
„Olin 18, kui esma-
kordselt valima läk-
sin ning põhiliselt 

toidupakkide järele. Saingi - purk 
herneid ja lahustuvat kohvi, vii-
nereid, apelsine. Niipalju veel mä-
letan, et puhvetis käis suur pidu 
ning sinna sai ainult tingimusel, et 
valimislipiku ikka kasti lasid,“ mee-
nutab Maili. Ta mäletab, et valimis-
jaoskond oli koolimajas, aga see ei 
seganud puhvetis keset päeva mee-
leolukraade kõrgele kruvimast – let-
tidele oli lisaks tsellofaanpaberisse 
mässitud toidukraamile toodud ka 
defi tsiitsem kärakas. „Selline lärm 
ja pidu, hullem kui ööklubis,“ olid 
toona 18-aastase tütarlapse muljed.

Ka Ainol on meeles oma esime-
ne valimispäev. Toona oli komme, 
et esmavalijale pisteti allkirja andes 
lill pihku. Nimekirjades oli neile 
inimestele kohe lillemärge ette joo-
nistatud, et maha ei magaks. Aga 
Ainole ei antud. „Kui ma sinna laua 
äärde jõudsin, pass näpu vahel, öel-
di, et teie olete juba valinud, sedelit 
ega mingeid rohkemaid selgitusi ei 
antudki. Ema ja isa vist käisid enne 
ära, ju siis valisid minu eest ära,“ ar-
vab Aino.

Ka Lia teab, et oli aeg, kus naab-
rimees kogus üleaedsete passid 
kokku ja käis, tegi kõigi eest hääle-
tamisprotseduuri läbi. „No kuidas 
see on võimalik? Väike koht oli, 
kõik tundisid kõiki, ju siis nii sai,“ 
ei oska ta aastaid hiljemgi mõistlik-
ku selgitust välja pakkuda.  

Aino muide ei näidanud pea-
le lillefi askot aastaid oma nägu 
jaoskonnas. Hilisemas elus, kui 
tal enda sõnul „täitevkommitee“ 
kodus oli, tuli ikka minna. „Mees 
oli niisuguses ametis, et mina abi-
kaasana ei saanud minemata jätta. 
Aga ega seal mingit patriotismi küll 
ei olnud. Need polnudki ju nagu 

valimised, pigem hääletamised,“ 
leiab Aino. Sovetiaja valimised olla 
olnud pigem rituaalsed toimingud, 
igas valimisringkonnas ainult üks 
kandidaat, nii et tulemused olid 
selged juba enne valimispäeva. Va-
likuvõimalus puudus, sai lihtsalt 
hääletada.

Ülemnõukogu saadikukandi-
daatide ülesseadmine käinud aga 
n-ö kvootide alusel: „Seal pidi ole-
ma kindel protsent töölisi, toot-
mistöö eesrindlasi ja kolhoosnikke, 
ilmselt olid omad normid ka rahvu-
se, soo ja vanuse osas,“ teab Aino. 
Ajaloouurijad on aga öelnud, et 
ametlikult ei ole infot kandidaatide 
valiku protseduuride kohta väga 
leida, aga levinud arvamus inimeste 
seas kipub kinnitama Aino öeldut.

Valimiste eel nõuti raamatuko-
gudelt vastava sisuga propagandat. 
„Mul oli raamatukogus väljapane-
kute jaoks keset ruumi kahekoha-
line nelja jala peal koolilaud. Sellel 
olid väljas kõik valimiseelsed või 
valimisega seotud brošüürid. Ja 
siis tuli Tallinnast Harju Parteiko-
miteest kaks daami kontrollima ja 
abistama valimiseelse propaganda 
tegemist raamatukogus. Kahekesi 
veeti seda lauda toas ringi ja tõsteti 

brošüüre ühelt lauanurgalt teisele. 
Ja oligi kogu parteiline abi! Nad 
lahkusid rahulolevalt, et olid suu-
re töö ära teinud,“ teab rääkida 
raamatukogutöötaja taustaga teine 
Aino. Millist materjali siis väljapa-
nek sisaldas? Valikus olid ENSVL 
Konstitutsioon, NLKP põhikiri,  
valimise eeskirjad, valijate meeles-
pea.

Üle seitsmekümnesed mäleta-
vad ka veel sõjajärgseid valimisi. 
„Hobused pandi ette, perenaised 
kaunistasid saani uhkete tekkidega 
ja minekut tehti juba aovalgel kella 
6 ajal,“ mäletab Elju. Ühelt poolt 
olla olnud see suur pidupäev – kü-
larahva kokkusaamise koht. Oli 
orkester ja kino, kaetud söögilauad 
ja pidu kestis õhtuni. Teiselt poolt 
kannustas inimesi ka hirm. Küüdi-
tamise aeg oli värskelt meeles, Si-
beri ähvardusega mõjutati inimesi 
valimiskastide juurde. Ei olnud kü-
simustki, et ei lähe – tehti, mis kästi.

Kui täna sahmivad poliitikud ise 
ukselt uksele ning reklaamid um-
mistavad postkaste ja seriaalipau-
se teles, siis nõukaajal tegutsesid 
agitaatorid. Need olid käsu korras 
küla peale suunatud inimesed, kes 
siis kahtlejaid veenmas ja kihutus-

tööd tegemas käisid. Küsimus ei 
olnudki niivõrd selles, keda valida, 
vaid tuli tagada, et kõik inimesed 
nimekirjades valimispäeval kohal 
oleksid. Silvi, kes ise ka paaril korral 
täitevkomitee käsul agitaatori rollis 
olema pidi, ütleb, et sõimata just ei 
saanud, inimesed olid distsiplinee-
ritud ja suhtusid hästi. Ju neil oli 
neist agitaatoritest pigem kahjugi. 

Aga valimispäeval olid agitaa-
toritel käed tööd täis. Igal neist 
oli oma nimekiri ja kui oli näha, 
et poolest päevast mingi seltskond 
polnud kohale laekunud, mindi 
neile koduuksele koputama. See 
pidi tagama, et hääletanute prot-
sent maksimumini sikutatud saaks. 
Nende juhtumite osas, kes hääleta-
ma ei jõudnudki, pidi hiljem kirju-
tama aruandeid ja selgitusi. 

Näiteks oli Eesti NSV Ülem-
nõukogu valimistel ametlik vali-
misaktiivsus nelja aastakümne vältel 
vähemalt 99%. Oma osa võib selles 
tulemuses kindlasti ka agitaatoritel 
olla, aga ajaloouurijad nendivad, 
et nõukogude statistika ei anna 
usaldusväärset teavet ning nende 
põhjal ei ole täna võimalik teha 
kaugeleulatuvaid järeldusi tegeliku 
valijate arvu kohta. 
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Möödunud aasta 
novembrikuu vallaleht 
sai kirjutatud-toime-
tatud kokku Taimaal, 
d e t s e m b r i n u m b e r 
läks trükikotta teele 
ühest Vietnami saarele 
sisse seatud kaugkon-
torist, taustaks kott-
pime ja moskiitosid täis 
öö ning meremüha.

Kui kontor kolib 
kaheks kuuks teisel 
kontinendile....
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Noortetöö – teadlik 
tegutsemine või 
isekulgemine?
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Mõni lehelugeja ehk 
mäletab, et eelmisel 
kevadel võttis vallavoli-
kogu vastu Saue valla 
noortevolikogu asuta-
misotsuse. Ja kahjuks 
täpselt sealmaal on 
valla noortevolikogu ka 
täna – võimalus paberil.

