Olav Kruus (valitud volikokku 
Erakond Isamaa ja Res Publica 
Liit nimekirjas)
Lauri Saar (valitud volikokku 
Reformierakonna nimekirjas)
Ville Pak (valitud volikokku 
Reformierakonna nimekirjas)
Ole Michael Rasmussen (vali-
tud volikokku Erakond Isamaa 
ja Res Publica Liit nimekirjas)
Indrek Lindsalu (valitud 
volikokku Reformierakonna 
nimekirjas)
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VOLIKOGU ERAKORRALISEL ISTUNGIL 

24. SEPTEMBRIL 
•	Avaldati	 umbusaldust	 Saue	 Vallavalitsusele,	 mis	 ei	
läinud	läbi,	poolt	hääletas	4	ja	vastu	oli	12	volikogu	
liiget.

•	 Saue	Vallavolikogu	uueks	esimeheks	valiti	Mati	Tartu.
•	 Saue	Vallavolikogu	uueks	aseesimeheks	valiti	Indrek	
Tiidemann.

•	 Saue	Vallavolikogu	revisjonikomisjoni	esimeheks	va-
liti	Lauri	Saar.

•	 Toimus	Saue	Vallavolikogu	määruse	„Saue	valla	põhi-
määrus“	muutmine	–	I	lugemine

VOLIKOGUS 27. SEPTEMBRIL 
•	 Saue	Vallavolikogu	määruse	„Saue	valla	põhimäärus“	
muutmine	–	II	lugemine	ja	vastuvõtmine.

•	 Saue	valla	sotsiaaltoetuste	määruste	muutmine.
•	 Saue	valla	arengukava	2010-2015	(2026)	muutmine	ja	
Saue	valla	eelarvestrateegia	kinnitamine.

•	Nõusoleku	andmine	riigihanke	„Pelletkütuse	ost	Har-
ku	Hooldekodule“	korraldamiseks.

•	Nõusoleku	 andmine	 riigihanke	 „Välikoristusteenus	
Saue	valla	hoonestatud	kinnistutele“	korraldamiseks.

•	 Veskitammi	4	hoone	ruumide	üürile	andmine	ja	üüri-
lepingu	nr	16-4/186/2009	muutmine.

•	Ääsmäe	Põhikooli	hoone	eluruumide	tasuta	kasutus-
se	andmine.

•	 Koru	vee-ettevõtja	tegevuspiirkonna	laiendamine
•	 Katastriüksuse	 Vankumäe	 jagamine	 ja	 sihtotstarbe	
määramine.

•	 Katastriüksuste	 Liivamäe	 ja	 Liivamäe	 1	 jagamine	 ja	
sihtotstarbe	määramine.

•	Anti	 sisse	 umbusaldusavaldus	maakomisjoni	 esime-
hele	Ville	Pakile.

Sotsiaalosakond astus 
suure sammu mugavamate 
teenindustingimuste poole

Uus teenindussaal asub senisest 
sadakond meetrit kaugemal, 
Vae tänaval number 2 majas, 

vanades postkontori ruumides. Kõrged 
laed, heledad toonid, ruumi manööver-
damiseks nii ratastoolile kui lapsekäru-
le, võimalus sõita autoga otse ukse ette 
ja toetada end diivanile, kui järjekord 
ehk ootamist nõuab. „Oleme loonud 
kohalikele elanikele oluliselt paremad 
teenindustingimused, mis teeb tulijate 
elu palju mugavamaks,“ usub sotsiaal-
nõunik Mare Jallai. Kuna osakond te-

geleb ohtralt ka delikaatsete isikuand-
metega, mis eeldab suuremat eraldatust, 
siis loodud kabinetijaotus toetab seda 
privaatsusnõuet. Lisaks rõõmustab sot-
siaalnõunik uuel büroopinnal paikneva 
laoruumi üle, sest nii Euroopa toiduabi, 
kui heade inimeste toodud riideannetu-

sed leidsid seni koha ame-
tike tööruumides, nüüd on 
selleks spetsiaalne pind.

Proua Silvia (pildil) Va-
namõisas kiidab samuti uusi 
ruume: „Palju mõnusam 
tunne on kohe. Enne oli 
nii, et kui astusid sisse, siis 
olidki kohe ninaga vastu 
letti, aga siin on ikka ruu-
mi ja olemist. Ma usun, 

et ka töötegijatel on nii palju parem, 
enne olid nemadki tihedalt koos,“ ise-
loomustab Silvia. Uues teenindussaalis 
on senisega võrreldes poole rohkem 
ruutmeetreid – pisut üle saja, lisaks sot-
siaalosakonna töötajatele, toimub seal 
ka haridusnõuniku vastuvõtt.

Seniste ahtakeste ruumide asemel ootab nüüd 
sotsiaalosakonna kundesid avar, hele ja õhurikas 
teenindussaal.

Volikogus septembris

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

SOTSIAAL

Muudatused sünni-,  hoolekande 
asutuse teenuse- ja ühekordse 
toetuse maksmisel
Saue	Vallavolikogu	27.	septembri	2012	istungil	muudeti	
Saue	valla	 sotsiaaltoetuste	maksmise	 korda	 	 sünnitoe-
tuse	sõnastuse	 ja	kohaliku	 toimetulekupiiri	määra	osas	
ning	kinnitati	hooldekodu	teenuse	toetuse	uueks	nime-
tuseks	 “hoolekandeasutuse	 teenuse	 toetus“	 ja	 antud	
toetuse	 määrad.	 Samuti	 täiendati	 hoolekandeasutuse	
teenuse		toetuse	taotlemise	ja	maksmise	korda.
Sünnitoetuse	 taotlemisel	 peab	 nüüd	 uue	 korra	 koha-
selt	 vanem/vanemad	olema	olnud	Saue	 valla	 elanikud	
lapse	sünni	hetkel	ja	sünnitoetuse	väljamaksmise	hetkel	
vähemalt	 toetuse	väljamaksmise	aastale	eelneva	aasta	
31.	 detsembri	 seisuga.	 Endiselt	 on	 sünnitoetust	 õigus	
taotleda	kuni	kolm	kuud	pärast	lapse	sündi.	Seega	tekib	
määruse	muutmisega	võimalus	toetuse	taotlemiseks	ka	
aasta	 viimasel	 kolmel	 kuul	 sündivate	 laste	 vanematel,	
kes	 ei	 märganud	 end	 enne	 lapseootele	 jäämist	 valda	
registreerida.	 Õigus	 sünnitoetusele	 tekib	 eeldusel,	 et	
vanem/vanemad	ennast	lapse	sündimise	aasta	31.	det-
sembri	seisuga	valla	elanikeks	registreerivad.	Sünnitoe-
tuse	taotlemisel		sünnitõendi	esitamist	enam	ei	nõuta.
Nüüdsest	 on	 leibkonna	 (perekonna)	 sissetulekust	 sõl-
tuvate	 valla	 sotsiaaltoetuste	 (näit.	 ühekordne	 toetus)	
maksmisel	aluseks	kohalik	toimetulekupiir	kolmekordse	
riikliku	toimetulekupiiri	määras	 (3x	76,70).	Seega	lähtu-
takse	põhimõttest,	et	 toetust	on	õigus	saada,	kui	 toe-
tuse	 saaja	 leibkonna	 dokumenteeritav	 tulu	 leibkonna	
liikme	kohta	jääb	alla	kohaliku	toimetulekupiiri.
Hoolekandeasutuse	 teenuse	 toetuse	määradeks	 kinni-
tati	300	eurot	kuus	hoolduskoht	üldhooldekodus	ja	kuni	
430	eurot	 kuus	põetuskoht	 üldhooldekodus	ning	 koht	
erihoolekandeasutuses.

Maamaksust vabastamiseks ei pea 
koduomanik avaldust esitama

Nimetatud seaduse alusel on 
maamaksu tasumisest vabasta-
tud maaomanik tema omandis 

oleva elamumaa  või maatulundusmaa 
õuemaa kõlviku osas alevikus ning ti-
heasustusega alaks määratud alal kuni 
0,15 ha ja hajaasustuses elamumaal kuni 
2,0 ha ulatuses. Eelduseks on asjaolu,  
et sellel maal asuvas hoones on inimese 

elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse 
kantud elukoha andmetele.

Lahtiseletatult tähendab see seda, et 
Saue valla elanikud saavad maamaksust 
vabaks 1500 m2 ulatuses elamumaalt 
või maatulundusmaa õuemaa kõlvikult 
ning kuni 2,0 ha osas hajaasustuses. 
Tingimuseks on see, et maa omanik 
peab olema vabastust saava maaüksuse 
hoonesse sisseregistreeritud. Kui oma-
nikul on suurem maaüksus, kui mak-
suvabastuseks ette nähtud, tuleb ülejää-
nud maa eest maamaksu tasuda. 

Avaldusi maksuvabastuse saamiseks 

esitada ei tule. Vallavalitsuses kontrol-
litakse 1. jaanuari seisuga rahvastikure-
gistri sissekirjutused üle ja määratakse 
seaduses ettenähtud maksuvabastused.

Kehtima jäävad ka nende avalduse 
esitanud pensionäride ja represseeritu-
te maamaksuvabastused summas kuni 
19,20 eurot, kes omavad elamumaad, 
kuid ei ole sinna sisseregistreeritud (näi-
teks suvilaomanikud, kes elavad Tallin-
nas või mujal).

Lisainfo telefonil 654 1149,  ene.lepist@
sauevald.ee.

Alates järgmise aasta 1. jaanuarist hakkab kehtima 
„Koduomanikke maamaksust vabastav maamaksuseaduse 
muutmise seadus“. 

ENE LEPIST
maaregistripidaja

TÄHTIS TEADA

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV
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Kvaliteetsema perearstinduse suunas

Eelkõige tahame pakkuda veel pa-
remat, kvaliteetsemat, aga nüüd 
juba ka mugavamat teenindust. 

Ruumipuuduses oleme töötanud tege-
likult viimased kaks aastat. Praegu juh-
tub tihti nii, et peame EKG tegemiseks 
ootama protseduuride toa vabanemist.

Meie keskuses on tegelikult tööl kolm 
arsti, praegu küll on dr Luukas lap-
sehoolduspuhkusel, aga ootame teda 
pikisilmi tööle, hetkel abistavad meid 
residendid dr Lusti ja dr Liivak ning 
lastearst dr Talva. Arsti tööpäevad on 
enamasti pikad, peale vastuvõttu on vaja 

teha paberitööd, helistada patsientidele, 
vastata meilidele. Praegu tuleb mõni-
kord olude sunnil teha telefonikonsul-
tatsiooni tundi ka puhketoa telefonil 
ilma arvutita, et vabastada teisele arstile 
vastuvõtutuba. Lisaks teevad väga suure 
osa tööst õed iseseisva vastuvõtuga ja ka 
telefoninõustamisega. Selleks kõigeks 
on vaja eraldi ruumi, et tagada patsien-
dile privaatsus. Ruumides teeme kind-
lasti väikese remondi sättimaks neid  
käepärasemaks arstivastuvõtuks ja tehes 
ka ühenduse praeguse lastekabinetiga - 
seal ei ole praeguse seisuga isegi tualetti. 

Suur remont jääb kahjuks rahapuuduse 
taha, seega teeme kalkulatsioonid mii-
nimumprogrammiga tagamaks kraani-
kausid jms hädapärase. Ideaalis vajaks 
lastekabinet ka imetamisnurgakest ja 
laste mängunurgakest, mis unistuste 
plaanides on sees. 

Tänase päeva seisuga ei ole me veel 
ruume reaalselt enda kasutusse saanud, 
et konkreetseid plaane teha ja paluda 
ehitajatel hinnapakkumised teha, kuid 
kindlasti loodame ruumide värskenda-
misega selle aasta jooksul ühele poole 
saada.

Vabanenud sotsiaalosakonna ruumid anti volikogu otsusega  
Laagri perearstide käsutusse. Doktor Triinu-Mari Ots kommen-
teeris, miks perearstikeskus tunneb vajadust ruumilisa järele.



MATI TARTU, 
PRAEGUNE VALLAVOLIKOGU 
ESIMEES, ENDINE OPOSIT-
SIOONI ESINDAJA

Mis põhjusel otsustasid Kesk-
erakonna ja valimisliidu Saue 
vald saadikud allkirjastada umb-
usaldusavalduse?
Vastan ausalt ja nii, nagu mina 
olukorda hindan. Loomulikult on 
igal inimesel asjade käigust oma 
nägemus, erinev vaatenurk ja in-
dividuaalne tõlgendus, üldjoontes 
aga mõistsime me kõik, kes umb-
usaldusavaldusele alla kirjutasid, 
et volikogus tekkinud võimuvaa-
kum vajab kiiret lahendamist. 
Olen pannud pikkade aastate 
jooksul tähele, et kohalike omava-
litsuste valimistel ei vali inimesed 
mitte erakondi, vaid ennekõike 
ikka isikuid, keda tuntakse ja usal-
datakse. Erandiks on ehk ainult 
Reformierakonna valijaskond, kes 
identi�tseerib end noorte, rikaste, 
edukate ja innovaatilistena ning 
valib seetõttu erakonda, sageli 
tundmata isikuid. Seepärast ma ei 
a�šeeriks siinjuures erakondade ja 
valimisliitude nimesid.

Kes olid selle avalduse init-
siaatorid? Kas umbusaldamise 
hetkel oli olemas ka nö stratee-
giline plaan, et kes peaks valla-
juhtimise üle võtma?
See oli meie ühine otsus. Loomu-
likult olid umbusaldamise hetkel 
meil olemas nii lühiajalised kui ka 
pikemaajalised plaanid, niisama 
segadust tekitada oleks olnud 
lapsik ja vastutustundetu. Läbirää-
kimiste käigus ei juhtunud midagi 
traagilist ning valitsusliidul koos 
endiste Reformierakonna saadi-
kutega poleks olnud minu aru-
saamadel midagi viga. Pigem sai 
uue koalitsiooni moodustamisel 
kaalukeeleks ehk pikemaajalisem 
koostöökogemus Isamaaliidu ja 
IRL-i saadikutega. Tahan siinjuures 
avaldada tunnustust Reformiera-
konna saadikutele, kes minu ar-
vates käitusid eetiliselt ja astusid 
erakonnast in corpore välja pärast 
rahastamisskandaali puhkemist.

Kas vallajuhtimise suunad ja te-
gevusplaan muutuvad järgmise 
aasta jooksul?
Olen arvamusel, et noor vallavalit-
sus on teinud oma tööd püüdlikult 
ja entusiasmiga ning seda tuleb 
tunnustada. Valla arengukava sai 
just uuesti üle vaadatud, täien-
datud ja volikogu poolt heaks 
kiidetud ning kinnitan, et valla 
juhtimine peab jätkuma stabiilselt 
koostöös ja heas usus.

INDREK LINDSALU, 
ENDINE KOALITSIOONIPART-
NER, PRAEGUNE OPOSITSIOO-
NI LIIGE

Kes initseeris umbusaldusaval-
duse esitamise,  ehk kes kellele 
siis lõpuks ettepaneku tegi?
Kuigi valla juhtimises on vallavalit-
suse tasandil vägagi palju positiiv-
seid muutusi, siis volikogu tasandil 
toimus peale valimisi üleminek 
vihma käest räästa alla. Ehk siis 
endiselt valitseb kitsas kildkond, 
mis sest, et pealtnäha teist vär-
vi. Ei kujunenud tõsiselt võetavat 
koalitsiooni ega opositsiooni, vaid 
üksnes omamehelikud kokkulep-
ped.
Kui üks praeguse volikogu osa-
pooltest hakkas ringi käima ja liit-
lasi värbama väidetega, et 2013. 
aasta valimistel on neil kindlalt 
plaanis saada volikogus üle poo-
le kohtadest, „et keegi ei saaks 
enam meiega õiendada“, siis pi-
dasin vajalikuks hakata tasapisi 
ringi vaatama, kas ja kus võiksid 
olla alternatiivsed variandid, et 
mingit „aktsiate kontrollpaki“ 
omandamist järgmistel valimistel 

ei toimuks. Muu hulgas kõnelesin 
sellest ka nende volikoguliikmete-
ga, kellega koos esitasime umb-
usaldusavalduse ja kes siis hiljem 
sujuvalt poolt vahetasid. 

Mis oli põhjenduseks umbusal-
duse esitamisele alla kirjutami-
sel? 
Koalitsiooni sees on olnud väga 
suuri erimeelsusi sisuliselt algu-
sest peale, mida on ka omavahel 
käsitletud. Meie oma fraktsiooni-
ga oleme tundnud end mitmete 
teemade puhul olevat nö siseopo-
sitsioonis ja usun, et meie rahul-
olematus koalitsiooni juht�guuri-

de tegevusega ei olnud kellelegi 
saladuseks. Vallas laiemalt ei ole 
me neid vastuolusid a�šeerinud, 
kuna need ei ole pääsenud mõju-
tama protsesse, mis puudutaksid 
avalikkust. Kordan veel kord üle, 
et esialgselt oli jutt mitte kohesest 
võimupöördest, vaid ettevalmis-
tustest 2013. aasta valimisteks. 
Isegi kui oleksime jätkanud seni-
ses koalitsioonis, oleksime uutel 
valimistel olnud ju ikkagi omava-
hel konkurendid, kui väga ka part-
nerid poleks unistanud meid oma 
paati meelitada. Kui aga jutud 
läksid nii kaugele, et oleks otstar-
bekaks viia muudatused ellu kohe, 
siis sealt edasi oli tegemist puhtalt 
poliittaktikaga. Et üksteisele an-
tud mehesõna ei pidanud - ju siis 
polnud piisavalt mehi, nagu seda 
elus ikka ette tuleb.

Kas kogu selle asja taustal võib 
olla siiski soov enne järgmisi 
valimisi senisest enam pildile 
pääseda? (any publicity is good 
publicity)
Kes oleks olnud järgmiste valimis-
te eel rohkem pildil, on vaieldav 
küsimus. Mitmes mõttes on vali-

mistele lihtsam minna opositsioo-
nist kui valitsevast koalitsioonist, 
sest see, kes on võimul, on seotud 
suurema vastutuse ja paljude eba-
populaarsete otsustega. Küll aga 
on mul kindel soov, et ükski jõud 
ei saaks volikogus selget enamust 
ega hakkaks Saue vallas oma te-
levisiooni rajama või bussiradu 
maha joonima.

Ilmselt olid umbusaldamise taga 
ka strateegilised plaanid, et mis 
saaks edasi, kes oleks olnud 
järgmised vallajuhid? 
Uut võimuliitu kavandades oli 
tõesti juttu ka sellest, kellele mil-

line positsioon kuulunuks. Antud 
juhul oli olukord, kus koalitsioon 
oleks sündinud kolmest erinevast 
jõust, kellest üks oleks saanud vo-
likogu esimehe, üks aseesimehe ja 
üks vallavanema koha. Suulistest 
vestlustest käisid läbi ka inimeste 
nimed, aga mingite kindlate lepe-
teni ei jõutud ja keegi millelegi alla 
ei kirjutanud. Seega jäigi asi „val-
lalegendide“ tasemele, millest on 
paslik kirjutada millalgi kas me-
muaarides või satiirilises romaanis, 
aga mitte praegu ajalehes.

Ühelt poolt on opositsiooni-
liikmed viidanud, et praegusel 
koalitsioonil on mängus isiklikud 
huvid ja ambitsioonid, teiselt 
poolt olite valmis nendega siiski 
koostööd tegema? 
Mis puudutab seda, kellega me 
tahtsime või ei tahtnud koostööd 
teha, siis nagu kogu ajalugu, nii ka 
hiljutine äkkpööre on demonst-
reerinud, pole praeguse jõudu-
de jaotuse juures vahet, kellega 
koostööd teha või mitte teha. Ei 
ole keegi kellestki õigem ega va-
lem, moraalsem ega amoraalsem. 
Pigem need kategooriad sellel ta-
sandil üldse ei kehtigi.
Kas ja mis huve kellegi taga näha, 
on puhtalt iga arvaja usu (loe: 
naiivsuse) küsimus. Igaühel on ju 
täielik õigus eeldada, et inimesed, 
kelle põhiline sissetulek ja elujärg 
on seotud kas otseselt valla raha-
kotiga, vallas asuvate maadega 
või siis vallas tehtavate otsuste-
ga, tahavad olla volikokku valitud 
puhtast altruismist.

ANDRES LAISK, 
VALLAVANEM

Kuidas kommenteerid vallavalit-
suse umbusalduse põhjendatust 
– milles võis seisneda see koos-
töö puudumine, kas see oli kui-
dagi nähtav ka varasemalt? 
Ma ei oska ega pea õigeks kom-
menteerida midagi enamat, kui 
sõnasõnalt kirjas vallavalitsuse 
umbusaldusavalduse tekstis. Val-
lavalitsuse siseselt toimis koostöö 
hästi ja töörütm oli, ning on jätku-
valt hea, samuti on viimaste aas-
tate jooksul pea kõik vallavalitsuse 
poolt ettevalmistatud volikogu 
eelnõud võetud vastu pigem kon-
sensuslikult, üksikute erandlike 
vastuhäältega. Kui midagi on va-
janud täiendavat arutelu, siis seda 
on ka tehtud. 

Oli see sinu hinnangul põhjen-
datud ja korrektne käitumine?
Vallavalitsuse positsioonil olles 
ei peaks ma volikogus toimuvat 

üldse liiga palju kommenteerima. 
Aga olen ka ise valimistel rahvalt 
mandaadi volikokku saanud ja 
seetõttu saan seda kommentee-
rida, kui üks koalitsioonipartner, 
kelle allkiri sarnaselt teistega oli 
senisel koalitsioonikokkuleppel. 
Ja sellelt positsioonilt asja vaada-
tes, ütleksin, et mina koalitsiooni-
partnerina ei oleks nii teinud. 

Kas umbusaldusavalduse esita-
mine tuli üllatusena? Kas Sinu 
hinnangul olnuks nende eri-
meelsuste lahendamisel ka mõni 
muu võimalus olnud, kui nö vai-
ba alt ära tõmbamine partnerite 
poolt? 
Kindlasti oli see üllatus ja sel-
les mõttes vaikselt ja professio-
naalselt selja taga ära tehtud asi. 
Igapäevased suhted koalitsioo-
nipartneritega paistsid viimasel 
ajal tavapärasest isegi paremad. 
Mitmed olulised küsimused, mil-
lega tegelesime, näiteks abival-
lavanema kandidaadi nimetami-
ne, leidsid nende poolt toetuse 
ja kooskõlastuse. Erimeelsuste 
lahjendamiseks on alati mitu või-
malust, milledest mina pooldan 
esmajärjekorras maha istumist ja 
asjade arutamist. Kuivõrd antud 
juhul on minu jaoks ebaselge mo-
tivatsioon toimunu taga, on ka 
raske öelda, mida täpselt oleks 
saanud teisiti teha. 

Kas oled kujunenud olukorraga 
rahul? Kuidas Sa näed koostööd 
uue võimuliiduga?
Hästi näen. Valla huvides on, et 
vallavalitsus saaks keskenduda 
igapäevasele tegevjuhtimisele. 
Selle omakorda tagab voliko-
gu toetus vallavalitsusele. Selles 
mõttes on uus laiapõhjalisem koa-
litsioon, kuhu on endise kolme 
reformierakonna nimekirjas kan-
dideerinud isiku asemel kaasatud 
kuus volinikku kahest valimisnime-
kirjast, kindlasti hea.  

Kas see kuu aega tõi ka mingeid 
tagasilööke valla operatiivjuhti-
mise tasandil? Kas valla juhtimi-
ses on oodata muudatusi? 
Minu hinnangul põhjendamatuid 
muudatusi kindlasti oodata ei ole. 
Uue koalitsioonilepingu üks olulisi 
lähtekohti minu jaoks on see, et 
lähtutakse kehtivast arengukavast 
(ja selle osana eelarvestratee-
giast), mille koostamisel ja täien-
damisel on vallavalitsus ja kõik 
volikogu liikmed osalised olnud. 
Valla juhtimine peab olema järje-
pidev ja pikaajalistele eesmärkide-
le suunatud ning arvestama samas 
reaalsete rahaliste võimalustega.

Sissevaade võimutüli tagatubadesse
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Viimase kuu aja jooksul on vallajuhtimises kõvasti tõmbetuult tunda olnud. Käibelolev retoorika, 
mis sisaldab märksõnu siseopositsioon, umbusaldamine, usaldusliku koostöö puudumine, või-
muvaakum jne, tunduvad poliitikakaugele inimesele topeltkodeeritud mõistukõnena, ega ei aita 
arusaamisele just kuigipalju lähemale. Mis siis õieti toimus, kes kellega koketeeris ja miks, kus 
lõpeb fassaad ja algab tegelikkus, kas see oli võitlus ideaalide või inimeste vahel? Kolm asja-
osalist annavad oma kommentaari.

Umbusaldushääletus Saue Vallavalitsuse suhtes päädis 4 poolt ja 12 vastuhäälega
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SAUe VALLA teRRitooRiUmiL SeptembRiS 2012 oN ALgAtAtUd jäRgmiNe detAiLpLANeeRiNg:

Saue Vallavalitsuse 18.09.2012 korraldusega nr 
657 algatati Laagri alevikus tuulemurru 8 (katast-
ritunnusega 72701:005:0195, suurusega 3 554 m², 
sihtotstarve elamumaa 100%) ja Tuulemurru 8a (ka-
tastritunnusega 72701:005:0053, suurusega 312 m² 
sihtotstarve elamumaa 100%) kinnistutel detailpla-
neering, eesmärgiga kinnistute kruntimine kaheks 
üksikelamukrundiks, millest üks moodustatakse 
olemasoleva üksikelamu juurde ning teine uue 

üksikelamu püstitamiseks. Planeeringuga lahen-
datakse heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed 
ja tehnovõrkudega varustamine. Kehtiva üldpla-
neeringuga on planeeritava maa-ala maakasutuse 
juhtfunktsiooniks määratud väikeelamute ala. Pla-
neerimisel tuleb lähtuda Saue valla üldplaneerin-
guga kehtestatud krundi miinimumsuurustest ja 
tiheasustusele vastavatest planeerimispõhimõte-
test – külades  asuvatel tiheasustusaladel kinnistute 

kruntimisel ei ole lubatud moodustada elamukrun-
te reeglina alla 1 500 m². Laagri alevikus võib mini-
maalseks ehituskrundi suuruseks olla 1 200 m² ning 
olemasoleva ehituskrundi jagamise tulemusel võib 
tekkida minimaalselt 1 000 m² suurused väikeela-
mukrundid. Detailplaneeringu koostamise algata-
mise taotlus on esitatud olemasolevate, suurusega 
kokku 3 866 m² elamumaa kinnistute kruntimiseks 
kaheks elamumaa krundiks. Tuulemurru tn 8 kin-

nistu on hoonestatud, millel asub üksikelamu ja 
abihooned. Arvestades piirkonna hoonestuslaadi, 
Tuulemurru tn 8 kinnistu korrapärast kuju ja kinnis-
tul olemasoleva hoonestuse asukohta on otstarbe-
kas planeerida uued elamumaa krundid suurustega 
alates 1 500 m². Planeeritava maa-ala suurus on ca 
3900 m². Planeeritav maa-ala piirneb Tuulemurru tn 
6a, 6b, 6c, 10, Soosambla tn 11, 13, Samblajuure tn 
11, 13, 15, 17 kinnistutega.

tARiStU

SAUe VALLA teRRitooRiUmiL SeptembRiS 2012 oN keHteStAtUd jäRgmiSed detAiLpLANeeRiNgUd:

Saue vallavalitsus kehtestas 4.09.2012 korraldusega 
nr 624 Vanamõisa külas Leevike  kinnistu ja lähiala 
detailplaneeringu. 

Saue vallavalitsus kehtestas 4.09.2012 korraldusega 
nr 622 Aila külas kevade tee 1, kevade tee 2 ja ke-
vade põik 3 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu.

Saue vallavalitsus kehtestas 4.09.2012 korraldusega 
nr 621 Vanamõisa küla kääru tn 4 kinnistu ja lähiala 
detailplaneeringu.

Saue vallavalitsus kehtestas 4.09.2012 korraldusega 
nr 623 Püha küla kuldsaare kõrtsi kinnistu ja lähiala 
detailplaneeringu.

teemApLANeeRiNgUte AVALikUd VäLjApANekUd jA ARUteLUd

Saue Vallavalitsus teatab, et Saue Vallavolikogu 30. 
augusti 2012 otsusega vastu võetud ja avalikustami-
sele suunatud teemaplaneering “Maagaasi D-kate-
gooria torustiku paiknemine Saue valla territooriu-
mil“ ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise 
aruande avalik arutelu toimub 24.10.2012 kell 
17.00 Saue Vallavalitsuses volikogu saalis (Veski-
tammi 4, Laagri alevik). Teemaplaneeringu ja selle 
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande 
avalik väljapanek toimub 19.09.2012 kuni 17.10.2012 
kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni ja ree-
deti kella 14.00-ni) Saue vallamajas, Veskitammi 4, 

Laagri alevik, kus on võimalik tutvuda planeeringu-
ga ning selle juurde kuuluva dokumentatsiooniga 
või elektrooniliselt valla veebilehe avalehel rubriik 
Uudised.
Eelpool toodud teemaplaneeringu avalikustamise 
kohta ilmus teade septembrikuu lehes.