Taas valimiskastide 
juurde

LK 2

LK 11

Robotid Laagrisse 
kodanikualgatuse 
korras

LK 7

Kui eelmisel sügisel Laagri
huvialakooli lehelt so-
bivaid huviringe lastele 
otsima hakkasin, siis 
laiast valikust hoolimata 
pidin tõdema, et tehnika-
huvilisele õpilasele polegi 
midagi sobivat.

Kogukonnad 
on valdade 
liitumiseks 
valmis, kas 
ka riik?

Sotsiaalne 
ettevõtlus – 
mis loom see 
selline on?

LK 12

KUS SIIN
SUITSUVORSTI

SAAB?
ALATI,

VALMIS!

Vanemad inimesed teavad rääkida, et vanasti oli rahvasaadikute valimise päev üks 
suur pidu, seitlid siluti sirgeks, lapsed rivistati hääletuskastide kõrvale laulma, aga 
peamine eesmärk oli valimispäeval müüki paisatav defi tsiit.

Nõukaaegsete valimiste märk-
sõnadeks olid apelsinid ja hirm
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28. jaanuaril võõrustas Nissi vald Riisipere Kultuurimajas 
Lääne-Harju valla ühinemisläbirääkimiste juhtivkomisjoni. 
Tutvusti valdkondlike komisjonide senise tööga ning alusta-
ti ühinemislepingu võtmeküsimuste kaardistamisega.

Seekord olid juhtivkomisjoni kutsutud kõikide valdkond-
like komisjonide juhid, kes andsid ülevaate teemadest, 
mida seniste kokkusaamiste käigus arutatud on. Selgus, et 
läbivalt tähtsa teemana on pea kõigis komisjonides tõuse-
tunud uue valla transpordivõrgustikud, sest sellest sõltub 
mitmete võtmeteenuste kättesaadavus, näiteks haridus- ja 
tervishoiuteenuste puhul. Komisjonidest tuli ka soov, et 
ühendvalla keskuse asukoha osas kujundataks seisukoht nii 
kiiresti kui võimalik. 

Ühiselt leiti, et koostöö valdkondlike komisjonidega 
peaks edaspidi olema tihedam - selleks puhuks suunati  
edaspidiste läbirääkimiste aluseks kujuneva tuumikküsi-
muste loetelu kõikidesse komisjonidesse arutamiseks ja 
täiendamiseks. Järgmine kord koguneb juhtivkomisjon juba 
veebruari lõpus, et arutada ühendvalla keskuse teemat ja 
kokku leppida ühinemislepingu võtmeküsimustes, märtsi 
alguses on plaanis väljasõit Türile, et tutvuda sealse ühine-
miskogemusega. Kokkuvõtet komisjoni koosolekust saab 
lugeda www.laaneharjuvald.ee.

Riigikogu valimistel saab hääletada 
vähemalt 18-aastane isik, kes on 
Eesti kodanik. Hääletada ei saa 

isik, kes on valimisõiguse osas teovõime-
tuks tunnistatud ning isik, kes on süüdi 
mõistetud kuriteos ja kannab vanglaka-
ristust. Hääletamiseks peab isik olema 
kantud valijate nimekirja, mis koostatakse 
rahvastikuregistris olevate elukohaand-
mete alusel. Kui isikul elukoha aadress 
registris puudub, saab ta esitada rahvas-
tikuregistrile elukohateate. Kuna valijate 
nimekirjad koostatakse seisuga 30 päeva 
enne valimispäeva, siis peale 30. jaanuari 
oma elukohta muutnud isik saab hääleta-
da oma eelmises elukohas.

Enne valimisi saadetakse valijale 
tema rahvastikuregistrijärgsele elukoha 
aadressile valijakaart. Valijakaart on vaid 
informatiivse sisuga, seda ei ole vaja va-
limisjaoskonda kaasa võtta. Valijakaardil 
on andmed hääletamise aja ja koha kohta. 
Valijakaardi kättesaamine kinnitab, et isik 
on kantud valijate nimekirja. Kui valija-
kaart ei ole 15. päevaks enne valimispäeva 
kohale jõudnud, tuleks selgituse saami-
seks pöörduda vallavalitsuse registripidaja 
poole. Seda saab teha ka telefoni teel (654 
1143). 

E-hääletamine
Elektrooniline hääletamine toimub öö-
päevaringselt 19.02 algusega kell 9.00 
kuni 25.02 kell 18.00. Elektrooniliselt on 
võimalus hääletada arvuti, ID-kaardi ja 
PIN-koodide olemasolul aadressil www.
valimised.ee. Teisele isikule hääletamiseks 
ID-kaardi ja koodide üleandmine ei ole 
lubatud. Samas on võimalik elektroonilist 
häält muuta, sel juhul jääb kehtima hili-
sem hääl. Kui valija soovib ikkagi hääle-
tada pabersedeliga, siis elektrooniline hääl 
kustutatakse. 1. märtsil ei saa enam e-hää-
letada, samuti ei saa siis enam valimisjaos-
konnas muuta oma varem antud e-häält.

Eelhääletamine
Hääletada saab eelhääletamise ajal 19.-

25. veebruaril e-hääletamise teel, 19.-22. 
veebruaril maakonnakeskustes (hääleta-
mine väljaspool elukohta) või 23., 24. ja 
25. veebruaril valla valimisjaoskondades. 
Eelhääletamise ajal on võimalik hääletada 
nii oma elukohajärgses valimisjaoskonnas 
kui ka väljaspool elukohta, kui isik ei viibi 
valimiste nädalal oma elukohas. Väljas-
pool elukohta hääletamiseks on Saue val-
las valimisjaoskond nr 2, mis asub Laagris 
aadressil Veskitammi 8 (Saue valla kultuu-
rikeskus).

Hääletamine valimispäeval
Valimispäeval, 1. märtsil saab hääletada 
üksnes selles valimisjaoskonnas, mille va-
lijate nimekirja isik on kantud ja ainult va-

limisjaoskonnas asuvas hääletamisruumis. 

Kodus hääletamine
Valimispäeval toimub ka kodus hääle-
tamine, mida on võimalik taotleda, kui 
isik ei saa terviseseisundi või muu mõju-
va põhjuse tõttu hääletada valimispäeval 
hääletamisruumis. Kodus hääletamist 
saab taotleda vaid elukohajärgses valimis-
jaoskonnas. Kodus hääletamise taotlusi 
võtab valimisjaoskond vastu valimispäeval 
kuni kell 14.00.

Valimisjaoskonda minnes võtke kind-
lasti kaasa isikut tõendav dokument. 

Täpsemat infot Riigikogu valimiste 
kohta saab Vabariigi Valimiskomisjoni ko-
duleheküljelt www.vvk.ee.
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Taas valimiskastide juurde
AKTUAALNE

Märtsikuu esimesel pühapäeval valitakse Eestile XIII Riigikogu. 
Taasiseseisvuse järgsel ajal on see rahval juba 20 kord kas üld-
valimiste (Riigikogu, Euroopa Parlament, kohalikud volikogud) 
või rahvahääletuse raames otsuseid langetada.

• Laagri alevikus Hoiu tn 4 kinnistu omandamine ja kinnistu 
jagamisel tekkivale kinnistule hoonestusõiguse seadmine
• Saue valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine, III lugemine
• Saue vallas Vatsla külas asuva Pilli kinnistu ja nõudeõigu-
se omandamine ning Pilli kinnistu osaline võõrandamine ja 
nõudeõiguse lõpetamine
• Saue valla vapimärkide, volikogu aukirjade ja tänukirjade 
andmine
• Reservfondi kasutamine, sõudeergomeetri omandamine 
ning tasuta võõrandamine Tallinna Pääsküla Gümnaasiumile
• Arvulise tingimuse vähendamine üksikelamu ehitamiseks 
hajaasustuses Vatsla külas Heli kinnistul
• Aktsiaseltsiga Kovek sõlmitava hoonestusõiguste seadmi-
se lepingu tingimuste kindlaks määramine
• Ääsmäe külas asuvate peremehetute ehitiste hõivamise 
algatamine
• Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia 
heakskiitmine
• Saue Vallavolikogu 26. juuni 2014. aasta määruse nr 16 
„Korrakaitseseaduse rakendamine Saue vallas“ muutmine
• Jaoskonnakomisjonide liikmete nimetamine
• Vallavanema töötasu määramine
• Palgalise valitsusliikme töötasu määramine (K. Pungas)
• Palgalise valitsusliikme töötasu määramine (I. Eensaar)

Vallavolikogus 29. jaanuaril

Liitumisläbirääkimiste 
juhtivkomisjon tihendas 
koostööd valdkondlike 
komisjonidega 

MARJU 
PÕLLU
vallasekretär

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

Riigikogu valitakse proportsionaal-
se valimissüsteemi alusel. Selle ees-
märgiks on tagada, et erakondade 
nimekirjad saaksid üle Eesti valijate 
poolt antud häälte arvuga võrreldes 
ligilähedaselt sama arvu kohti ka par-
lamendis. Hääletades konkreetse 
kandidaadi poolt annab valija hääle ka 
erakonnale, mille nimekirjas ta kandi-
deerib. 

Samas tuleb arvestada, et enamik 
kohti Riigikogus (viimastel valimistel 
82 kohta 101st) jaotatakse kandidaadi 
isiklikust edukusest lähtuvalt. Siin ei ole 
määrav kandidaadi koht nimekirjas, 
vaid nad reastatakse ümber sõltuvalt 
valija poolt antud toetusest. Viimane 
osa kohtadest (viimastel valimistel 
19 kohta 101st) läheb jaotamisele nn 
parteinimekirjade alusel. Ka siin on va-

lituks osutumisel piirang – kandidaat 
peab mandaadi saamiseks koguma 
piisava arvu hääli (viimastel valimistel 
sõltuvalt ringkonna suurusest 234–324 
häält). Üksikkandidaat võistleb koha 
eest Riigikogus vaid oma ringkonnas. 
Selleks peab ta koguma nn kvoodi 
jagu hääli (viimastel valimistel sõltuvalt 
ringkonna suurusest 6461–4670 häält). 
Häälte ülekandmist ühelt kandidaadilt 
teisele Eesti valimissüsteem ei tunne.  

Mis saab siis, kui enim hääli kogu-
nud kandidaat loobub oma kohast – 
kas siis lähevad hääled kaotsi? Lühike 
vastus on, et ei lähe, sest sellisel juhul 
tuleb Riigikokku sama erakonna asen-
dusliige. Riigikogu koosseisu selgita-
misel on oluline iga hääl. 
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees 
Alo Heinsalu

MIS JUHTUB VALIJA POOLT ANTUD HÄÄLEGA? 

Valimisjaoskond nr 1, mille hääletus-
ruum asub Ääsmäe külas Kasesalu 16 
(Ääsmäe põhikool), mille piiridesse 
kuuluvad Aila, Jõgisoo, Koppelmaa, 
Maidla, Pärinurme, Pällu, Tagametsa, 
Tuula ja Ääsmäe külad.

Valimisjaoskond nr 2, mille hääletus-
ruum asub Laagri alevikus Veskitam-
mi 8 (Saue valla kultuurikeskus), mille 
piiridesse kuuluvad Alliku, Kiia, Koidu, 
Püha ja Vanamõisa külad ning Laagri 
aleviku Iltre tänav, Instituudi põik, Ha-
rusambla tänav, Hoiu tänav, Karuvildi-
ku tänav, Katmiku tänav, Koru tänav, 
Koru põik, Kuuse põik, Metsa tänav, 

Männimetsa tee, Männimetsa põik, 
Pajude pst, Pilliroo tänav, Pilliroo põik, 
Põdrajuure tänav, Põdrakanepi tänav, 
Põdrasambla tänav, Põdratuka tänav, 
Sae tänav, Samblajuure tänav, Soo-
sambla tänav, Tuulemurru tänav, Uus-
Pilliroo tänav, Vae tänav, Vesiroosi 
tänav, Veski tänav, Veskitammi tänav, 
Maidu talu ja Hurda talu.

Valimisjaoskond nr 3, mille hääle-
tusruum asub Laagi alevikus Tuleviku 
3 (Nõlvaku lasteaia Tuleviku filiaal), 
mille piiridesse kuuluvad Hüüru, Valin-
gu ja Vatsla külad ning Laagri aleviku 
Avamaa tänav, Jälgimäe tee, Kaali tä-

nav, Kaselaane tänav, Kivistiku tänav, 
Kuuse tänav, Meelespea tänav, Nirgi 
tänav, Nõlvaku tänav, Nõlvaku põik, 
Pärnu mnt, Rahnu tänav, Rebase tee, 
Redise tänav, Rästiku tänav, Salati tä-
nav, Seljaku tänav, Seljaku põik, Selleri 
tänav, Sillaku tänav, Suur-Tooma tä-
nav, Tomati tänav, Tuleviku tänav, Udu 
tänav, Urva tänav, Valga tänav, Vana-
silla tänav, Viljaku tänav, Väike-Tooma 
tänav.

Eelhääletamise päevadel on valimis-
jaoskonnad lahti kell 12.00 kuni 20.00. 
Valimispäeval, 1. märtsil algab hääle-
tamine kell 9.00 ja lõpeb kell 20.00.

Saue vallas on valimisteks moodustatud kolm valimisjaoskonda:
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VALIMISPÄEV

Jaoskonnas
hääletamine
12.00 - 20.00
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hääletamine
12.00 - 20.00

E-hääletamine
valimised.ee

9.00 - ...                                          ... - 18.00
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Jaoskonnas
hääletamine
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Hääletamist
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Kodus
hääletamine
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Kutsume Saue valla aktiivseid kodanikke ja va-
baühendusi osalema mõttekojas, mille teemaks 
on kohaliku võimu ja kogukonna koostöö ning 
selle veelgi sisukamaks muutmise võimalused.

Mõttekoda toimub teisipäeval, 3.märtsil 
kell 16 -19 Saue valla kultuurikeskuses ja selle 
sisustamisele aitavad kaasa e-Riigi Akadeemia, 
Vabaühenduste Liit EMSL ja Linnalabor.

Teemasse sisse elamiseks tutvustame kõige-
pealt Linnalabori kogukonnauuringu tulemusi, 
kust selgub, kes kogukond õieti on ja mida suu-
dab (Teele Pehk, Linnalabori kogukonnaeks-
pert).

Järgnevalt tutvustab Liia Hänni e-Riigi Aka-
deemia kogemust rahvusvahelise Avatud Valit-
semise Partnerluse initsiatiivi „maaletoomisel“ 
ja mis kasu sellest meile kõigile võib tõusta.

Ühisele mõttetööle hoo andmiseks tutvus-
tab e-Riigi Akadeemia ekspert Kristina Rein-
salu projekti „Avatud valitsemise partnerlus 
kohalikes omavalitsustes“ ideid, senist kulgu ja 
tulemusi. Kogu see ettevalmistav osa peaks piir-
duma 45 minutiga.