Harju maavanem võttis 21.08.2012 korraldusega nr 
1-1/1202-k vastu Harju maakonnaplaneeringut täp-
sustava teemaplaneeringu „Põhimaantee nr 4 (E67) 
Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täp-
sustamine km 12,0-44,0” teemaplaneeringu ning 

korraldab teemaplaneeringu ja teemaplaneeringu 
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande 
avaliku väljapaneku ajavahemikul 24.09.2012-
22.10.2012 Harju Maavalitsuses, Tallinna Linnava-
litsuses, Saue Linnavalitsuses, Saue Vallavalitsu-
ses, Saku Vallavalitsuses ja Kernu Vallavalitsuses, 
tööpäeviti tööaja jooksul. Avalikule väljapanekule 
järgneb avalik arutelu, mis toimub 22.11.2012 Ker-
nu valla Rahvamajas (Riisipere tee 6, Haiba küla, 
Kernu vald) algusega kell 18.00. Teemaplaneerin-
gu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on 
Harju Maavalitsus, e-mail: info@mv.harju.ee Harju 

maakonna teemaplaneeringu osas (kontaktisik: 
Alan Rood, e-post: alan.rood@mv.harju.ee, tel: 611 
8789);
Teemaplaneeringu kohta saab infot Harju Maava-
litsuse veebilehelt: http://harju.maavalitsus.ee/et/
tallinn-parnu-ikla-maantee
Teemaplaneeringu kaardi, seletuskirja, keskkon-
namõju strateegilise hindamise aruande jm ma-
terjalidega paberkandjal on võimalik tutvuda 
ajavahemikul 24.09-22.10.2012 tööaegadel Saue 
Vallavalitsuses (Veskitammi 4, Laagri alevik).

detAiLpLANeeRiNgUte AVALikUd VäLjApANekUd 

Saue Vallavalitsus võttis 11.09.2012 korraldusega nr 
638 vastu ja suunas avalikustamisele Laagri alevikus 
kärbi 2 kinnistu (katastritunnus 72701:005:0271, 
suurusega 0,58 ha, maatulundusmaa 100%) ja lähia-
la detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise 
eesmärgiks on muuta kinnistu maasihtotstarbe äri-, 
tootmis- ja transpordimaaks ning määratakse ehi-
tusõigus kahe äri- ja tootmishoone rajamiseks. Üht-
lasi määratakse detailplaneeringus üldised maa-
kasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, 
juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega va-
rustamise põhimõtteline lahendus. Üldplaneeringu 
kohaselt paikneb detailplaneeringuks taotlev maa-
ala tiheasustusalal, maakasutuse juhtfunktsiooniga 
äri- ja tootmismaa. Planeeringu ala vahetuse lähe-
dusse jäävad hoonestatud tootmis- ja ärimaa krun-
did. Planeeritav ala on suurusega ca 0,68 ha. Kärbi 2 
kinnistu piirneb reformimata maaga (suurusega 981 
m²), millel asub olemasolev juurdepääsutee. Detail-
planeeringuga on ette nähtud reformimata maal 
paiknevale olemasolevale tänavalõigule transpor-
dimaa sihtotstarbega krundi moodustamine ja selle 
taotlemine munitsipaalomandisse. Vastavalt Saue 
Vallavalitsuse ja arendaja vahel sõlmitud kirjalikule 
lisakokkuleppele, kaasneb planeeringu elluviimise-

ga arendajal kohustus omal kulul või siis kokkuleppe 
saavutamisel koostöös antud piirkonna teiste huvi-
tatud arendajatega projekteerima ja välja ehitama 
asfaltbetoonkattega juurdepääsutee alates Kärbi 2 
kinnistust kuni Hoiu tänavani.

Saue Vallavalitsus võttis 25.09.2012 korraldusega 
nr 682 vastu ja suunas avalikustamisele Alliku kü-
las puusepa (katastritunnusega 72701:002:0065, 
suurusega 1,023 ha, sihtotstarve elamumaa 100%) 
kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga 
kinnistu kruntimine kaheks elamumaa sihtotstarbe-
ga kinnistuks, millest üks kinnistu hakkab koosnema 
kahest katastriüksusest -  suurem (suurusega 3 178 
m²) moodustatakse olemasoleva üksikelamu juurde  
ning väiksem (suurusega 1 882 m²) jääb kinnistu la-
hustükiks, millele ehitusõigust ei määrata. Teisele 
elamumaa sihtotstarbega kinnistule (suurusega 5 
173 m²) määratakse ehitusõigus uue üksikelamu ja 
abihoonete rajamiseks. Planeeringuga lahendatak-
se juurdepääsud kinnistutele, tehnovarustus ning 
määratletakse keskkonnakaitselised abinõud. Saue 
valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneerin-
guks taotletav maa-ala hajaasustusalal, millele ei ole 
määratud juhtotstarvet. Planeerimisel on lähtutud 

üldplaneeringuga kehtestatud hajaasustusele vas-
tavatest planeerimispõhimõtetest ja nõudest, kus 
minimaalseks elamumaa sihtotstarbega katastriük-
suse suuruseks võib olla 5 000 m².  Puusepa kinnis-
tu asukoha, kuju, olemasolevate hoonete asukoha 
ja uute planeeritavate hoonete asukoha valiku pu-
hul ei ole võimalik moodustada kahte kompaktset 
üksikelamukrunti. Lahustükkide planeerimine on 
tingitud ka asjaolust, et üle kinnistu kulgevad ole-
masolevad kuivenduskraavid. Üldplaneeringust 
tulenevate nõuete tagamiseks on vajalik planeerida 
kaks lahustükki, mis moodustavad kokku elamumaa 
sihtotstarbega kinnistu suurusega 5 060 m². Osa 
planeeritavast maa-alast paikneb kinnismälestise 
kaitsevööndis, kuhu kavandatakse rajada üksike-
lamu koos abihoonetega (arheoloogiamälestis, 
asulakoht reg nr 18938). Seetõttu oli enne detail-
planeeringu koostamisele asumist vajalik taodelda 
Muinsuskaitseametist vastavad eritingimused ning 
viia läbi arheoloogiline eeluuring. Planeeringualal 
viidi läbi Muinasprojekt OÜ poolt arheoloogilised 
eeluuringud (töö nr 16.11.2011) ning uuringute 
aruande kohaselt arheoloogilist kultuurkihti hoo-
nestuse alla mineval maa-alal ei tuvastatud. Muin-
suskaitseamet on andnud planeeringule oma koos-

kõlastuse ühe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. 
Puusepa kinnistu asub maaparandussüsteemi alal 
ning Põllumajandusameti Harju Keskus on detail-
planeeringu üle vaadanud ning lahendusele oma 
kooskõlastuse andnud.

Detailplaneeringute avalikud väljapanekud toimu-
vad 16.10.2012 kuni 30.10.2012 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 detailplaneeringute jooniste, sele-
tuskirjade jm materjalidega paberkandjal. Avaliku 
väljapaneku kestel on võimalik tutvuda detailpla-
neeringu jooniste ja seletuskirjaga elektrooniliselt 
valla veebilehel http://www.sauevald.ee/ehitus_
planeerimine/detailplaneering/teated.

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

 Lähemat informatsiooni saab planeeringute spet-
sialistilt Maili Metsaotsalt 654 1157, maili.metsaots@
sauevald.ee.

Harju, Lääne ja Pärnu maavalitsused  
on algatanud maakonna planeerin-
gut täpsustava teemaplaneeringu 

Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini 
trassi asukoha määramiseks.

Uue liini ehitamise eesmärkideks on kogu 
Eesti mandriosa, eriti Lääne-Eesti ja Tallinna 
piirkonna varustuskindluse parem tagamine, 
liitumisvõimaluse tekitamine uutele kohali-
kele keskkonnasõbralikele elektritootjatele ja 
energiatootmise hajutamine. Liin läbib kolme 
maakonda ning 11 valda. Uue liini planeerimi-
sel proovitakse jälgida valdavalt olemasolevate 
Harku-Lihula-Sindi 110 kV õhuliinide trasse, 

mille pikkus on 170 kilomeetrit. Uue liini li-
gikaudne maksumus on 44,5 miljonit eurot. 
Liin peaks valmima selle kümnendi lõpuks.

Kuna uuele liinile lisandub 330 kV pin-
geklass, tuleb laiendada liini kaitsevööndit 
25 meetrilt 40 meetrini mõlemale poole liini 
telge. Muutub ka liini ilme, kuna selle mastid 
peavad kandma nii 330 kui 110 kV liini ja on 
seetõttu senistest suuremad. Kõrgemate liini-
mastide kasutamine tähendab, et mastide va-
hemaa suureneb seniselt ligikaudu 200-250 
meetrilt 350-450 meetrile ehk liinimaste jääb 
senisega võrreldes vähemaks. See lihtsustab 
näiteks põldude harimist.

Sarnase uue liini ehituse kogemus Tartu-
Viljandi-Sindi trassil näitab, et kohalike elani-
ke jaoks võib sõltuvalt piirkonnast tähendada 
uue kõrgepingeliini ehitus kohaliku tähtsuse-
ga elektrivõrgu töökindluse kasvu. Kuigi uue 

kõrgepingeliini ehitus tekitab liini trassile jää-
vate maade omanikele ebamugavusi, vähendab 
uue liini valmimine rikete arvu ja seeläbi rikete 
kõrvaldamise töödega seotud hilisemaid häi-
ringuid maaomanikele. Pärast teemaplaneerin-
gu kehtestamist ja täpse trassi selgumist sõlmib 
Elering maaomanikega uue liini ehituseks va-
jalikud isikliku kasutusõiguse lepingud.

Ettevalmistustöödesse on kaasatud ka ava-
likkus. Lähema paari aasta jooksul toimub 
mitmeid avalikke arutelusid nii teemaplanee-
ringu menetlemise kui ka kaasneva keskkonna-
mõju strateegilise hindamise protsessi käigus, 
mis annab maaomanikele ja teisele huvitatud 
isikutele võimaluse trassi planeerimisel kaasa 
rääkida. Infot projekti kohta on võimalik saada 
Eleringi kodulehelt.

Täiendavat infot teemaplaneeringu lähte-
seisukohtade tutvustamise kohta on võimalik 

saada Harju Maavalitsuse Arengutalitusest te-
lefonil 611 8789 või e-posti teel: alan.rood@
mv.harju.ee.

Kommenteerib ehituse-; maa- ja planeerin-
guosakonna juhataja Kalle Pungas
Ka Saue valla uues, koostamise lõppjärgus ole-
vas üldplaneeringus on võimaliku uue kõrge-
pingeliini ja selle kaitsevööndiga arvestatud. 
Harku ja Keila alajaamade vahel kulgeks trass 
olemasolevate liinide koridoris. Keila alajaa-
mast lõunasse suunduval lõigul on Valingu 
küla olemasoleva ja perspektiivse tiheasumi 
piirkonnas uue liini koridoriks kavandatud 
olemasoleva 35 kV õhuliini koridor, mis või-
maldab selle juhtida küla keskusalast ning ela-
mutest piisavasse kaugusse. Kaugemal lõuna 
pool naaseb liin olemasolevasse 110 kV liini 
koridori.

Kavandatav Harku-Lihula-Sindi uus kõrgepingeliin 
jookseb ka läbi Saue valla külade
Riigile kuuluv elektrisüsteemihaldur Elering AS on käivitanud ettevalmistused uue Harku-Lihula-
Sindi 330/110 kV õhuliini ehitamiseks, mis läbib ka Saue valla külasid.

Ain Köster 
elering As-i 
kommunikatsioonijuht KV

KODUVALD



BSSSC on spetsiaalselt Balti mere 
riikide koostööks loodud orga-
nisatsioon, mis asutati 1993. 

aastal Norras. Euroopa territoriaalse 
koostöö programmidest toetatakse 
projekte, mille raames  Euroopa Lii-
du riigid teevad piiriülest koostööd. 
Koostööd tehakse nii lähemate naa-
berriikidega, milleks meie jaoks on eel-
kõige Lõuna-Soome ja Ida-Rootsi kui 
ka Euroopa Liidu teises servas asuvate 
regioonidega. Suurema Läänemere 
koostööpiirkonna moodustavad Eesti, 
Leedu, Läti, Poola, Rootsi, Soome, 
Taani ning Saksamaa põhjapoolsed 
liidumaad. Lisaks osalevad Läänemere 
programmis Euroopa Liidu naaberrii-
gid Norra ja Valgevene. Aastatel 2007-
2013 eraldatakse Euroopa Liidu poolt 
umbes 7,75 miljardit eurot Euroopa 
territoriaalse koostöö edendamiseks. 
Sarnaseid toetusi on oodata ka uuel 
eelarveperioodil aastatel 2014-2020. 
Seetõttu on praegu õige aeg uute pro-
jektide aktiivseks ettevalmistamiseks ja 
partnerite otsimiseks, et olla uute toe-
tusprogrammide avanemisel esimeste 
taotlejate seas. Kogemused näitavad, et 
esimesse taotlusvooru ei tule tavaliselt 
palju projekte. Nii on suurem tõenäoli-
sus oma projektile raha saada.

Eelistatuimad teemafookused
Siiani Läänemere koostööpiirkonnas 
toetust saanud projektid on tegelenud 
näiteks kogukonnale olulise majanduse 
ja turismimarsruutide arendamise ning 
turunduse ja sihtkohtade tutvustami-
sega. Eelistatud on olnud keskkonna-
kaitset ning transporti ja hoonete ener-
giasäästu arendavad projektid. Toetust 
on saanud ka paljud haridusvaldkonna 

koostööprojektid, näiteks kutseharidu-
se arendamine üldhariduskoolis ning 
haridustöötajate kogemuste vahetami-
ne. Euroopa regioonide arenguks on 
oluline leida koostöös ka uusi investee-
ringuid mahajäetud tootmis- ja mili-
taaraladele, mistõttu sellised projekti-
taotlused on olnud ikka eelistatud.

Konkreetsematest projektidest, mida 
konverentsil tutvustati ja  kus ühe osa-
poolena osaleb ka Eesti partner, võiks 
nimetad biogaasil töötavate linnaliini-
busside välja arendamise projekti. Osa-
pooleks Eestist on Tartu linn ning see 

on leidnud tänaseks juba ka konkreet-
sed investorid, kes on huvitatud bussi-
de tootmisest. Kohtla-Järve linn on aga  
partneriks projektis Co2olBrics, mille 
eesmärgiks on leida sobivaid tehnoloo-
giaid selliste ajalooliste hoonete sooja-
pidavamaks muutmiseks, mille fassaad 
tuleb muutumatul kujul säilitada. Pro-
jektid ei keskendu ainult energeetika-
teemadele, kuigi see on olulisim sektor. 
Minu jaoks oli huvipakkuv projekt Best 
Agesr, mis keskendus põlvkondade va-
hetuse ning tööjõuprobleemile piir-
konna riikides. Skandinaaviamaades on 
selgelt teadvustatud tööjõuprobleem, 

mille lühiajalise lahendusena nähak-
se eelkõige migratsiooni EU riikidest. 
Samas on see lahendus teiste riikide, 
näiteks ka Eesti arvelt ja paneb laiemalt 
mõtlema, kuidas katta vaba tööjõu lii-
kumise ja muutuvate tööharjumuste 
tingimustes tekkivaid auke. Et muutu-
nud olukorrale lahendusi leida, tööta-
takse eelkõige Skandinaavias aktiivselt 
vanusegrupis 55+ olevate täies tööjõus 
inimeste tööjõuturul hoidmise nimel. 

Võimalused kohalikule omavalitsu-
sele
Kokkuvõtvalt võib ütelda, et projekti-
de mastaabid on seinast seina. Kohalik 
omavalitsus peab enda jaoks ainult väga 
selgeks mõtlema, kas ta soovib pro-
jektis osaleda globaalse innovatsiooni 
ja arenguprotsessides kaasa rääkimi-
se eesmärgil või sooviga saada endale 
vajalikke sidemeid ja oskusteavet ning 
võimalust panustada sellesse koos teis-
te riikidega. Viimasel juhul tuleb väga 
selgelt teadvustada, et �nantseeringu-
ga ei toetata investeeringuid, vaid eel-
kõige uurimistöid ja arendusetegevust. 
Tulemuse elluviimiseks raha leidmine 
on omaette teema. Et protsess on ka 
suhteliselt ressursimahukas (osalevate 
inimeste ajakulu), näen sellistes pro-
jektides pigem osalemas riigi- ja maa-
konnatasandi esindusi ning suuremaid 
linnasid, sobivate projektipartnerite 
leidmisel ei saa aga Saue valla liitumist 
sugugi välistada. Valla huvi on jätkuvalt 
panustamine energiasäästutemaatikas-
se ning ökoloogilisse ehitusse, milles 
tegime olulise sammu Nõlvaku Laste-
aia ehitamisel liginullenergiahoonena. 
Sellise teemafookusega võiks tulevikus 
areneda näiteks Ääsmäe küla. Huvipak-
kuvad on ka alternatiivsed transpordi-
lahendused ning uuringud ja visioonid, 
mis aitaksid tervikuna vähendada ühis-
kondliku kulu, mis tuleneb näiteks val-
laelanike pendelrändest.

Järgmisel aastal lasteaiakohta oo-
tavad lapsed tuleb enne aasta lõp-
pu kindlasti koos vanemaga valda 
elanikuks registreerida. 

Juba eelmise aasta detsembrist võttis vallavalitsus vastu 
määruse „Saue valla koolieelsesse lasteasutusse vastu-
võtmise ja sealt väljaarvamise kord“ muudatused. Mää-
ruse muutmise peamine eesmärk oli seadustada Saue 
valla täna kasutusel olev veebipõhine elektrooniline 
lasteaiakohtade järjekord. Täpsustati ka teisi määruse 
punkte.

Põhjus sellele määrusele täna tähelepanu juhtida on 
seotud muudatusega, mis puudutab järjekorda arvamise 
ja sealt välja arvamise korda. Nimelt ütleb § 5 lg 4 nii:

„Kui lasteaiakohta taotleva lapse elukoht ei ole las-
teaiakoha saamise aastale eelneva aasta 31. detsembri 
seisuga Saue vald, siis liigub see laps vastava õppeaasta 
lasteaiakoha taotlejate seas oma vanuserühma nimistus 
viimasele järjekohale.“ Määruse rakendussätte kohaselt 
jõustub antud säte järgmisest aastast ja seda rakenda-
takse nende laste suhtes, kes taotlevad lasteaiakohta 
alates 2013/2014 õppeaastast.

Selle punkti vajalikkus tuleneb asjaolust, et määruse 
kohaselt on lubatud oma laps lasteaia järjekorda panna 
kõigil, ka nendel, kes ei ole Saue valla elanikud. See oma-
korda on tingitud asjaolust, et järjekorras ollakse pikka 
aega ja inimesed selle aja jooksul sageli kolivad, sh või-
vad varakult planeerida kolimist meie valda. Samuti tuleb 
jätkuvalt tunnistada mõningast lasteaiakohtade puudust 
ja seega ei oleks õiglane kohustada inimesi järjekorras 
olemiseks ennast valda registreerima, kui pole kindel, et 
talle koht õige aja saabudes on võimalik tagada. 

Konkreetse õppeaasta 1. jaanuaril peaks aga juba 
suure kindlusega teada olema, kes on tegelikult valda 
kolinud ja kellele järjekorrakoha alusel kohti jagub. See-
ga on oluline silmas pidada, et kui laps peaks järgmisel 
aastal lasteaeda minema, siis enne aasta lõppu peaksid 
laps ja vähemalt üks lapsevanem ennast kindlasti valda 
elanikuks registreerima. Nii säilib koht järjekorras. Vasta-
sel korral liigub järjekorras olija järjekorra lõppu. Samuti 
tagatakse seeläbi hiljemalt aasta alguses selgus järjekor-
ras olijatele, samas, kui seni olid mitmed lapsed sageli 
mitmes järjekorras korraga ja jäid järjekorda ka siis, kui 
olid tegelikult saanud koha juba teises lasteaias.  
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Lasteaia koha 
saamise eeldus on 
elanikustaatus 

Mõttevahetus avaramal skaalal 
annab uue perspektiivi

KOOSTÖÖ

Saue vallavanem Andres Laisk käis septembris Oslos toimunud 
Balti mere piirkonna riikide koostöö (BSSSC) konverentsil, kus 
käsitleti ühe Euroopa regionaalse toetusprogrammi senist käiku 
ja plaane ning võimalusi eelseisvaks 2014–2020 �nantseerimis-
perioodiks. Vallaleht päris vallavanemalt, et millega tegemist 
ja mis kasulikku kuulda oli.

ANDES LAISK
vallavanem

OHTLIKE JÄÄTMETE JA VANAREHVIDE KOGUMISRING 20. OKTOOBRIL 2012

Laagri alevikus 
võetakse ohtlik-
ke jäätmeid ja 
vanarehve vastu 
Kuuse tn vana 
katlamaja juu-
res kell 
09.00-12.00.

PALUN OLGE TÄPSED, 
KUNA VALD SUUR JA 
GRAAFIK TIHE, SIIS EI 
SAA JÄÄTMEBUSS EGA 
REHVIAUTO ETTE-
NÄHTUD KELLAAJAST 
KAUEM PEATUDA

08.30 08.45 Koidu küla, 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, PÄEVAVAL-
GUSLAMBID, ELAVHÕBE-
DAGA KRAADIKLAASID, 
TUNDMATUD VÕI MITTE-
VAJALIKUD KEMIKAALID 
JMS.  IGALT ERAISIKULT 
VÕETAKSE VASTU KUNI 8 
SÕIDUAUTO VANAREHVI. 

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

2. oktoobril toimunud koosolekul otsustas Saue Valla-
valitsus, kui OÜ Laagri Haridus- ja Spordikeskus ainu-
osanik, lähtudes talle äriseadustikuga antud volitustest, 
kutsuda alates 02.10.2012 tagasi OÜ Laagri Haridus- ja 
Spordikeskus senised nõukogu liikmed Indrek Lindsalu 
ja Kaido Pihlakas ning nimetada ametisse nõukogu 
uues koosseisus- Veljo Kuusk, Rein Riga, Toomas Artma 
ning Kalle Reiter. 

Laagri Haridus- ja 
Spordikeskusel uued 
nõukogu liikmed

Septembrikuus omandas vallale kuuluv AS KOVEK Koi-
du küla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitrassid ning 27. 
septembril kinnitas volikogu ASi KOVEK  piirkonna vee-
ettevõtjaks. Koidu külas on kokku 3,949 km joogivee- ja 
3,943 km kanalisatsioonitrasse. Tänaseks on AS KOVEK 
kõikidele piirkonna veetarbijatele (keda on kokku 90) 
saatnud uued lepingud. 
ASi KOVEK näol saab Koidu küla endale kindla vee-et-
tevõtja, kes suudab tagada piirkonna varustuskindluse. 
Kõikide lepinguga seotud küsimustega palun pöörduda 
ASi KOVEK poole telefonil 679 67 57 või e-posti aadres-
sil info@kovek.ee.

Koidu külas uus vee-ettevõtja



2008. aastal alguse saanud ja terve de-
kaadi kestev margisari pühendatakse 
100 aasta jooksul Eesti riigipeana te-

gutsenud isikute auks. Stenbocki majas toi-
munud Teemantile pühendatud margi esit-
lusüritusel, kus peaminister Andrus Ansip 
võõrustas ajaloolasi, � lateliste ja muu hulgas 
ka Jaan Teemanti otseseid järglaseid,  nentis  
Ansip, et ennesõjaaegsetest riigivanematest 
on peamiselt tuntud Tõnisson ja Päts. „Kuid 
seda, et Teemant oli kauem ametis kui Tõ-
nisson, ei tea paljud Eesti tipp-poliitikudki. 
Teemant sai advokaadina põllumehi kaitstes 

küllalt kiiresti tuntuks ja me võime teda pi-
dada esimeseks demokraatlikult valitud liid-
riks Eestis,“ ütles peaminister, pidades silmas 
1905. aasta aulakoosolekut Tartus. 

Teemant kuulus aastatel 1917-1919 Maa-
nõukokku, oli aastatel 1919-1920 Asutava 
Kogu ja aastatel 1923-1934/1937 II-V Rii-
gikogu liige ning 1918. aastal Eesti Vabariigi 
prokurör. Ta osales 1920. aastal vastu võe-
tud Eesti I põhiseaduse koostamises. 1932. 
aastal sai Teemantist Tartu Ülikooli õigus-
teaduse audoktor. Teemanti vangistas 1940. 
aasta 23. juulil NKVD, põhjuseks oli tema 
tegevus Eesti Vabariigi prokurörina aastatel 
1919–1920, eeskätt tolleaegsed kohtuprot-
sessid kommunistide vastu ning Saaremaa 
1919. aasta mässuga seonduv. Jaan Teemanti 
hukkumise täpsed asjaolud on siiani teadma-

ta. Tõenäoliselt lasti ta 1941. aasta juuli al-
guspäevil Tallinnas maha.

Saue vallaga seob Teemanti asjaolu, et 
tema talu asus Saue vallas Laagris. Tema 
maadele on kerkinud praegune Veskimöldre 
elurajoon ja tema talumaja asus praeguse val-
lamaja kohal.

Pealetöisel ajal 6-7 paiku õhtul 
võib viimasel ajal kohata Laagri 
Comarketi kaupluses järgmist 

pilti – kassajärjekord lookleb meetrite-
pikkusena, üheainsa töötava kassaprei-
li teenindamine on küll püüdlik, aga 
ega ootamisest tüdinud klienti sellega 
rõõmsamaks ei tee, siin-seal vedelevad 
kraami täis ja kundede poolt maha jäe-
tud ostukorvid...

„Seal tehakse juba pikemat aega 
mingeid uusi inimkatseid, kus proo-
vitakse eri kellaaegadel ja muudel eri-
nevatel tingimustel inimeste närvika-
va,“ tulistab vallakodanik Raido valla 
facebooki lehel. „Kui raske tööpäev on 
seljataga ja soovid kodupoes kiirelt pii-
ma-leiba osta, võidki unistama jääda. 
Iga kord 17-18 vahel kassas on pikad 
sabad ja veel kaks-kolm inimest saalis, 
kes panevad kaupa laiali, selle asemel, 
et kassasse istuda,“ sekundeerib Raido 
pahameelele Marge.

Comarketeid opereeriva ABC Su-
permarketsi juhatuse liige Ain Taube 
kinnitab, et poeketi teenindusstandard 
näeb ette maksimum 4-5 inimese pik-
kuse kassajärjekorra. „Töögraa� kute 
koostamisel planeeritakse tipptundi-
deks rohkem, aga kui mõnel päeval 
on lisaks puuduvatele töökätele mõni 
haigestunud või mõni vastutustundetu 
lihtsalt ei ilmu tööle, siis ongi olukord 
kahjuks selline, et me ei suuda oma tee-
nindusstandardit täita,“ nentis Taube.

Müüjate palgad tõusevad
„Selle poe kontseptsioon mulle meel-
dib - suur valik tooteid ja samas ei pea 
jalgu villi jooksma. Aga need lõputud 
sabad rikuvad tõesti muljet. Kusjuures 
olen kassapidajatelt uurinud, mis jama 
on ja pigem on probleem selles, et ei 
leita töötajaid. Siinkohal tõesti tasuks 
mõelda ikkagi selle peale, et kassapida-
jale 1-2 eurot tunnis rohkem maksta ja 
mitu kassat töös hoida,“ soovitab kaup-
lusekunde Diana.

Rääkides jaekaubandusest üldise-
malt, tõdeb ka Taube, et tööjõuprob-
leem on suur. Kaupluste arv on kasva-
nud, aga töökäsi jääb paraku vähemaks. 
„Eriti keeruline on olukord just Tal-
linna lähipiirkondades nagu Laagri ja 
Viimsi, kus on juba pikemat aega häid 
töötajaid raskem leida, kui ükskõik 

millises Tallinna linnaosas. Lisaks kas-
vab igal sügisel tööjõu vajadus ka tänu 
sellele, et paljud noored jätkavad õpin-
guid,“ selgitab Taube. Tänaseks on 
mehe sõnul Laagri kaupluses olukord 
juba leevenenud ja loodetakse paari 
lähema nädala jooksul kõik vakantsed 
ametikohad täita.  Selle kiiremaks saa-
vutamiseks otsustas ettevõtte rakenda-
da 2013. aastaks planeeritud palgatõu-
su juba 1. oktoobrist 2012. „Kutsun 
siinkohal kõiki tublisid ja töökaid ini-
mesi kandideerima meie vabadele töö-
kohtadele,“ ütleb Taube.

ABC Supermarket vabandab kõi-
kide klientide ees, kes olid sunnitud 
Comarketi halba teenindust taluma. 
„Meie kohus on nüüd usaldus kiiresti 
taastada - teeme selle nimel kõik mis 
võimalik,“ lubab Taube.
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Comarket nörritab kliente 
pikkade kassasabadega

TARBIJA

Õhtune tipptund aleviku ainukeses suuremas kaupluses on 
kunded ärrituma pannud. Omanik� rma esindaja kinnitab, et 
olukorrast ollakse teadlikud ja tehakse kõik, et klientide 
usaldus taastada.

Saue vald Täna 12. septembril sõlmi-
ti Naabrivalve leping Hüüru Jõe tänava 
piirkonnas, kohal viibisid ka külalised 
Moldaaviast, keda huvitas sarnase süs-
teemi käivitamine oma koduriigis.

Raido Ingerainen Olen lugenud ja pole aru 
saanud ikka, et mis on naabrivalve, milleks 
seda vaja on?

Andres Agukas Meie külas oleks naabrivalvet 
selleks vaja, et naaber ütleks naabrile, et ta 
oma külas autoga ei kihutaks. Naabrivalve üks 
eesmärke oleks, et naabrid tunneksid naabrit 

ning võõras ärataks tähelepanu.
  

Raido Ingerainen Meil toimib sarnane naab-
rivalve, nagu Andres kirjutas, nii ehk naa, ilma, 
et kuskile liikmeks peab astuma. Ma lihtsalt 
vaatasin, et kogutakse justkui toetust, millest 

2/3 läheb palkadeks ja 1/3 plakatite, viitade ja � aierite peale 
- sellest tekkiski küsimus, et kas see on ka kasulik. Kodule-
hel polnud ka nagu sellist infot väljas, mis meelitaks meie 
külapoole liikmeks. Küsimus polnud pahapärast, vaid tõese 
küsimusena, et kas sellest on tulu?

Mikk Lõhmus Muide, naabrivalve ideoloogid 
on märkinud, et need naabrivalve sildid väga 
olulised ja seda just preventiivsel kaalutlusel. 
Väidetavalt kahes kõrvuti piirkonnas on intsi-

dentide arv väiksem seal, kus sildid üleval - pätt lihtsalt valib 
väiksema riski.

Jaak Nirk Minu arust igasugune kollektiivne 
tegevus, mis teeb elu paremaks, on hea. Olgu 
siis “sildistatud” või “sildistamata”.  Kuid kui 
pahalasel on valida, kas minna piirkonda, kus 

on väljas plakatid, et siin on kõrgendatud naabrite koostöö 
piirkond või “sildistamata” piirkonda, siis 20:80 printsiip 
aluseks võttes osutub valikuks ilmselt suurema tõenäosu-
sega “sildistamata” piirkond. Lisaks on vaja kedagi, kes ka 
ühtset suhtlust koordineeriks kõikide naabrite vahel. Ma ei 
ütleks, et selle uue sektori loomisega oli vähe tööd ja vaeva 
(reaalset oma vaba aega kulus nii naabrite kontaktide kogu-
misega, avalduse viimisega naabrivalve kontorisse, vallas le-
pingu allkirjastamisega, materjalide laialijagamisega ning ka 
plakati paigaldusele). Kulud telefonikõnede ja kütuse peale 
oli puhtalt minu enda kanda, kuid ma olen lõpptulemusega 
rahul. Tean ja tunnen kõiki naabreid nüüdsest personaalselt 
ja nemad ka mind. Soovin tänada omalt poolt kõiki Jõe tee 
sektori naabreid meeldiva koostöö eest!