Edasi on mõtte- ja sõnajärg teie käes, hea 
vallarahvas.  Ootame kõigepealt vallavanemalt 

väikest ülevaadet kuidas lood avatud valitsemi-
sega Saue vallas on. Seejärel võtame töörüh-
mades arutluse alla kogu avatud valitsemise te-
maatika – alates võimu tegevuse läbipaistvusest 
ja lõpetades vallaelanike kaasamisega kohalikku 
elu mõjutavatesse otsustusprotsessidesse. Aru-
telu aitab läbi viia EMSL-i juhataja ja kogenud 
kaasamisekspert Maris Jõgeva.

Kui te mõttekoja lõpus leiate, et üritus õigus-
tas ennast, ootame Saue valda liituma Eesti ko-
halike omavalitsuste avatud valitsemise võrgus-
tikuga. Kõik küsimused on oodatud aadressil 
kristina.reinsalu@ega.ee 

Kristina Reinsalu, projektijuht
e-Riigi Akadeemia kohalike omavalitsuste prog-
rammi juht

Üritus toimub projekti „Avatud Valitsemise 
Partnerlus kohalikes omavalitsustes“ raames. 
Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste 
Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel. 

Projektist lähemalt  
www.avatudvalitsemine.ee/avpkov/

Mõni lehelugeja ehk mä-
letab, et eelmisel keva-
del võttis vallavolikogu 

vastu Saue valla noortevolikogu 
asutamisotsuse. Ja kahjuks täpselt 
sealmaal on valla noortevolikogu 
ka täna – võimalus paberil. Varsti 
on sellest möödas aasta, kuid väga 
aktiivset ülevallalist noorte punti, 
kes valla igapäevategemiste vastu 
huvi tunneks, ei ole kujunenud. 
Aga käega nagu ka ei tahaks lüüa, 
sest Eestis on mitmeid omavalitsu-
si, kus noortevolikogud on aktiiv-
selt töös ja nii noorte kui vanade 
tagasiside sellele on äärmiselt po-
sitiivne. Seega on minu ettepanek 
pusida edasi ja teha seda nii, et ehk 
on aasta pärast põhjust kirjutada 
juba tegutsevast Saue valla noorte-
volikogust.

Viimsi valla, kus elanikke tea-
dupoolest Saue vallast pea poole 
rohkem, kogemus on meie omast 
tsipake positiivsem. Neil on aega-
de jooksul olnud kolm aktiivset 
noorte gruppi, kellest kõigist loo-
deti noortevolikogu moodusta-
mist, kuid põhjusel või teisel on ka 
Viimsis noortevolikogu täna alles 

loomata. Esimene aktiivgrupp oli 
aktiivne küll, kuid ühel hetkel lõ-
petati juba ülikool ja oligi noorus 
märkamatult möödas. Teine ak-
tiivgrupp otsustas asutada oma 
MTÜ ja ajada peamiselt välissuht-
luse rida, tegeleda õpilasvahetuste 
jms-ga ning neid valla enda tööd-
tegemised niivõrd ei paelunud kui 
noortevolikogu liikmetelt oodata 
võiks. 

Nüüd on tekkinud kolmas ak-
tiivgrupp, kel on silme ees selge 
siht moodustada Viimsi valla noor-
tevolikogu. 2014. aasta sügisel 
võttis Viimsi vallavolikogu vastu 
noortevolikogu loomise aluseks 
oleva määruse, kuid sinna kirjuta-
ti tingimus, et aasta jooksul peab 

tegutsema aktiivgrupp ja kui need 
ülesandega hästi hakkama saavad, 
siis 2015. aasta sügisel tuleb kor-
raldada noortevolikogu valimised. 
Aktiivgrupp on olnud oma nime 
vääriline. Kord kuus toimuvad koh-
tumised vallavanemaga, kord kuus 
on noorte ümarlaud, osaletakse 
vaatlejana volikogu haridus-, kul-
tuuri- ja sprodikomisjonis jne, jne. 

Aga mis siis Saue vallas on? 
Meil on noored täitsa olemas, kus-
juures väga kihvtid noored. Nii et 
minu ettepanek on kõigile noorte-
le, kes soovite, et nii umbes aasta 
pärast oleks meilgi tegus noortevo-
likogu ja selle ümber mõnus noorte 
aktiivgrupp – tulge! 

Mis plaanis?
• Saame vähemalt kord kuus kok-
ku, et arutada, kuidas oleks Saue 
vallas noortel mõnus olla ja elada. 
Kui vaja, räägime suuremate ja tar-
gematega, et asjad liikuma saaks :) .
• Kel huvi, tulge ja osalege vaatle-
jana volikogu komisjonide istungi-
tel – see on ainus viis aimu saada, 
kuidas volikogu töö käib.
• Teeme noorte töövarju päeva 
vallavalitsuses.
• Korraldame mõne kohvikuõhtu, 
kus saame kokku nendega, kelle 
sõnal ja mõttel on Saue vallas kaa-
lu.
• Suvel on Ääsmäe küla eestveda-
misel Saue valla avatud külavärava-
te projekt. Miks ei võiks seal olla 
noortekohvik?
• Vanamõisa laadal on külade tä-
nav, kus külad üksteisega mõõtu 
võtavad. Ehk teeme oma noorte-
küla ja selle meeskonna, kes teistel 
seljad prügiseks teeb?
• Või haarame üheks päevaks val-
las võimu ja vaatame, kuidas elu 
edeneb, kui eesotsas on noored?

Ideid on palju, vaja on tegijaid. 
Esimese aktiivgrupi kogunemise 
kutse saadame kõigisse Saue valla 
koolidesse, noorte- ja külakeskus-
tesse ja loomulikult on värske info 
üleval Saue valla noorte FB lehel. 

Kes lööb kampa?
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Noortetöö – teadlik tegutsemine 
või isekulgemine?

NOORED

MÕTTEKODA „Kuidas 
Saue valda ühiselt valitseda?“

Saue vallas ei ole noorsootöö spetsialisti ametikohta. Kas peaks olema, on 
loomulikult küsimus, kuid sellele vastuse otsimine või lausa küsimusele vasta-
mine ei ole selle kirjatüki teema ega eesmärk. On omavalitsusi, nii meist suu-
remaid kui väiksemaid, kus on eraldi noorsootöötaja ja on neid, kus teda ei 
ole. Aga üks mis kindel – noored on meil olemas ja nad on väga ägedad. Ja 
kui on noored, on õhus särtsu, ideid ja enamasti ka tehatahtmist.

Saue Vallavalitsus kuulutab välja 

KONKURSI
Saue Vallavolikogu 30. detsembri 2010. aasta 
määruse nr 31 „Saue valla mittetulundusühingu-
te, sihtasutuste ja seltsingute poolt läbiviidava 
piirkondliku kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja 
tegevuse toetuse eraldamise tingimused ja kord“ 
alusel piirkondlikku tegevustoetust saavale MTÜ-le 
neis külades/piirkondades, kus hetkel tegevustoe-
tust taotlev MTÜ puudub.