Sauevallakas 
sotsiaalmeedias

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Jaan Teemant leidis koha postmargisarjas „Eesti Vabariigi riigipead“ 
TÄHTPÄEV

24. septembril, Jaan Teemanti 140. sünniaastapäeval, andis Eesti Post sarjas „Eesti Vabariigi rii-
gipead 1918–2018” välja kaheksanda margi, mis pühendatud mitmekordsele Eesti riigivanema-
le, kes üksiti oli Saue valla kohalik mees.

Riigimehe auks on vallamaja vastu üle tee 
paigaldatud ka mälestusmärk, mille juures 24. 
septembril toimus samuti väike meenutustsere-
moonia, millel osales ka Teemanti Hollandis elav 
tütretütar Annely Tjemkes (punasallis naiste-
rahvas keskel), koos oma poegadega (üks neist 
proua vasakul käel). Saue valla Kultuurikeskuses 
on avatud ka Teemantile pühendatud näitus, 
mis jääb avatuks kevadeni.
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Ta seisab seal. Niisked silmad küll 
ergult ümbruskonda piidlemas, aga 
kere tardunult ootel, puhevil sõõr-
med õhku pahvimas. Noor hirvevasi-
kas metsaääres. Justkui multi�lmist 
reaalsusesse astunud Bambi. Kuidas 
sa saadad sellisele kuuli abaluu va-
hele?

„Ega see teinekord kerge olegi,“  
tõdeb Püha küla elanik Johannes 
Tasa, kes oma jahimeheks kasvami-
se algust  lapsepõlve tagasi mõõdab, 
mil isa poisi juba väikesena metsa 
kaasa võttis. Seal süttis tänaseks 
juba  üle poole sajandi vanune kirg-
lik suhe metsa ja loodusega. „Minu 
jaoks see looma laskmine ise tegeli-
kult väga oluline polegi. Enda jaoks 
olen reastanud seda eelkõige nii – 
eesmärgiks on hea enesetunne, abi-
vahendiks liikumine looduses ja üks 
võimalus seda teha on jahilkäimise 
kaudu,“ selgitab Johannes ise. „Kit-
se ma näiteks ei lase. Ta pole mulle 
võrdne vastane,“ selgitab Johannes 
oma isiklikke jahireegleid. Nende 
söötmiseks langetab mees hoo-
pis  igal talvel mõned haavad ning 
täidab ka maja taga olevat sööda-
sõime. Seda pole aga enam ammu 
külastatud. 

Jahimehena näeb ja oskab Jo-
hannes lugeda looduse märke. Kui-
das maastik on nende aastate jook-
sul inimtegevuse tõttu muutunud. 
Traditsioonilised talumajapidami-
sed on kadunud  ja metsaheinamaid 
enam ei niideta ning metsa alt kütet 
ei koguta,  suured alad on võsastu-
nud. Võimust on võtnud võõrliigid 
kährik ja mink, kasvanud on rebase 
ja nugise arvukus, kuna karusnah-
kadele ei ole suurt nõudlust. „Enam 
ei näe jänest ega maas pesitsevaid 
linde, nagu teder, püü, kurvitsad.  
Hoogsalt on aga lisandunud kop-
rad, kes teevad oma tempe veekogu-
de ääres. Linnas talvituvad pardid 
on muutunud julgeks ja tulevad ka 
pesitsusajal ukse taha sööki nuru-
ma... Metskitsede ja sigade arvukust 
mõjutavad karmid talved ning ilves-
te ja huntide küttimise  piiramine. 
Ilves söövat kitse nädalas. Kuna kit-
si on väga vähe, siis langeb parata-
matult ka ilveste arvukus ja hundid 
murravad koduloomi,“ kirjeldab 
Johannes muutusi looduses.

Instinktid. Loodus(seadused). 
Seltskond. 
Johannes möönab, et eks mehi ajab 
metsa ikka ürgne instinkt, on ju isa-
sed aegade algusest söögisaaki koju 

toonud, aga tänasel päeval on pea-
mine siiski ulukite arvukuse piira-
mine. Kui seda ei teeks, siis nosiksid 
põdrad ära kõik metsanoorendikud, 
metssead tuhniksid üles kõik kartu-
livaod, karud laamendaksid mesi-
tarudes  ja lambad põllul langeksid 
huntide roaks. Saue Jahiseltsi, mille 
liige Johanneski juba 35 aastat on, 
piirkond on, nagu nimigi juhatab, 
Saue vald. Ühelt poolt piirneb ja-
hiala Pärnu, teiselt poolt Paldiski 
maanteega, ulatudes kuni Keila 
jõeni. „Ja siin leidub kõiki ulukeid, 
loomade liikumisteed lähevad siit 
läbi. Põdrad justkui liiguvad sügisel 
mere poole näiteks,“ räägib Johan-
nes. Tema sõnul on juba sel aastal 
Pärnu maanteel juhtunud seitse au-
toavariid seoses põdra teele jooks-
misega, kui neid ei kütitaks, oleks 
numbrid kordi suuremad. Kui kitsi 
oli veel rohkem,  toimus nendega-
gi avariisid piirkonnas 50-60 tükki 
aastas. 

Päris nii see muidugi ei ole, et 
igal ajal võib suvalisi püssitoru ette 
sattuvaid loomi lihtsalt maha kõm-
mutada. Selle jaoks on vaja luba 
ning neid antakse ainult jahiselt-
sidele, mitte üksikutele küttidele. 
Need öö hakul metsas liikuvad püs-
siga üksiküritajad võib üsna kind-
lasti salaküttide hulka nimetada. 
„Jaht on ikka kollektiivne üritus,“ 
nõustub Johannes, et jahilkäigu üks 
motivaatoreid on ka hea seltskond. 
Aga jahiseltsid on oma olemuselt 
üsna kinnised klubid. Naljalt sin-
na uusi liikmeid ei võeta ja kui, siis 
ikka soovituskirjadega. Ja isegi siis 
on uuel tulijal nö katseaeg. Et kas 
klapib seltskonnaga. Ja üldse tulla 
see jahimehe pisik pigem kodust 
kaasa. Nii on Saue Jahiseltsi liikme-
teks näiteks lausa kolm põlvkonda 
– vanaisast pojapojani – Teemanti 
nimelist perekonda.

Kestab nädalaid
Jaht tähendab palju enamat, kui see 
reaalne päev, mil jahijumala soo-
singul loom ka kätte saadakse.  On 
rajatud rida söödapõlde, söödakoh-
ti  ja soolakuid.  Juba nädalaid enne 
hooaja algust tehakse metsas luuret, 
et kaardistada ära loomade liiku-
mistrajektoorid. Kui lõpuks päris 
hooaeg käes, käiakse metsas igal 
nädalavahetusel. Minnakse kamba-
kesi, koerad kaasas. Osa seltskonda 
on nö „ajus“ ehk liiguvad peleta-
mishäälitsusi tehes mööda metsa 
ja ajavad saakloomad liikvele. „Ega 
loomad ju päeva ajal, ja jahti peetak-
se päeval, mitte öösel, ise ei liigu, 
kui neid pole liikvele aetud,“ kirjel-
dab Johannes jahi üht osa – ajujah-
ti. Teine seltskond kütte ootab siis 

varitsuskohtades, et ehk ilmub uluk 
toru ette. Johannes ise kuulub tih-
tilugu just sellesse esimesse punti, 
nagu öeldud,  see lõppprotseduur 
-  päästikule vajutamise näol teda 
liialt ei eruta. 

Sellist reeglit, et igal jahikorral 
ka saak kätte saadakse ei ole. Mõ-
nikord võib minna nädalaid, enne 
kui loom püssi ette satub. „Suur 
metskult ja ilves on ikka väga kava-
lad loomad, nendega võib see mäng 
kesta tõesti nädalaid,“ nendib Jo-
hannes.

Traditsioonid ja rituaalid au sees
Mõned eetilised kategooriad on ja-
himehe traditsioonilistes reeglites 
kindlalt paigas. Põrsastega emiseid  
ei lasta. „Siin on ka muidugi natuke 
pragmaatilisust, järgmiste aastate 
järelkasvu peale peab ka mõtlema,“ 
ütleb Johannes. Samuti ei suuna-
ta püssitoru magavate või lamavate 
loomade suunas. „Peab andma ikka 
ulukile võimaluse. Võimaluse põge-
neda,“ selgitab mees.

Kui lõpuks siiski loom kätte on 
saadud, siis hoiab Saue Jahiselt-
si punt au sees  veel üht vana tra-
ditsiooni. Nimelt toimub selline 
rituaal, et veel sooja looma peale 
asetatakse kuuseoks, teine samasu-
gune läheb tabamuse teinud küti 
mütsi servale. Nagu austusavaldus, 
mõlemale poolele. Seejärel üsna 
kohe võetakse looma nahk maha, 
liha kuulub küttidele, see jagatakse 
laiali või viiakse kombinaati vors-
tiks. Maks süüakse traditsioonili-
selt ühiselt. Nahal tänapäeval enam 
erilist väärtust pole, nõuka ajal läks 
loomakasukas ümbertöötlemisele ja 
karusloomade puhul see oli täitsa 
arvestatav tulu. Põrdasarved, mets-
seakihvad ja muud sellist sorti ak-
sessuaarid jäävad laskjale. Trofeeks 
või nii. Ka Johannesel on kodus 
olemas nii põdrasarved kui nahk, 
aga sellist trofeetuba ei ole ta oma 

majapidamisse siiski sisustanud. See 
pole nii oluline.

Metsaminekuks veel  üks põhjus
Johannes on oma 60 + aastatele 
vaatamata sirge seljaga mees. Füü-
siline vorm nagu kahekümne viie-
sel. Ei mingit vanuselise iseärasuse 
kategooriasse liigituvat soliidset 
kõhukest, ei kurda ta ka südamek-
loppimise ega muude tervisehädade 
üle.  Ja pole ka ime, sest tema teine 
kirg elus on orienteerumine. Omal 
ajal kuulus Johannes  Nõukogude 
Liidu  koondisesse, teenides lausa 
tippsportlase leiba.  Juba 45 aas-
tat on ta igat hommikut alustanud 
jooksuga. „No mul on lihtsalt hea 
olla siis,“ põhjendab ta tagasihoid-
likult. Naabrimehega kahasse on 
Johannesel kodu lähedal üle 5 km 
hooldatud radu, millel saab joosta ja 
suusatada. 

Viimastest aastatest on Johanne-
sel ette näidata kaks kulda ja kaks 
hõbedat Euroopa  ning  kuld ja kaks 
hõbemedalit maailmameistrivõist-
lustelt rogainis, mis on  sisult 24 
tunnine võistkondlik (2-5 inimest) 
valikorienteerumine maastikul. 
Tuleb läbida  võimalikult rohkem 
kontrollpunkte, mis on paigutatud 
umbes 300 km2, kõik ööpäevaks va-
jalik seljas kaasas, vaid vett võib loo-
dusest võtta. „Kiirus on seal mui-
dugi oluline, aga ega minu vanuses 
enam 24 tundi järjest joosta siiski 
ei jaksa, olgugi, et vundament on 
korralik.  Aga noh, mööda siledat 
maad või allamäge ikka, heaks tu-
lemuseks tuleb läbida pea 100 km,“ 
naerab Johannes. 

Kumb on olulisem, kas küttimi-
ne või orienteerumine? „Nii ei saagi 
küsida. Mõlemad ikka,“ on Johan-
nes  hetkeks nõutu.  Kuid üks seik 
võiks kallutada Johannese poolehoi-
du pigem viimase ala poole. Nimelt 
leidis ta ka oma abikaasa metsast. 
Orienteerumisvõistlustelt…

Johannes Tasa - jahimees, kelle 
jaoks  laskmine polegi oluline

PERSOON

Põdra küttimise hooaeg on just alanud. Sobiv aeg küsida kohalikult jahimehelt, et mis värk sel-
le küttimisega õieti on? Mis veab mehepoja püssiga metsa, sügisporis ja talvelumes sumpama 
ning tunde varitsuskohas külmetama?
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KIVID HAKKASID MÖIR-
GAMA JA TÕUSID PÜSTI
Oma 60. sünnipäeva võtsin vas-
tu rogaini (pika kontrollajaga 
võistkondlik valikorienteerumi-
ne) MM võistlustel Uus-Mere-
maal. Läbisime 24 tunniga üle 
80 km ja tõusumeetreid kogu-
nes 4000. Ookeani kõrval oli 
650 meetri kõrgune mäeahelik, 
sellele tuli ronida mitmeid kor-
di. Lagedad alad olid lamba-
karjamaad, seetõttu tuli ületada 
lugematul arvul karjaaedu, nii 
elektriga kui ilma. Öösel lõu-
nasse liikudes tabas meid lört-
sisegune vihm otse Antarktikast 
vastu nägu. Vähekasutuskõlb-
likuks ligunenud kaartide tõttu 
tuli viimased 6 tundi liikuda põ-
hiliselt mälule toetudes.
Neljandal tunnil jõudsime oo-
keani rannikule. Eelinfo järgi 
ei olnud rand läbitav, kuid vi-
suaalsel vaatlusel me peale ki-
vide (herne suurusest kuni maja 
mõõtmeteni) erilisi takistusi ei 
täheldanud. Järgmisse punkti 
ringi minekuks oli vaja tõusta 
ja laskuda 200 m ning läbida ca 
3 km ja otse oleks vaid 1,5 km, 
seetõttu läksime otse. 
Äkitselt hakkasid mõned suu-
red „kivid“ möirgama ja ajasid 
end loibadele püsti! Tegemist 
oli leopard-hüljestega, kelle-
de suuremad isendid ei olnud 
võitluseta päri sentimeetritki 
oma reviirist loovutama. Suured 
loomad olid uskumatult kiired, 
nende loibadel hüpped olid 
paarimeetrised. Kuidagi ei ol-
nud neile võimalik selgitada, et 
soovime vaid orienteeruda! Ja-
himehe hasardiga jätkasime lii-
kumist ning kaaslane Arvo püs-
titas oma vanuse pulsirekordi 
–186 lööki minutis, kui ründava 
looma eest põgenedes klibu-
sest kaldajärsakust üles sööstis.
Minu adrenaliinilaks sai täis, kui 
rannal oli loomi juba kahes rivis. 
Emotsioon oli umbes selline: 
pead jooksma mööda suurtest 
ja tigedatest valvekoertest ning 
pole teada, kui pika keti otsas 
nad on, kui üleüldse. 
Sellist omamoodi Eesti orien-
teerumise ajalugu tegime 
Uus-Meremaal – ei ole kedagi 
kuulnud kurtmas, et kiiremat lii-
kumist takistasid suured, agres-
siivsed loivalised.

Johannes Tasa

Johannes takseerib  suure kuldi “sügiskünni” kvaliteeti. Enne lume tulekut 
on seda kavalat looma väga raske jälitada ja  tabada. Seega on ta veel mõnda 
aega “nuumal”.



Kui sada aastat tagasi pidid ta-
lupojad hobu- ja oma isikli-
ku käerammuga teid korras 

hoidma, siis tänapäeval on selleks 
kõikvõimalikud masinavärgid ole-
mas. Kuigi Eestis küll enam oma 
teedemasinate tööstust ei ole, siis 
erinevaid kuluvterasid lumesahka-
dele ja teehöövlitele valmistatakse 
küll koha peal. 80% Eestis kasutata-
vatest tarvikutest tuleb just �rmast 
AS  Grader Service, mida vallava-
nem Andres Laisk nende kaheküm-
nenda sünnipäeva puhul külastas.

Katlamaja uus hingamine
Vanasse sovhoosiaegsesse katla-
majja Hoiu tänaval seadis end 15. 
aastat tagasi sisse �rma AS Grader 
Service. Hirmusuured soojuskatlad 
lõhuti välja, tähistaevast läbilaskev 
katus timmiti õhu- ja vihmakind-
laks ja seati sisse tööpingid terase 
töötlemiseks. Seadmed ei ole küll 
miskid kõrgtehnoloogilised masi-
natööstuse imed, pigem on need ise 
projekteeritud ja valmis ehitatud. 
„Põhitegevusena valmistame ter-
milise protsessi käigus töödeldud 
terasest erinevaid kulud. Metalli-
toorikuid töödeldakse erinevatel 
temperatuuridel, et anda neile vaja-
lik pinnakõvadus, tugevus, elastsus 
ja kuju,“ püüab tänaseks 20. aastat 
tagasi �rma käima lükanud Urmas 
Grauen kirjeldada AS Grader Ser-
vice tegevust. Tootekataloogis on 
näiteks sellised nimetused nagu 
hammastera, tapitera, libisti tera, 
kõvasulamtera, traktori kiirhaake-
kolmnurk...

Maakeeles ja lihtsamini väljen-
datuna vajab iga teehooldusmasin 
erinevat sorti terasid. Et talvel tee 
libedaks ei läheks, on vaja näiteks 
sellist tera, mis jätab justkui trii-
bud sisse, sinna jääb siis liiv ja sool 
pidama ja hoiab ära libisemise. Kui 
kasutada kummitera saha all, siis 
see lihvib pinnase libedaks, aga te-
gelikult peaks hoopis terasteraga 
lõikama lumekihi ära. Kui tera on 
liiga paks- üle 12 mm, siis see kipub 
üle kuumenema ja jälle jääb teepind 
libedaks. „Ma võrdleksin talvist 
teehooldust kartulikoorimisega. 
Kui on värske mugul, siis võib koo-
rimisnuga olla ka nürim, aga mida 
vanem on kartul, seda teravamat 
lõikeriista on vaja. Nii on ka sahal 

eraldi tarvikud nii kruusateele kui 
asfaldile, pehme lumega kui kõva 
lumega olukordadeks,“ iseloomus-
tab Grauen.

Igal aastal üks tööstusdisaini 
uuendus
Kas sahajuhid neid siis tõesti ilmas-
tiku muutudes vahetavad? „See 
terade vahetamine on nii lihtsaks 
tehtud, et ma usun küll, üle minuti 
see aega ei võta. Vanasti jah, käis asi 
poltidega, need olid tihti roosteta-
nud, tuli minna kusagile remondi-
töökotta ja lahti keevitada…  Sellise 
tootearenduse – mugavuse, prakti-
lisuse ja lisavõimaluste arendamise, 
oleme ka enda eesmärgiks võtnud,“ 
ütleb Grauen.

Nii näiteks vajab lahendamist 
talvise lumetõrje puhul probleem, 
kus sahk kipub teed puhtaks tehes 
kinni müürima sissesõiduteed ja vä-
ravaesised. Sahale sellise lisafunkt-
siooni, mis võimaldaks ühe nupuva-
jutusega teeotstes lumejoa nö kinni 
panna, ASis Grader Service tänasel 
päeval ka tegeletakse.

Tähelepanu ka pehmetele 
väärtustele
Puhtalt kohaliku kapitali pealt üles 
ehitatud �rma pakub tänaseks tööd 
30le inimesele. Lisaks kuluvtera-
de valmistamisele vahendatakse ka 
teehöövlite ja lumesahkade müü-
ki, pakutakse neile masinatele ka 
remondi- ja hooldusteenust. Väga 
tehnilise valdkonna esindajana 
püüab AS Grader Service siiski tä-
helepanu ja toetust jagada ka soo-
tuks pehmemate väärtustega alade-
le. Nii toetatakse rahaliselt Tallinn 
Ülikooli korvpalli naiskonda, õlg 
on alla pandud  kontsertide korral-
damisele. Tegutsedes teehöövlite 
müügi ja hooldusega, siis missioo-
nitundest soovitakse jäädvustada ka 
Eesti masinaehitajate kätetööd.

Nii tähistati ASi Grader Service 
20. tegutsemisaastat 18. septembril 
sellega, et avati ettevõtte territoo-
riumil mälestusmärk ühele esime-
sele Eestis Ilmarise tehases 1932. 
aastal valmistatud teehöövlile mu-
delinimega ILMARINE. Selle ma-
sina originaaljuppe käis �rma kom-
mertsdirektor Toivo Ast mööda 
Eesti vanade talude kuuritaguseid 
otsimas ja 80% ulatuses on hõbe-
hallilt veiklev höövel kokku pandud 
autentsetest osadest. „Meile teada-
oleva info järgi oli keegi vanatehni-
ka huviline näinud Saaremaal ühe 
kuuri taga selliseid osi, mis võiksid 

kuuluda mingile teedemasinale. 
Sõitsime kohale, saime valduse 
omanikuga hea kontakti ning ka 
loa vanarauahunnik põhjani ja põh-
jalikult läbi tuhnida. Sealt tuli välja 
selliseid osi, mille üle olime väga 
rõõmsad. Näiteks külgreduktorid, 
mis on monteeritud valatud kor-
pustesse, selliste valmistamine oleks 
paras peavalu. Kuna oli talvine aeg, 
siis raami tükid leidsime lume alt 
mööda maad jalgu järele lohistades. 
Asi oli selles, et need tükid asusid 
“kuskil“, aga kus täpselt, seda me ei 
teadnud. Üks raami pool oli lõiga-
tud tükkideks ja tehtud sellest libisti 
põllu tasandamiseks, ka selle saime 
endale. Kõige tähtsam nende leidu-
de juures oli see, et raami küljes oli 
säilinud originaal vaskne tehase silt 
numbriga. Arhiivi andmetega tegi-
me kindlaks, et tõepoolest, teehöö-
vel Nr. 97 oli eraldatud Saare maa-
konnale,“ kirjeldab Ast.  Tänu ASi 
Grader Service töötajate osavatele 
kätele õnnestus sellest „vanarauast“ 
üks sisuliselt hävinud, kunagi Eestis 
toodetud teehöövel päästa.

Kui kellelgi on andmeid, fotosid 

või mingeid teehöövli osi, millest ei 
ole kahju loobuda, palub AS Gra-
der Service sellest teatada kirja teel: 
toivo@grader.ee.
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Peremees Urmas Grauen (keskel) ettevõtte 20. sünnipäevapeol koos 
külalistega

Kvaliteetseks teehoolduseks 
annab märkimisväärse panuse 
kohalik ettevõte AS Grader Service

VALLAETTEVÕTE

Inimene on pidevas liikumises. Nii otseses kui kaudses mõttes. Otseses mõt-
tes sõltub igapäevane elukvaliteet paljuski sellest, kui hooldatud on see lii-
kumistrajektoor, mille peale kondi- või mootoriauruga iga päev kilomeetreid 
mõõdame. Et Eesti teed oleks siledad, lumevabad ja sõidetavad, selles on 
suur panus ka kohalikul Laagris tegutseval ettevõttel AS Grader Service.

HUVITAV TEADA

Eesti teehoolduse ajaloost  
-  üleminek käsitöölt mooto-
riga masinani 
Enne 1926. aastat kasutati tee-
hoolduses jaoks mugavamat 
ja odavamat lahendust, see 
töö delegeeriti ühiskondlikus 
korras põllumeestele. Niigi 
vilets teede olukord halvenes 
veelgi enam 1914.-1920. aasta-
tel sõdade, revolutsioonide ja 
okupatsiooni ajal, kui teetööd 
sisuliselt seiskusid. Kõikjal do-
mineerisid künasse kulunud 
porised kruusateed, mis olid 
raskesti läbitavad nii kevadel, 
sügisel, kui ka suvel. Eesti Va-
bariigi majanduslik potentsiaal 
ei võimaldanud tollal ulatusli-
kumaid teede rekonstrueeri-
misi. Riigi kui terviku huvides 
oli otstarbekohasem suunata 
esialgu pearõhk olemasoleva-
te teede korrastamisele ning 
kaasaegse tehnika abil luua 
olukord, kus kruusateed oleks 
vähemalt kevadest sügiseni 
liikluseks vastuvõetavad.

Vana hea Rootsi raud
Tehnika hankimise käigus tut-
vuti tollal erinevates maades 
toodetavate höövlitega. Ees-
ti oludele kõige enam sobi-
vaks peeti A/B Vägmaskineri 
poolt Stockholmis valmistatud 
maantee höövelmasinat Bit-
vargen. Eelnevatest tead-
mistest lähtuvalt otsustatigi 
Teedeministeeriumis muret-
seda esialgu katsetuseks kaks 
Bitvargenit. Muide – huvitava 
lisafaktina on teada, et teede-
ministri ettepanek teehöövlite 
soetamiseks otsustati valitsuse 
tasemel ja riigipea sel aastal oli 
Saue valla mees Jaan Teemant.  
Esimesed maanteehöövlid 
jõudsid Tallinna 23. juunil 1926. 
aastal. Masina suureks eeliseks 
oli see, et selle abil sai odavalt 
ja kiiresti kitsaid teid laiendada 
ning teedele soovitud kumera 
pro�ili anda. Sellise pro�iliga 
tee pidas peale kruusatamist 
kaua vastu ja seisis kuivana.
1926. aasta sügisel tutvus 
Rootsi maanteehöövli konst-
ruktsiooni ning tema kasu-
tamisega meie tingimustes 
insener Karl Liigand. Tema 
järeldus oli, et välismaalt os-
tetud masin ei vasta täielikult 
meie tingimustele, sest tee-
olud olid Eestis märksa hal-
vemad kui välismaal. Siinsete 
teede tasandamine nõudis 
vastupidavamaid ja raskemaid 
masinaid. Liigandi lõppjärel-
duseks oli, et teehöövlite tel-
limise asemel välismaalt võiks 
neid toota kohapeal. Ta koos-
tas uue teehöövli joonised ja 
pakkus selle tootmise võima-
lust mitmetele Eesti ettevõte-
tele.  1927. aasta juuli algul val-
misidki kümme esimest Eestis 
toodetud teehöövlit. Need 
valmistas Rootsi �rma A/B 
Vägmaskiner Tallinnas Ilmarise 
tehases.
Piltlikult öeldes panid Bitvar-
genid liikuma jää, mis vabastas 
meie teedeehitajad sajandeid 
kestnud talveunest. Bitvarge-
nite tööjõudlus oli suur ning 
lühikese ajaga suudeti nende 
abil tundmatuseni muuta meie 
teede olukorda. 

allikas: Eesti Maanteemuuseum
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Nimi: Grader Service AS
Aadress: Hoiu 6, Laagri, 
www.grader.ee
Tegevusala: kuluvterade 
valmistamine teehöövlitele, 
lumesahkadele ja teiste tee-
de- ning mullatöömasinate 
tööseadmetele.
Käive 2011: ca 2 miljonit 
eurot
Töötajaid: 30, neist 8 Saue 
valla elanikud
Toodang: 65% eksport, 35% 
sisemaine turg
Turuosa Eestis: 80%
Põhilised ekspordimaad: 
Soome, Läti, Rootsi, Leedu, 
Saksa, Norra 
Kliendid: ehitus- ja teeehi-
tusettevõtted, sadamad, 
lennujaamad, omavalitsused

Asi Grader Service töötajate entusiasmi ja kirega taastatud 1932. aastast pä-
rinev teehöövel, mis nagu mälestusmonumendina Eesti teehoolduse ajaloole 
ettevõtte hoovis silma rõõmustab



Õpetajadki sahistasid lava 
peal kohevaid punaseid 
seelikuid ja kontsert pää-

dis ansambli Igihaljas Seitse ning 
muusikaõpetaja Astra Põderi kaa-
sakiskuva etteastega. Mõnus oli 
see, et oligi nagu lastepidu, ei min-
geid pikki sõnavõtte ega kõnesid, 
sai vaadata omasuguseid lava peal 
ja kui enam ei jaksanud ühe koha 
peal olla, võis ka mööda aulat rin-
gi joosta ja omi asju ajada, keegi ei 
kurjustanud ega manitsenud kuss 
olema.

Veskitammi Lasteaed mahutab 
täna ühiseks pereks 134 mudilast ja 
nende 24 õpetajat. Viie aasta jook-
sul on lendu lastud juba 139 vilist-
lastki. Lasteaia juhataja Rita Klein 
mäletab, et, see 2007. aasta ei ol-
nud kerge. Oli majandusbuumi aeg 
ja lasteaednikud olid hoogsalt siir-
dunud tasuvamatele ametikohta-
dele. „Kaks õpetajat leidsime üsna 
viimasel minutil ja sobivat muusi-
kaõpetajat otsisime veel paar aastat. 
Siiski saime kokku meeskonna, kus 

igaühel oli kaasas teadmistepagas ja 
lennukad ideed, mida hakkasime 
lasteaia arendamiseks kokku sobi-
tama. Täna sellele tagasi vaadates 
on rõõm, et toona koos alustanu-
test on enamus püsima jäänud ning 
hea omavaheline koostöö on lastele 
kena õpikeskkonna kujundanud,“ 
rõõmustab juhataja esimesel väik-
sele juubelil.

Täna – viis aastat hiljem on reeg-
lid  paigas, töökorraldus selge, do-
kumentatsioon korras, ehkki vajab 
pidevat uuendamist. Samas on 
lasteaia eripära, et igal aastal sep-
tembrikuus algab kõik aina uuesti: 
oodatakse uusi lapsi ja lapsevane-
maid, kavandatakse uut tegevus-
kava, pakutakse uusi teadmisi, lei-
takse uusi sõpru ja õpitakse uusi 
mänge jne. „Lastega töö suurim 
võlu on see, et iga päev on erinev 
ja meie töö on just nii kerge/ras-
ke/huvitav/igav, milliseks suuda-
me ta ise kujundada. Bürokraatia 
haridusmaastikul tingib olukorra, 
kus õpetajatel tuleb sageli täita do-
kumente, mida erinevad seadused 
ja määrused ette kirjutavad. Ei ta-
haks, et laps peaks vanaema küsi-
muse peale „No mis te siis seal las-
teaias teete, kas õpetaja mängib ka 

teiega?“ vastama: “Ei, me mängisi-
me ise, õpetajal pole aega, tal on nii 
palju tööd!“, kirjeldab Klein olu-
korda, mida Veskitammi Lasteaias 
püütakse kõigi vahenditega vältida.