Tegevustoetust saab taotleda MTÜ, mis:
• tegutseb Saue vallas ning mille põhikirjaliste ees-
märkide hulka kuulub Saue valla kultuuri-, spordi-, 
noorsootöö- ja vabaaja tegevuse arendamine või 
elukeskkonna parendamine või kohaliku omaalgatu-
se arengule kaasa aitamine;
• on tegevustoetuse taotluse esitamise tähtajaks 
(31.08) tegutsenud vähemalt 6 kuud (seega on 
asutamisega kiire!);
• taotleja põhitegevus toimub vähemalt 9 kuul 
aastas;
• taotlejal on täidetud kohustused riigi ja Saue valla 
ees;
• taotleja juhatuse liikmetel on kogukonna enamuse 
toetus.
Konkursil osalemiseks tuleb Saue Vallavalitsuse 
e-postile info@sauevald.ee saata hiljemalt 1. aprilliks 
2015 vabas vormis täidetud sooviavaldus, kus on 
kirjas info MTÜ kohta (reg.nr, juhatuse liikmete 
nimed, kontaktandmed) ja nägemus 2016. aasta 
tegevustest oma külas/piirkonnas.
Täpsem info: Kaija Velmet,  
kaija.velmet@sauevald.ee või tel 6796 786.

KAIJA 
VELMET
kultuurinõunik

Aasta tegu 2014 – 
Saue kohvikutepäev
Saue linna aastalõpu vastuvõtul andsid 
volikogu esimees Valdis Toomast ja lin-
napea Henn Põlluaas üle linna tänukir-
jad – ühtekokku 42 – ja kuulutasid välja 
Saue linna 2014. aasta teo. Pärast lin-
narahva hääletust ja konkursikomisjoni 
punktide andmist selgus võitja – Saue 
kohvikute päev. 10. augustil avasid 
Saue linna elanikud ja kaitseliit esma-
kordselt oma koduaedades, hoovides 
ja tänavatel kodukohvikud. 13 kohvi-

kule lisaks tegutses pehme mööbli 
restaureerimise töötuba ja huvilistel oli 
võimalik teha proovisõite elektrijalg-
ratastega. Tänavuse kohvikutepäeva 
kuupäev on juba paigas – 20. august, 
Eesti taasiseseisvumispäev, koos linna 
22. sünnipäeva ja Saue Savipäevaga.

Saue Sõna 16. jaanuar

Vääna-Jõesuu ranna-
parkla on suvel tasuline
Harku Vallavolikogu kehtestas Vää-
na-Jõesuu külas Luige tee 9 asuvas 
rannaparklas suveperioodiks tasulise 
parkimise, mis kehtib 1. juunist kuni 
31. augustini kell 10.00–20.00.

Parkimistasu määr iga alustatud 
parkimisminuti kohta on 0,04 eurot. 
Ühe päeva maksumus on viis eurot. 
Parkimistasu kehtestamise vajadus 
on tingitud sellest, et rannahooaja 
tipphetkedel pargitakse muuhulgas 
kitsastele teedele, tänavatele (peami-
selt Luige teele, 

Liivaluite teele), kus tekitatakse 
täiendavalt liiklusohtlikke olukordi. 
Häiritud on ka vajadusel Päästeameti 
ning kiirabiautode juurdepääs ranna-
le ja Liivaluite tee äärsetele majapida-
mistele. Autode paljususest tingituna 
ei ole jalakäijatel ja ratta või lapse-
vankriga liiklejatel liikumisruumi.

Harku Valla Teataja 14. jaanuar 

Laulasmaal valmib uus 
matkarada kirjanike, 
kunstnike ja heliloojate 
lemmikradadel
Teed juhatavad kollase-sinisetriibuli-
sed märgid puudel, mida tuleb veel 
juurde. Alugus on Laulasmaa spaa 
parklast suure infotahvli juurest. Teel 
näeb ära ka Arvo Pärdi keskuse tu-
levase asukoha, Tõnu Kaljuste pingi, 
talvituma jäänud luiged ja pardid, 

rändrahnud, rannikumetsa ja nii uusi 
kui vanu rannatalusid teede ääres. Kui 
raja alguses tegutseb edukalt Laulas-
maa spaa, mille parkla oli nädalavahe-
tusel külastajate autosid ääreni täis, 
siis raja teises otsas asub tühi kuna-
gine ministrite nõukogu pansionaat, 
kus hetkel mingit tegevust ei toimu. 
Vahele jääb aga puhast loodust liiva-
rannast paepangani välja.

Reisijuht.ee 29. detsember

Noppeid naabritelt

Aeg näitab, kas näiteks need 5. veebruari õhtul kultuurikeskuses noorteüri-
tusel SÄRTS osalenud noored on motiveeritud ühel hetkel Saue valla noorte-
volikogu käima lükkama.
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SAUE VALLA TERRITOORIUMIL JUULIS 2014 ON ALGATATUD JÄRGMINE DETAILPLANEERING:

Saue Vallavalitsuse 27.01.2015 kor-
raldusega nr 67 algatati Alliku külas 
Tammetalu tee 32 (katastritunnus 
72701:001:0698, suurusega 1 800 m², 
sihtotstarve üldkasutatav maa 100%) kin-
nistu ja lähiala detailplaneering, eesmär-
giga muuta kinnistu maasihtotstarve ela-
mumaaks ning määratakse ehitusõigus 
ühe üksikelamu ja abihoonete rajami-
seks. Ühtlasi määratakse detailplaneerin-
gus üldised maakasutustingimused ning 
heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu-
de, parkimise ja tehnovõrkudega varus-
tamise põhimõtteline lahendus. Kinnistu 
asub Saue Vallavalitsuse 3. novembri 
2009. aasta korraldusega nr 716 kehtes-
tatud Alliku küla Tammetõru, Tammetalu 
tee 15, Tammetalu tee 20 ja Tammetalu 
tee 21 kinnistute detailplaneeringu koos-
seisus, mille alusel jagati kinnistud 11-ks 
elamu,- tootmis,- transpordi,- ja üldka-
sutatava maa sihtotstarbega krundiks 
ning määrati elamumaa kruntidele ehi-
tusõigus seitsme üksikelamu ja abihoone 
rajamiseks. Tammetalu tee 32 kinnistu 

maasihtotstarve muudeti üldkasutata-
vaks maaks. Saue valla üldplaneeringu 
kohaselt asub detailplaneeringuks taot-
letav maa-ala Alliku küla tiheasustusalas, 
piirneb Metsavahi elamurajooniga ning 
planeeritava maa-ala maakasutuse juht-
otstarbeks on määratud pere- ja ridaela-
mumaa. 

Saue Vallavalitsuse 27.01.2015 korraldu-
sega nr 65 algatati Alliku külas Tootsi 
tee 18 katastritunnus 72701:002:0725, 
suurusega 1 355 m², sihtotstarve elamu-
maa 100%) kinnistu ja lähiala detailpla-
neering, eesmärgiga määrata kinnistule 
ehitusõigus ühe kahe korteriga elamu 
ja abihoonete rajamiseks. Kinnistu asub 
Saue Vallavolikogu 23. oktoobri 2003. 
aasta otsusega nr 076 kehtestatud Alliku 
küla Uuetoa IV ja Aaviku kinnistute detail-
planeeringu koosseisus, millega määrati 
kinnistule ehitusõigus ühe üksikelamu ja 
abihoone rajamiseks, ehitusaluse pinna-
ga kuni 250 m². Saue Vallavalitsus väl-
jastas 26. aprillil 2004. aastal ehitusloa 