Rita Klein usub, et viie aastaga 
on kujunenud lapse arengut soo-

dustav koostöö lasteaia ja perede 
vahel. „Hea õhustiku kujundavad 
just positiivsed suhted osapoolte 
vahel, lasteaed on hea siis, kui kõik, 
kes sellega kokku puutuvad, tunne-
vad ennast hästi – nii lapsed, vane-
mad, kui õpetajad,“ kinnitab Klein.
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Õpetajadki sahistasid aktusel lava peal kohevaid punaseid seelikuid

Tallegg kolib 
tootmise Tabasallu
Septembri alguses asetati Taba-
salus Eesti ainsa linnulihatootja 
Talleggi uuele tootmishoonele 
nurgakivi. Hoone valmimisega 
koondatakse kogu Talleggi linnu-
lihatöötlemine Loolt Tabasallu.
2013. aasta augustis valmiva te-
hase võimsus lubab aastas töö-
delda 20 miljonit kilo linnuliha.  
Kogu Tabasalu tootmiskompleksi 
investeeringu maksumus on 15,6 
miljonit eurot. “Kui me sellega 
valmis saame, siis on Baltikumi 
linnukasvatuses esimene töös-
tus, kust ühest otsast tulevad lin-
nud sisse ja teisest otsast läheb 
valmistoodang otse tarbijatele 
Tabasalus. Samuti oleme me täna 
Baltikumis ainus linnukasvataja, 
kelle kõik farmid vastavad kas-
vunõuetele,” selgitas ASi Tallegg 
juhatuse esimees Teet  Soorm.
Talleggi uue tehase ehitamiseks 
on sõlmitud leping ASiga Mer-
ko Ehitus. Järgmisel aastal ühe 
katuse all tegutsema hakkav 
6500-ruutmeetrine ettevõtte 
tapamaja ja lihatööstus saab ka 
seest olema täiesti uus ja kaas-
aegsetele nõuetele vastav.
Loole jääb aasta pärast alles 
Talleggi munapakendamine, 
kontor ja söödatehas.

Harku valla Teataja 
13. september 2012

Nõmmel avati 
taldrikugol� rada

Mustamäe nõlva all hüppetorni-
de ja Raja tänava vahelisel maa-
alal avati 22. septembril esimene 
taldrikugol� rada (disc golf) Tallin-
nas. Kümne korviga rada võivad 
tasuta kasutada kõik soovijad. 
Taldrikugol� raja rajas Nõmme 
Seikluspark OÜ Matkasport toel.
Nõmme taldrikugol� raja taga on 
Nõmme Seikluspargi instruktor 
Indrek Sarvin, kelle hinnangul on 
Nõmme rada algajasõbralik, kuid 
pakub pinget ka professionaa-
lidele. „Sel aastal paigaldasime 
kümme korvi, järgmisel aastal 
on kavas veel kaheksa korvi üles 
panna – siis on tallinlaste käsutu-
ses täismõõtmetes rada,“ rääkis 
Sarvin. Taldriku- ehk discgol-
�  mõtles 1970. aastal välja Ed 
Headrick. Traditsiooniline golf 
ja discgolf on paljuski sarnased. 
Mõlemas mängus on tähtis ta-
bada vähima löökide või visete 
arvuga märki. Taldrikugol� s on 
raja lõpus augu asemel spetsiaal-
sed korvid, mille sisse peab tald-
rik maanduma. Discgol�  kettaid 
saab kõige lähemalt laenutada 
ja osta Nõmme Seikluspargi pa-
viljonist (Nõmme spordikeskuse 
territooriumil, Külmallika 15a). 
Seikluspargist saab ette teatami-
sel tellida ka koolitust-koolitajat.

Noppeid 
naabriteltSünnipäeva jutt – 

pilk aastate taha ja tulevikku

TÄHTPÄEV

5. septembril tähistas Veskitammi Lasteaed 5. tegevusaasta täitumist. Oli 
mõnus aktus, kus meeleolukat programmi pakkusid nii lasteaia praegused 
kui endised lapsed. 

KODUVALD
annely.sumre
@sauevald.eeKV
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Kell 11 rivistusid 100 m star-
dijoonele võistluste kõige 
nooremad osalejad ja neid 

oli tänavu rohkelt, sest stardinumb-
ri olid saanud 51 Tillujooksust 
osavõtjat, kes olid sündinud 2009. 
aastal ja hiljem. Tublimad jõudsid 
� nišisse omal jõul, kuid paljud ka 
ema või isa tuntaval kaasabil. 

Rõõmustavalt palju oli osavõtjaid 
ka mudilaste 200 ja 400 m jook-
sudes (kokku 70). Võistluspäeva  
meenutamiseks said kõik noorimad 
osalejad mälestusdiplomi, kolm pa-
remat medali ja diplomi ning võitja 
ka auhinna. Mudilastele jagus ka 
lohutusauhindu  ning lõdvestuseks 
said nad möllata batuudil. 

Laste 600 m jooksudes osales 93 
jooksjat. Enamikes võistlusklassi-

des toimus tänu osalejate rohkusele 
isegi kaks jooksu. Osavõturohkeim 
võistlusklass oli 2003-2004 sün-
dinud tüdrukute 600 m, kus oli 
kokku 28 jooksjat. Samas oli 1999-
2000. sündinud vanuseklassis võist-
lemas vaid 12 noort - 5 tüdrukut 
ja 7 poissi. 1998. sündinud noori 
ei osalenud üldse ning 1995-1997.  
sündinud noori oli iga aasta kohta 
vaid üks! Siit järeldus – vanuse kas-
vades jooksuhuvi  taandub.

6000 m distantsi, mis kulges 
Laagri lähiümbruse teedel, läbi-
sid 52 võistlejat ja 10 käijat. Eraldi 
äramärkimist väärivad kolm noor-
võistlejat, kes peale 600 m jooksu 
otsustasid osaleda ka sügisjooksu 
põhidistantsil. 10 aastane Lisbeth 
Liiv saavutas 6000 m jooksus noor-
te arvestuses ajaga 32.41,9 neljanda 
koha, aga naiste vanuseklassis oleks 
Lisbeth olnud sama tulemusega 
teisel kohal. Tublid olid ka 2000 
sündinud Aleks Moistus ja Rode 

Robert Tedremaa, kes saavutasid 
6000 m jooksus noormeeste hul-
gas vastavalt II ja III koha. Soovime 
neile jooksulusti ka edaspidiseks! 

Saue valla 6000 m kiireimat 
naist ja meest, kelleks olid noorte-
klassi kuuluv Sandra Moistus aja-
ga 27.22,7 ja veteraniklassi kuuluv 

Tarmo Reitsnik ajaga 20.36,4, au-
tasustati eriauhindadega. Mõlemad 
jooksjad oli kiireimad ka eelmisel 
aastal!

Sügisjooksu lõpetas traditsiooni-
line loosiratas, kus jagus sponsorite 
auhindu 14 õnnelikule osavõtjale. 
Tulemustega saab tutvuda  www.
sauevald.ee ja pilte vaadata www.
kuuseklubi.ee.

RSK Kuuse tänab tublisid spon-
soreid, kellest enamus on toetanud 
meie sügisjooksu ka paljudel eelne-
vatel aastatel: Saue vald, LC Laagri 
Lions klubi, Laagri Spordihoone, 
klubi Laagri Tervis, AS Balsnack, 
AS Sagro, AS Planserk, OÜ Kal-
sep, OÜ Roadservice, OÜ Nenell, 
Mellson Rehvid, Triobet kardikes-
kus, Saku Õlletehas, AS Magnum 
Medical, Meie kohvik, Veskitammi 
Ilusalong ja Lahe Roos. 

Suur tänu  tublile, 20-liikmelise-
le kohtunike ja korraldajate tiimile, 
kes tegid tööd tasuta.

Sügisjooks võidab aastast aastasse 
rohkem poolehoidjaid

SPORT

Saue valla 10. sügisjooksu soosis tuulevaikne ja päikeseline sügisilm. Tasuta 
jooksuüritusel osales rekordarv liikumishuvilisi - 274! Jooksjaid oli tulnud ka 
Tallinnast, naabervaldadest ja kaugeim osaleja oli Belgradist.

LINDA ROOP
Rahvaspordiklubi 
Kuuse

Sünnipäe-
val pakkusid 
meeleolukat 
programmi 
nii lasteaia 
praegused 
kui endised 
kasvandikud

Tillujooksu tublimad



Securitase patrullid jälgivad 
Saue valla avalikku ruumi 
patrullringkäikude abil, mida 

teostatakse 3 korda ööpäevas ja seda 
peaaegu kogu valla territooriumil, 
pannes suuremat rõhku just Laagri 
turvalisuse tagamiseks. Suvi Saue 
vallas möödus rahulikult, arves-
tades Securitase kogemusi avaliku 
korra jälgimisel. Leidusid mõned 
avalikus kohas alkoholi tarbivad 
isikud, kuid üleüldiselt oli avaliku 
korra rikkujaid kõigest paarikümne 
ringis. 

Üheks suurimaks valupunktiks 
on saanud Laagri bussipaviljonide 
lõhkumine, Securitas on hakanud 
üha tõsisemalt tegelema vandaalit-
sejate tabamisega. Üks viimaseid 
nimetamist väärivaid sündmusi 
oli see, kui mootorsõiduk kaotas 
politsei eest põgenedes juhitavuse 
ja sõitis puruks Vae tänava alguse 
bussipaviljoni. Patrullekipaaž nägi 
juhtumit pealt ning aitas politseil 
õigusrikkujad kiirelt tabada. 

Augustikuus olid kultuurikesku-
se pargis üles pandud võrkkiiged, 
kuid kahjuks ei suutnud vandaalit-
sejad taas ennast ohjes hoida ning 
rikkusid neist nii mitmegi. Securi-

tase patrull suutis päästa enamik 
kiikedest, millest üks saadi kätte 
lausa Laagri teisest otsast, ning 
toimetas tagasi kultuurikeskusesse. 
Securitas on asunud valvama ka uut 
skateparki vallamaja taga jõekaldal.

Abiks terviserikete puhul
Kahel korral suve jooksul abistas 
Securitase patrullekipaaž ka tervi-
sehädadega inimesi - kutsus kiirabi 
ja hoidis nõnda tõenäoliselt halvima 
ära. Näiteks 10. augustil teavitas 

kodanik juhtimiskeskust, helistades 
lühinumbril 1660, et Metsa tänaval 
magab alkoholijoobes isik. Patrull-
ekipaaži saabudes oli isikul hoopis 
tervisehäda ja turvatöötaja kutsus 
politsei asemel kohale kiirabi, kes 
andis esmaabi. Peale seda viidi ini-
mene koju, saades kodanikult tä-
nuks abi eest hulgaliselt kiidusõnu. 

15. augustil märkas patrullekipaaži 
turvatöötaja bussipaviljonis noort 
neiut minestamas. Turvatöötaja 
reageeris kiirelt, andes noorele nais-
terahvale esmaabi ja kutsus kohale 
kiirabi, kes võttis neiu kaasa.

Pilk liiklusel
Securitase patrull jälgib loomuli-
kult ka liiklejaid ning on teinud ka 
ettepanekuid Saue Vallavalitsusele 
selle kohta, kuidas jalakäijate turva-
lisust suurendada. Arvestades peagi 

saabuvat pimedat aega, on patrul-
litöötajad valla lastele jaganud 28 
helkurit. Patrullekipaaž on tabanud 
ühe joobes mootorsõiduki juhi, kes 
anti üle politseile, samuti on teavi-
tanud  politseid mitmetest kahtlase 
sõidumaneeriga sõidukitest. Saue 
valla territooriumi katab Securi-
tas kokku 4 patrullekipaažiga, kes 

omavahel suhtlevad ja kahtlaseid te-
gevusi jälgivad, teavitades vajadusel 
ka politseid..

300 heategevuslikku eurot
Algust on tehtud heategevusliku 
koostööprojektiga Saue valla noor-
tetegevuse edendamiseks, mille 
käigus Securitas oma uute klientide 
abiga panustab 20% aastasest tee-
nustasust uute avalike atraktsioo-
nide rajamiseks. Projekt on olnud 
töös ca 2 kuud, millest september 
on olnud kõige aktiivsem. Kogu-
tud on juba 15% prognoositust ehk 
peaaegu 300 eurot. Projekti reali-
seerimiseks on vajalik koguda 2000 
eurot, mis läheb vastavalt koostöö-
lepingule täielikult atraktsioonide 
ehitamiseks Laagri alevikus. 

Esialgu on plaan täiendada kul-
tuurikeskuse parki mõne põneva 
väliatraktsiooniga, milleks võiks 
olla nii betoonist pingpongi laud, 
malelaud, külakiik vms. Muidugi 
saab antud atraktsioon olema ka 
Securitase patrulli valvsa pilgu all, 
et tagada selle pikaealisus. 

Oma kodukoha noortetegevuse 
edendamiseks ei ole vaja teha muud 
kui saata Securitase kodulehelt 
www.securitas.ee päring “Soovin 
pakkumist” või võtta ühendust lü-
hinumbril 1660. Valveteenusega 
liitumine on täiesti tasuta!
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Ilmas ikka leidub veel isetust ja 
head tegemise soovi. Maidla külas 
asuv puuete noorte keskus Haraka 
Kodu sai septembris rõõmsa üllatu-
se osaliseks, Avis andis keskusele 
kaheks aastaks  kasutusse tutika 
väikebussi Nissan Primastar. Täitsa 
tasuta.
Haraka Kodu on eraalgatuslik siht-
asutus ja see, kui sponsorid tunnus-
tavad ettevõtmist, teeb keskuse ju-
hataja Kille Altermanni sõnul ainult 
rõõmu. „Avise poolt meie käsutus-
se antud auto aitab meil pakkuda 
noortele võimalust ka väljapoole 
Haraka Kodu minna. Masin on tä-
naseks juba aktiivselt kasutuses. 
Nimelt toob meie tubli autojuht 
esmaspäevast reedeni Ääsmäe 
Põhikoolist meile uue autoga süüa. 
Lisaks sõidutab auto ka meie pere-
majas elavaid noori kaks korda nä-
dalas Salu kooli,“ ütles juhataja.
Alternammi sõnul on lähiajal plaan 
minna Tallinnasse noortega kinno, 
jõulude ajal võetakse ette mõne 
jõulumaa külastus ning suvel saab 
toimuma igasuguseid põnevaid 
väljasõite.
„Ilmselgelt oleme väga õnnelikud. 
Aitäh Avisele!“ on Altermann kogu 
sihtasutuse poolt Avise seltskonna-
le tänulik.

Koduvald

Haraka Kodu projektile saab kaa-
sa aidata ka sauevallakas. Kui on 
tunne, et tahaks näidata oma 
poolehoidu kasvõi pisikese euro-
ülekande näol, siis on oodatud 
annetused 221030431813 
Swedbank Haraka Kodu SA,  juur-
de panna selgitus „sauevallaks 
toetab“.
4 kuud tagasi lehes ilmunud sar-
nane üleskutse tõi juurde 2 saue-
vallakast annetajat kokku 25 eu-
roga.

Haraka Kodu sai 
autorendi� rmalt 
Avis vajaliku 
kingituse

ARTTI ASTON
Patrullteenuste 
osakonna 
teenistusjuht

Turva� rma Securitas on 
hoidnud vallas elu rahulikuna

KOMMERTSTEKST

Securitas Eesti AS on tänaseks päevaks Saue valda teenindanud juba 5 
kuud. Patrullteenuse osutamise raames on avastatud küll mitmeid rikkumi-
si, aga suures plaanis on suvi möödunud turvaliselt.

programmide õpe arvutiklassis. 
Kursus kestab 13 päeva ja sisaldab loenguid, 
arutelusid, rühmatöid ning videoharjutusi. Kursuse 
läbinu saab praktika teostada kodulähedal ettevõttes 
ja  on valmis tööle suunduma teeninduse-, müügi- ja  
laotöövald-konda. 
Lisaks pakume tasuta KARJÄÄRINÕUSTAMIST mis 
aitab selgitab välja inimese vajadused ja ootused, 
püstitab uued eesmärgid ning sihid vastavalt inimese 
loomuomadustele ja võimekustele. 
MOTIVATSIOONIKOOLITUST kus motivatsiooni 
koolitaja Anne-Ly Rõuk aitab grupitöö kaudu 
suurendada enesekindlust, sest mida julgemalt me 
oleme valmis enda sisse vaatama, oma võimeid, 
oskusi ja võimalusi analüüsima, seda kindlam on 
minna edasi ka eesmärkide poole. Testide ja 
mitmesuguste ülesannete (ka naljakana tunduvate) 
lahendamise käigus saadakse teada endast 
teinekord midagi üllatavat, aga võib saada ka 
kinnitust juba teadaolevale. Koolituse läbinutel on 
kindlasti rohkem oskusi ja enesekindlust otsuste 
tegemisel edasise elu planeerimisel.
 