2-korruselise üksikelamu püstitamiseks. 
Kinnistule on ebaseaduslikult rajatud 
üksikelamu asemel kahe korteriga elamu 
ning hoonel puudub kasutusluba. Saue 
valla üldplaneeringu kohaselt asub de-
tailplaneeringuks taotletav maa-ala tihe-
asustusalas (Kotka tee elamupiirkonnas) 
ning planeeritava maa-ala maakasutuse 
juhtotstarbeks on määratud pere- ja ri-
daelamumaa. Planeerimisel tuleb lähtuda 
Saue valla üldplaneeringuga kehtestatud 
krundi miinimumsuurustest ja tiheasustu-
sele vastavatest planeerimispõhimõte-
test - Saue valla üldplaneeringu kohaselt 
võivad kahe korteriga elamute kruntide 
suurused olla üldjuhul 2000-3000 m². 
Tootsi tee 18 kinnistu suurus on 1 355 
m², mis on vastuolus üldplaneeringu 
põhimõtetega. Üldplaneeringu seletus-
kirjas (lk 23) sätestatud kaalutlusõiguse 
korral konkreetse piirangu mitteraken-
damiseks toimub erandi tegemine Saue 
Vallavalitsuse igakordse otsustuse alusel. 
Detailplaneeringu algatamise küsimust 
arutati 13. jaanuaril 2015. aastal toimu-

nud Saue Vallavalitsuse istungil. Saue 
Vallavalitsus jäi seisukohale, et 1 355 m² 
suuruse elamukrundi hoonestamine ühe 
kahe korteriga elamuga ei tekita sisulist 
vastuolu üldplaneeringus sätestatud 
tiheasustuse põhimõtetega, sest kogu 
piirkonna hoonestus on planeeritud üsna 
tihedalt ning naaberkinnistud on hoo-
nestatud põhiliselt üksikelamutega, kahe 
korteriga elamutega ja ridaelamutega, 
kus elamukruntide suurusteks on ca 
1 000 - 2 500 m². 

Saue Vallavalitsuse 27.01.2015 korraldu-
sega nr 66 algatati Alliku külas Uuetalu 
põik 33 (katastritunnus 72701:002:1315, 
suurusega 2 455 m², sihtotstarve ela-
mumaa 100%) kinnistu ja lähiala detail-
planeering, eesmärgiga määrata ehi-
tusõigus ühe kahe korteriga elamu ja 
abihoonete rajamiseks. Kinnistu asub 
Saue Vallavolikogu 26. jaanuari 2006. 
aasta otsusega nr 003 kehtestatud Al-
liku küla Uuetalu 23 kinnistu detailpla-
neeringu koosseisus, millega määrati 

kinnistule ehitusõigus ühe üksikelamu 
ja ühe abihoone rajamiseks, ehitusaluse 
pinnaga kuni 250 m². Saue Vallavalitsus 
väljastas 17. juunil 2009. aastal ehitusloa 
kuni 2-korruselise üksikelamu püstitami-
seks. Kinnistule on ebaseaduslikult raja-
tud üksikelamu asemel kahe korteriga 
elamu ning hoonel puudub kasutusluba. 
Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub 
detailplaneeringuks taotletav maa-ala 
tiheasustusalas (Kotka tee elamupiir-
konnas) ning planeeritava maa-ala maa-
kasutuse juhtotstarbeks on määratud 
pere- ja ridaelamumaa. Planeerimisel tu-
leb lähtuda Saue valla üldplaneeringuga 
kehtestatud krundi miinimumsuurustest 
ja tiheasustusele vastavatest planee-
rimispõhimõtetest - Saue valla üldpla-
neeringu kohaselt võivad kahe korteriga 
elamute kruntide suurused olla üldjuhul 
2000-3000 m². Uuetoa põik 33 kinnistu 
suurus on 2 455 m², mis on kooskõlas 
Saue valla üldplaneeringuga kehtestatud 
kahe korteriga elamukrundi miinimum-
suurusega.

SAUE VALLA AMETLIKUD PLANEERINGUTEATED

SAUE VALLA TERRITOORIUMIL JAANUARIS 2015 ALGATATI JÄRGMISED DETAILPLANEERINGUD:

Saue Vallavalitsus kehtestas 6.01.2015 
korraldusega nr 3 Alliku külas Tamme-
lehe tee 43 (72701:001:0362, 1 639 m², 
elamumaa) kinnistu ja lähiala detailpla-
neeringu, eesmärgiga rajada kinnistule 
kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud 
üksikelamu asemel kahe korteriga elamu. 
Kinnistu asub Saue Vallavolikogu 22. ap-
rilli 2004. aasta otsusega nr 031 kehtes-
tatud Metsavahi, Tamme-1 ja Tamme-3 

kinnistute detailplaneeringu alal (Metsa-
vahi elamurajoon), millega määrati kinnis-
tule ehitusõigus ühe üksikelamu ja abi-
hoone rajamiseks, ehitusaluse pinnaga 
kokku kuni 250 m². Detailplaneeringuga 
tehakse ettepanek muuta kehtiva detail-
planeeringuga ette nähtud ehitustingi-
musi st kavandatakse kinnistule rajada 
üksikelamu asemel kahe korteriga elamu, 
suurendada kinnistul hoonete ehitusalust 

pinda kuni 300 m²-ni ning planeeritakse 
kuni kaks abihoonet, kõrgusega kuni 5,0 
m. Planeeringuga kinnistu piire ja maaka-
sutuse sihtotstarvet ei muudeta. 

Saue Vallavalitsus kehtestas 6.01.2015 
korraldusega nr 4 Alliku külas Tamme-
lehe tee 45 (72701:001:0361, 1 616 m², 
elamumaa) kinnistu ja lähiala detailpla-
neeringu, eesmärgiga rajada kinnistule 

kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud 
üksikelamu asemel kahe korteriga elamu. 
Kinnistu asub Saue Vallavolikogu 22. ap-
rilli 2004. aasta otsusega nr 031 kehtes-
tatud Metsavahi, Tamme-1 ja Tamme-3 
kinnistute detailplaneeringu alal (Metsa-
vahi elamurajoon), millega määrati kinnis-
tule ehitusõigus ühe üksikelamu ja abi-
hoone rajamiseks, ehitusaluse pinnaga 
kokku kuni 250 m². Detailplaneeringuga 

tehakse ettepanek muuta kehtiva detail-
planeeringuga ette nähtud ehitustingi-
musi st kavandatakse kinnistule rajada 
üksikelamu asemel kahe korteriga elamu, 
suurendada kinnistul hoonete ehitusalust 
pinda kuni 300 m²-ni ning planeeritakse 
kuni kaks abihoonet, kõrgusega kuni 5,0 
m. Planeeringuga kinnistu piire ja maaka-
sutuse sihtotstarvet ei muudeta. 

SAUE VALLA TERRITOORIUMIL JAANUARIS 2015 KEHTESTATI JÄRGMISED DETAILPLANEERINGUD:

Saue Vallavalitsus võttis 27.01.2015 kor-
raldusega nr 68 vastu ja suunas avalikus-
tamisele Aila küla Tanni (katastritunnus 
72701:003:0009, suurusega 4 360 m², 
sihtotstarve elamumaa 100%) kinnistu 
ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga 
kinnistu kruntimine kaheks üksikelamu-
krundiks ning ehitusõiguse määramine 
ühe uue üksikelamu ja abihoonete raja-
miseks. Lahendatud on tehnovarustus, 
esitatud servituutide vajadus, parkimine, 
määratud haljastuse ja heakorrastuse 
nõuded. Tanni kinnistu on hoonestatud, 

millel asub üksikelamu ja abihoone. De-
tailplaneeringuga kavandatakse Tanni 
kinnistu jagamist kaheks krundiks, millest 
üks krunt (suurusega 2 010 m²) moodus-
tatakse olemasoleva üksikelamu juurde ja 
teine krunt (suurusega 2 350 m²) uue kuni 
2-korruselise, kõrgusega maapinnast ka-
tuseharjani kuni 9,0 m üksikelamu ja kahe 
kuni 1-korruseliste abihoonete, kõrguse-
ga maapinnast katuseharjani kuni 5,0 m 
rajamiseks, ehitusaluse pinnaga kokku 
kuni 400 m². Tanni kinnistu jääb kehtiva 
üldplaneeringu kohaselt tiheasustusega 

alale ning maa-ala maakasutuse juhtots-
tarbeks on määratud pere- ja ridaelamu-
maa.

Saue Vallavalitsus võttis 03.02.2015 kor-
raldusega nr 105 vastu ja suunas avali-
kustamisele Jõgisoo küla Põhja-Torokse 
(katastritunnus 72703:002:0023, suuruse-
ga 4 400 m², sihtotstarve maatulundus-
maa 100%) kinnistu ja lähiala detailpla-
neeringu. Detailplaneeringu koostamise 
eesmärgiks on kinnistu jagamine kaheks 
üksikelamukrundiks (suurustega 2 014 m² 

ja 2 385 m²), maasihtotstarbe muutmine 
elamumaaks 100% ning määratakse ehi-
tusõigus kahe üksikelamu ja abihoonete 
rajamiseks. Lahendatud on juurdepää-
suteed, parkimine ning kruntide tehno-
varustus, esitatud servituutide vajadus, 
määratud haljastuse ja heakorrastuse 
nõuded. Saue valla üldplaneeringu ko-
haselt asub detailplaneeringuks taotletav 
maa-ala tiheasustusalas ning planeerita-
va maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks 
on määratud pere- ja ridaelamumaa. 

Detailplaneeringute avalikustamine toi-
mub 13.02.2015 kuni 27.02.2015 kella 
8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni ja 
reedeti kella 14.00-ni) Saue vallamajas, 
Veskitammi 4, Laagri alevik, kus on või-
malik tutvuda kinnistute detailplanee-
ringute materjaliga. Avaliku väljapaneku 
kestel on võimalik tutvuda detailplanee-
ringute jooniste ja seletuskirjaga elekt-
rooniliselt valla veebilehel.

DETAILPLANEERINGUTE AVALIKUD VÄLJAPANEKUD 

Saue Vallavalitsus korraldab 18.02.2015 al-
gusega kell 18.00 Saue vallamajas (volikogu 
saalis, Veskitammi tn 4, Laagri alevik) Alliku 
külas Koru (katastritunnus 72701:005:0257, 
sihtotstarve maatulundusmaa 100%, suuru-
sega 76,72 ha) kinnistu ja lähiala detailpla-
neeringu eskiislahendust tutvustava avaliku 
arutelu. Koru kinnistu detailplaneeringu 
koostamise eesmärk on muuta kehtiva de-
tailplaneeringuga määratud kruntide piire, 
osaliselt maasihtotstarvet ning täpsutada ja 
täiendada ehitusõigust. Detailplaneeringu-
ga kavandatakse ca 74,0 ha suurusele maa-
alale elamurajooni (ca 250 eluaseme) raja-
mist. Kokku kavandatakse planeeringualale 
197 krunti: 159 üksikelamu krunti, 9 ridaela-
mu krunti 91-le ridaelamuboksile, 1 krunt 
algkoolile ja/või lasteaiale, 1 ärimaa krunt, 
5 krunti rohealade ja parkide tarbeks ning 
22 transpordimaa krunti.  Planeeringuala on 
ümbritsetud elamumaadega ning Saue valla 
üldplaneeringus on planeeritav ala samu-
ti ette nähtud tiheasustusalana, mida läbib 

rohekoridor. Võrreldes kehtiva detailplanee-
ringu lahendusega, kavandatakse uue koos-
tava detailplaneeringuga viia hoonestus või-
malikult kaugele rohevõrgustiku koridorist. 
Planeeritava maa-ala asub Laagri aleviku 
vahetus läheduses, Tallinna linnapiirist ca 1 
km kaugusel. Planeeringuala piirneb läänest 
Pääsküla jõega ja põhjapoolsesse külge jääb 
Kotka elamurajoon, lõunast maatulundus-
maadega, mis on osaliselt hoonestatud ja 
idast 11401 Laagri-Harku teega. Koru kin-
nistu jääb Pääsküla jõe kalda 50 meetrisesse 
piiranguvööndisse, kuhu hoonete rajamist 
ei kavandata. Planeeringuala külgneb idast 
osaliselt 11401 Harku-Laagri maanteega 
(Instituudi tee) ning kruntidele juurdepääsud 
planeeritakse nii olemasolevalt kui kavanda-
tavalt teedevõrgustikult. Koru kinnistut läbib 
perspektiivne Juuliku - Tabasalu ühendus-
tee. Juuliku - Tabasalu ühendustee tehnili-
ne projekt nr 12017 „Juuliku - Tabasalu tee 
ühendustee lõigus kõrvalmaantee 11184 
Alliku- Laagri- Hüüru kuni Instituudi tee“ on 

koostatud 2013 a K-Projekt poolt. Tehniline 
projekt on kinnitatud Maanteeameti direk-
tori käskkirjaga 18.12.2013 nr 391. Kavan-
datud maanteega antakse läbi ringristmiku 
peamine ligipääs planeeritavale alale. Juuli-
ku-Tabasalu maantee esimese ehitusetapina 
kavandatud lahenduse puhul on arvestatud 
võimalik ajutine ühendustee, mis peab ta-
gama ligipääsu planeeringuala realiseeri-
miseks. Detailplaneeringus on kavandatud 
juurdepääsud Kauri teelt, Tootsi teelt, Uue-
toa teelt, Saueaugu teelt ja perspektiivselt 
Juuliku-tabasalu ühendusteelt, vähendades 
ja hajutades seeläbi olemasolevate elamu-
kvartalite tänavate liikluskoormust. Planee-
ringuala ühendatakse ka ümberkaudsete 
aladele kavandavate kergliiklusteedega, et 
luua efektiivne kergliiklustee ühendus pla-
neeringuala ning Laagri keskuse ja Kotka 
elamurajooni vahel. Koru kinnistu detailpla-
neeringu eskiislahendusega on võimalik tut-
vuda Saue valla veebilehel: http://sauevald.
kovtp.ee/avalikud-valjapanekud-ja-arutelud

DETAILPLANEERINGU ESKIISLAHENDUST TUTVUSTAV AVALIK ARUTELU

Saue Vallavalitsus teatab: Saue Val-
lavalitsuse 21.10.2014 korraldusega nr 
803 vastu võetud ja avalikustamisele 
suunatud Laagri alevik Veskitammi tn 

15 kinnistu detailplaneeringu avaliku 
väljapaneku toimumise ajal (17.11.2014 
kuni 30.11.2014) esitati detailplaneerin-
gu kohta vastuväited ja ettepanekud. 