Võta juba täna ühendust ja uuri osalemise võimaluste kohta projektijuhilt: 
Andra Perv, telefon: 5101780, 56 949 272 ;  e-post: a.perv@hot.ee

Tegemist on ESF projektiga nr 1.3.0102.11 – 0336 „Tegusalt tööturule Kiili, Saku ja Saue val-las”, mis sai 
toetuse Euroopa Lii-du Sotsiaalfondilt. Projekti läbiviiaks on Kiili Vallavalitsus ning koostööpartneriteks Saue ja 
Saku Vallavalitsused. 

Oktoober 2012 toimub 
pikaajalistele töötutele (Kiili, Saku 
ja Saue valla elanikele) 
Teenindaja ja laooperaatori 
kursus. 
Kursuse ajal makstakse 
stipendiumi ja sõidutoetust ning 

läbinutele võimaldatakse praktika 
koht koduvallas ja sobivusel töö 

samas valdkonnas. Projekti kaudu 
kursuse läbinu saab nii koolituse kui ka praktika 
tunnistuse ning kindlasti on parem võimalus tööle 
saada.

Teenindaja – laooperaatori kursus sisaldab:
Müügi- ja teeninduse valdkonna õpet, 
teenindussuhtlemist, eneseväljendus- oskuse 
treeningut, teeninduskultuuri ja kliendisuhete 
arendamise õpet, põhitõdesid müügitööst, 
enesekehtestamise treeningut, et vältida nii 
läbipõlemist kui ka valesti mõistmist klientidega 
suhtlemisel. Lisaks omandatakse laooperaatori 

KERAAMIKA TÖÖTUBA  
TÄISKASVANUTELE 

Kursused toimuvad kahes rühmas:   
Kell 18.00 – 19.30  

Esmaspäeviti 29.oktoober kuni 10.detsember 
Teisipäeviti 30.oktoober kuni 11.detsember 

Juhendab kunstnik-keraamik Irja 
Kändler  

Kursused toimuva Laagri Kooli savikojas 
ruum (Veskitammi 22, Laagri)  

Kursuse hind: töötoas osalemine seitsmel 
korral maksab 80 EUR  inimene                                                                                                                                                                 

Info ja registreerimine:  
Laagri Huvialakool, tel. 6 517 635,  

e-post: taigur@laagrik.edu.ee 
koduleht: www.laagrik.edu.ee/huvikool  

Kursuse hind sisaldab ettenähtud kogu-
se tööks vajalikke vahendeid, materjale, 

savi, glasuuri ja keraamikaahju  
kasutamise. 

Korvpallitreeningud  
(6 - 9-aastastele) poistele! 

Alates oktoobrist 2012  
kolmapäeviti ja reedeti  

kell 15.00 -  16.30 

Laagri Kooli võimlas  

Tegevuseks erinevad pallimängud, korv-
pall, vastupidavusalad, üldkehaline  

treening jne.  

ÕPPETASU 25.- EUROT KUUS! 

Treeningute läbiviijaks: Spordiklubi RIM 
Tule juba oktoobri esimesel nädalal  

korvpalliringi ja 
TREENI END TUGEVAKS!     

Info ja registreerimine: 
Laagri Huvialakool, tel. 6 517 635,  

e-post: taigur@laagrik.edu.ee ,  
kodulehekülg: www.laagrik.edu.ee/huvikool  

SOOME KEELE KURSUS TÄISKASVANUTELE! 

Avasta enda jaoks soome keele lihtsus 
ja võlu ning Sinu järgmine reis Soome 
on hoopis meeldejäävam. 
Algajate kursus täiskasvanutele hak-
kab toimuma Laagri Huvialakoolis  
1 kord nädalas (3,25 akadeemilist tundi),  
neljapäeval, kl 17:30-20:00.  

Täpsema informatsiooni saamiseks võta ühen-
dust õpetaja Lindaga: lindaneeme@hot.ee  

PRANTSUSE KEELE KURSUS TÄISKASVANUTELE! 

Prantsuse keelt kõneleb emakeelena 
umbes 110 miljonit inimest. Tule tut-
vu mitmekülgse prantsuskeelse kul-
tuuri, muusika ja kommetega. Algaja-
te kursus täiskasvanutele hakkab 
toimuma Laagri Huvialakoolis 1 kord 
nädalas (3,25 akadeemilist tundi), kolmapäeval,  
kl 17:30-20:00.  
Täpsema informatsiooni saamiseks võta ühen-
dust õpetaja Etheliga: 
ethel_lillemagi@hotmail.com  

Info ja registreerimine: Laagri Huvialakool 
E-post: taigur@laagrik.edu.ee Telefon: 6 517 635 

Koduleht: www.laagrik.edu.ee/huvikool  

Kursuse maksumus ühes kuus: 38.- eur  
NB! Kasutatav õppematerjal kogu õppeaastaks (õpik+töövihik) maksumusega: 34.- eur 

Toimumiskoht: Laagri Kool, Veskitammi 22 Laagri 

OÜ Laagri Haridus- ja Spordikeskus 
kuulutab välja avatud konkursi

Üürniku leidmiseks ruumidele 
pindalaga 620 m2

Ruumide sihtotstarve: spordiklubi
 Tingimus : üürniku poolt hangitakse 

sisseseade
Pakkumised esitada hiljemalt 

26.oktoobriks aadressil: 
Tonis.ilp@laagrik.edu.ee

Ruumidega võimalik kohapeal tutvuda
Lisainfo: Tõnis Ilp 53 079 160
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12.10 Koolitus: 2-5 kuuse lapse areng, 
toitmine, käitumine

Saue valla Kultuurikeskus, 
kell 11.00

MTÜ Kollane 
Pardike

Evelin Talvar, tel 53482828, 
evelin @pardike.ee

13.10 Laagri Taluturg Saue valla Kultuurikeskus, 
kell 10.00

Saue valla 
Kultuurikeskus

Tel 6796765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

16.10
Täiskasvanud Õppija Nädal  Hiina 
Traditsiooniline Meditsiin – 5 ürg-
set elementi  (loeng tasuta)

Saue valla 
Kultuurikeskus kell 18.00

Saue Vallaraama-
tukogu, Saue valla 
Kultuurikeskus

Tel 6796765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

18.10 Noortedisko Saue valla 
Kultuurikeskus kell 19.00

Saue valla Kultuuri-
keskus, Krista

Tel 6796765 
info.veskitammi@sauevald.ee

19.10 Laagri Emade Klubi Saue valla Kultuurikeskus MTÜ Kollane 
Pardike Mare Võting Tel 56602107

19.10 Karaoke Hüüru Veski, kell 21.00 Hüüru Veski Tel 6071430

20.10 ALLIKU KLUBI tantsuõhtu Saue valla Kultuurikeskus 
kell 18.00

Saue valla 
Kultuurikeskus,         
Eveli Kljujev

Tel 6796765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

23.10 ja 
24.10

Koolivaheaja noortelaager: 
Taaskasutuse käsitööring

Saue valla Kultuurikeskus 
kell 15.00

Saue valla 
Kultuurikeskus

Tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee

25.10 Koolivaheaja noortelaager: KINO-
BUSS TULEB KÜLLA!

Saue valla Kultuurikeskus 
kell 11.00

Saue valla 
Kultuurikeskus

Tel 6796765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

26.10 Koolitus: lisatoidu andmine (imi-
kud ja väikelapsed)

Saue valla Kultuurikeskus, 
kell 11.00

MTÜ Kollane 
Pardike

Evelin Talvar, tel 53482828, 
evelin @pardike.ee

3.11 Kirbuturg Saue valla Kultuurikeskus 
kell 10.00

Saue valla Kultuuri-
keskus, Marika 
Grünberg

Marika Grünberg,  tel 56676272

10.11 Isadepäeva kontsert Saue valla Kultuurikeskus 
kell 11.00

Saue valla 
Kultuurikeskus

Tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee

16.11 LAULUKLUBI Saue valla Kultuurikeskus  
kell 18.00

Saue valla 
Kultuurikeskus, 
seltsing Aroonia

Tel 6796765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

23.11
Saue valla sünnipäev:     teater 
Varius etendus „Lõbusad Estoon-
lased“ 

Saue valla Kultuurikeskus 
kell 19.00

Saue Vallavalitsus, 
Saue valla 
Kultuurikeskus

Tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee

SAUE VALLA KULTUURIKALENDER OKTOOBER - NOVEMBER ALLIKU KLUBI 

Inglise huumoriga vürtsitatud seltskonnamängud –
otse Inglismaalt! VÕITJATELE SAMA VÜRTSIKAD AUHINNAD!

Pilet 5.00 eurot! ja kutsu sõbrad kaasa! Laudkondadele piletid soodsamalt!

Lisainfo: Eveli Kljujev 53366615.Kohtade, laudade broneerimine: Saue valla
Kultuurikeskus info.veskitammi@sauevald.ee,  tel 6796765

Suupisted lauale võid ise kaasa tuua!

Kohvikus müügil: koogid,
kuumad joogid ja alko.

Nooremad lapsed Laagri lastetuppa
mängima! (vajadusel olemas lapse-
hoidja). Samal ajal vanemad lapsed
töötuppa meisterdama! (hind kokku-
leppel)

 PUHVETMuusikat
ansamblilt

OktooberFEST õhtu

Saue valla Kultuurikeskuses 
Veskitammi 8, Laagri

MAIDLA 
SELTSIMAJAS

Keraamika ring 
teisipäeviti 19-21

Krija Hata Jooga 
reedeti 19-21

Info: anna.
lazarenkova@
mail.ee

TULE MEIEGA TANTSIMA!
MyDance Tantsuklubi kutsub kõiki vahvaid 1-6. klassi tüdrukuid ja poisse 
Showtantsu treeningutele, mis toimuvad alates 11. oktoobrist Vanamõisa Selt-
simajas. Treeningud toimuvad neljapäeviti kell 18.00.

NB! Esimene tantsutrenn on kõigile TASUTA, tule kindlasti uudistama!
Täpsem info aadressil www.mydance.ee. Jälgi meie tegevusi ka facebookis! 
www.facebook.com/MyDanceTantsuklubi
______________________________________________________________________

VANAMÕISA SELTSIMAJA OTSIB INGLISE JA PRANTSUSE KEELE ÕPETAJAT.
Õpihimulised õpilased on olemas!!!!!

Küsi lisa,  tel. 5140761
info@kodukyla.ee
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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

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

Müük,Saetud ja lõhutud küttepuud 30; 40; 
50; 60cm (kuiv, märg). Aastaringne toot-
mine ja lai puu sortiment.Kütteklotsid ja 
30cm kask 40l võrkkottides, saepuru 200l 
kottides,tootmisjäägid.Tasuta transport 
väiksemat mõõtu kalluriga!
Kontakt.Saue Sooja 3a 
Tel:53600375 või Halupuu24@hot.ee

MÜÜA LABRADORI 
RETRIIVERI KUTSIKAD 
4 musta emast, 4 musta isast
Sünd 17.08.2012, kutsikad 

lähevad uutesse kodudesse okt. alguses. Kutsikad on 
loovutuse hetkeks kiibitud, eakohaselt vaktsineeritud, 
saanud vajalikud ussikuurid ja omavad EU VET passi ja EKL 
tõutunnistust. Kutsikad müüakse kirjaliku lepinguga. 
Tel 526 5222; 5646 9131 Laagri

Kinnisvara haldus ja hooldus

• RAAMATUPIDAMINE

• HALDUSTEENUS 

• SISE- JA VÄLIKORISTUS

www.allikuhaldus.eu  
Tel: 5699 9160  

info@allikuhaldus.eu

Scarpa OÜ otsib Laagri 
kauplusse (Rimiga samas majas) 

JALATSITE MÜÜJAT 
Kasuks tuleb suurepärane 

suhtlemisoskus, hea 
müügikogemus.

Lisainfo scarpa.info@gmail.com 
või 56 971 431

Tööalased koolitused täiskasvanutele, 
täpne raamatupidamine ettevõtetele ning 
asjalik tugi ettevõtlusega alustajale.

• Rohkem kui 100 partnerkoolitajat
 Teie ettevõtte arendamiseks
• Raamatupidamise teenus Eestis ja 
 Soomes töötavatele ettevõtetele
• Esindused Tallinnas ja Tartus
• Vajadusel E-koolitus, E-raamatupidamine, 
 E-konsultatsioon
• Tegutseme edukalt aastast 1993

   
www.reiting.ee   reiting@reiting.ee   Tel. 7400 525

Soodne vahendustasu
Tasuta konsultatsioon
Õiglane hind

VÕTA ÜHENDUST! 
www.merevara.ee

KINDEL KINNISVARATEHING! 

Janek Ruusmere
Kutseline maakler   
Eesti Kinnisvara-
maaklerite Koja liige
janek@merevara.ee
+372 50 87 978

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

PAKUTAKSE TÖÖD 
KORTERELAMU 

SISE- JA 
VÄLIKORISTAJALE.
INFO 56 999 160.

Fazer Gruppi kuuluv Tä-
nassilma Teenindusköök on 
nüüdisaegne laia sortimen-
diga tootmisüksus, mis on 
orienteeritud suurköökide 
varustamisele töömahukate 
valmis- ja pooltoodetega. 
Ettevõtte eesmärk on pak-
kuda Fazer Grupi ettevõtetele 
ning valitud välisklientidele 
kvaliteetseid väikese-
eriatooteid, suurepärast 
tarnekindlust ja paindlikku 
klienditeenindust.

Täidetav ametikoht: KOKAABI
Tööülesanded:
-  lihtsamate toitude ja   
  võileibade  valmistamine 
  etteantud retseptide järgi
-  ettevalmistus- ja abitööde  
  tegemine
-  toitude komplekteerimine,  
    pakendamine ja etikettimine
-   toitude organolepetiline ja  
  vastavuse hindamine
-   oma töökoha puhastamine 
  ja korrashoidmine

Nõuded uuele töötajale:
-  eelnev töökogemus 
  vähemalt 1 aasta
-  kasuks tuleb  koka eriharidus
-  on nõus töötama temp +12°C  
  juures

-  kiire, energiline, töökas
-  tervisetõendi olemasolu

Ettevõte pakub:
-  häid töötingimusi ja 
  töövahendeid
-  huvitavat tööd kiirelt 
  arenevas ettevõttes
-  ettevõtte poolseid 
  soodustusi
-  head töötasu

Asukoht: Harjumaa, Saku vald, 
Tänassilma tehnopark

Tööle asumise aeg: niipea kui 
võimalik

Konkurss kehtib: 18. oktoober 

Kontaktisik: personalispetsialist Eirene Sau. Kandideerimiseks palun saada oma 
CV ning kaaskiri eirene.sau@fazer.ee Telefon: 5918 2011
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