Saue Vallavalitsus vastas kirjalikult ja 
korraldas 21.01.2015 Saue vallamajas 
detailplaneeringu avaliku arutelu, millest 
võtsid osa ka vastuväidete ja ettepane-

kute esitajad.  
Detailplaneeringute korraldustega 

ning otsustega on võimalik tutvuda valla 
veebilehel: http://sauevald.kovtp.ee/et/

detailplaneeringud.  
Lähemat informatsiooni saab planee-

ringute spetsialistilt Maili Metsaotsalt 
654 1157 maili.metsaots@sauevald.ee

TEEMAPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK JA AVALIKUD ARUTLUD
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SAUE VALD 
Mida kõike ei varastata - Saue vallas 
langes pättide saagiks rohkem kui 
31 tuhande euro eest võrkaeda.
Möödunud nädalavahetusel on kuri-
kaelad maha monteerinud ja kaasa vii-
nud 750 meetrit võrkaeda, mis palis-
tas Laagri-Saue kergteed. 750 meetri 
pikkuse ja pooleteis meetri kõrguse 
aia äraviimiseks läks valla teedespet-
sialisti Indrek Brandmeistri sõnul 
kindlasti tunde. „Ilmselt tegutseti seal 
mitme tunni vältel ja tehti arvatavas-
ti kaks reidi sõiduauto või väikebussi 
taga oleva järelkäruga. Kui keegi juh-
tus nägema järelkäruga liikuvat autot 
aiapaneelidega, siis oleme tänulikud 
igasuguse informatsiooni eest,“ ütles 
Brandmeister.
Ehituse jooksva meetri hind on ehitus-
akti kohaselt 34,85 eurot, käibemaks 
veel lisaks, kokku on varaste tekitatud 
kahju suurus ca 31365 eurot. Saue 
Vallavalitsus on pöördunud ka Lääne-
Harju politseijaoskonda algatamaks 
menetlust, et leida süüdlased ja võtta 
nad vastutusele toimepandud kuriteo 
eest.

PIRET KRUTOB 
Sinna lõigule oleks hea 
valgustus panna, siis 
saab aastaringselt spor-

timiseks kasutada ja kurikaelad ei saa 
nii vabalt tegutseda.
 

SIGNE KUUSKÜLL 
Ja Laulasmaa SPA-l va-
rastati ära samasugust 
aeda. Võimalik, et sa-
mad vargad...

 
ERKI PAJUNDI 
Kui selliste asjade tegi-
jad kätte saadaks, tuleks 
need kohe sealsamas 
raudtee külge siduda ja 

... 750 m keevisvõrgu äravedamiseks 
pidi ikka visadust olema, sest see ei 
ole sõiduauto kärutäis ehk keegi pidi 
midagi kindlasti nägema, ka kuskil val-
vekaameratesse pidid nad jääma?
Kahju vaadata ja loodetavasti saadak-
se need debiilikud kätte, aga ei saa 
mainimata jätta, et kus on alles kulla 
hinnaga aed.
 

JAAK NIRK 
Kui tahetakse pätte kät-
te saada, tuleks panna 
motiveeriv vaevatasu 
pätte üles andma.
 
ERIK RAITVIIR 
Oma osa on muidugi 
sellel, et mingil mulle 
arusaamatul ohutusala-

sel põhjusel ei tohi seal raudtee ääres 
valgustust olla. Ma valla maksumaks-
jana muidugi kohe ei hääletaks pätti-
dele järgmise 30 KEUR kingituse te-
gemise poolt. Kui seda aeda esimest 
korda peale valmimist nägin, mõtle-
sin, et näis, kauaks seda siin siis on. 
Tasuks mõelda vähematraktiivsele ja 
lollikindlamale lahendusele. Näiteks 
Saue valla vapp suurelt igale panee-
lile peale värvida. Maksab küll raha, 
aga vähem kui järgmine 30 KEUR. 
Kokkuostu viimise vastu aitab muidu-
gi suht vähe.
 

GEA MÜHLBERG 
Või teist värvi aed, mitte 
roheline nagu see igal 
pool on...
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Tööd keskenduvad peaasjali-
kult Kasesalu tänava äärsele 
elamupiirkonnale (Salu ja 

Kasesalu tänav) ning Tamme-Le-
pasalu tänavatele. Praeguseks on 
töövõtja AS Viimsi Keevitus alus-
tanud ka liitumispunktide asukoha 
kooskõlastamist kinnistuomani-
kega. Salu tn sademeveetorustiku 
projektiga rajatakse umbes 300 m 
drenaažtorustikku Salu tänava piir-
konnas ning juhitakse liigvesi üle 
Kasesalu tänava olemasolevasse 
kraavisüsteemi. Salu tänav on Ääs-
mäel üks madalamaid kohti ning 
annab olulise osa liigveest, mis 
satub kanalisatsioonisüsteemi ja 
koormab üle rekonstrueeritud Ääs-
mäe puhastit. 

Ehitaja loodab tööd lõpetada 
2015. aasta lõpuks. Projekti järel 
peaksid selles kolmnurgas kaduma 
aastakümnetevanused, roostesadet 
andvad malmtorustikud ning lekkiv 
kanalisatsioon asendub tänapäeva-
sega. Kokku rekonstrueeritakse ca 
4 km torustikke ja selle tulemusena 
peaksid kaduma joogivee liikumi-
se teel vastrenoveeritud Soopealse 
veetöötlusjaamast kuni Kasesalu tä-
nava piirkonna elanikeni viimased 
roostesadet ja ebameeldivat maitset 
andvad vanad metalltorustikud. Li-

saks ehitatakse välja kanalisatsioon 
Tamme-Lepasalu tänavate piirkon-
nas, kus seni kanalisatsioonivõima-
lus sootuks puudus.

Kui on vaja anda kooskõlastus, 
siis mida teha?
Praegu tegeleb töövõtja liitumis-
punktide asukoha kooskõlastamise-
ga kinnistuomanikega. See protsess 
on eelduseks tööprojekti koostami-
sele. Tavaliselt on liitumispunkte 
kaks – veele ja kanalisatsioonile. 
Kinnistuomanikel tuleks jälgida, 
et kooskõlastuslehel oleks liitumis-
punktid soovitud asukohas. Liitu-
mispunkt asub alati kinnistu piiril. 
Kui teil enne ühisvett või –kanali-

satsiooni polnud, siis arvestage, et 
liitumispunktidesse tuleb ka torus-
tikud teie kinnistul ehitada. Nende 
ehitamise kulud kannab kinnistu 
omanik. Seega ei maksa planeerida 
torustikke kohta, kuhu „oma“ to-
rudega jõudmine on tehniliselt kee-
rukas. Kui teil on üks või mõlemad 
ühisteenused juba olemas, siis on 
mõttekas jätta liitumispunkt sinna, 
kus see täna on. Kui liitumispunkt 
puudub, tuleks märkida see sinna, 
kus trassid täna teie kinnistu piiri 
ületavad. Kui teie kinnistu sisene 
torustik on ehitatud 20 aastat taga-
si, siis soovitatav on rekonstrueerida 
ka kinnistusisesed torustikud, sest 
kinnistusisesed metalltorud reosta-

vad vett roostesademega samamoo-
di kui endisaegsed tänavatorud.

Kindlasti ei maksa saabunud 
kooskõlastuslehte ignoreerida või 
koostööst keelduda. Kui kinnis-
tuomanik ei ole kättesaadav või 
keeldub kooskõlastusest, on vee-et-
tevõttel õigus panna liitumispunkt 
paika oma äranägemisel. Olemas-
olevate liitumistega pannakse see 
tavaliselt praegusesse kohta, kuid 
uutel liitujatel, kelle plaanidest me 
ei pruugi teadlikud olla, võib liitu-
mispunkt sattuda kinnistuomanike 
jaoks soovimatusse kohta. Hiljem 
ei pruugi liitumispunkti asukoha 
muutmine enam võimalik olla või 
see maksab palju – sestap hoid-
ke palun end asjadega kursis ja 
kui töövõtja teieni pole jõudnud, 
tundke ise huvi, miks ja milleks. 
Kui kinnistu olemasolev lahendus 
ei tingi teistsugust varianti, siis ra-
jatakse üks uus veevarustuse ja üks 
uus kanalisatsiooni liitumispunkt 
kinnistu kohta.

Ehitustööde ajaks tuleks varuda 
kannatust, sest mitmed kohad (nt 
Salu tänav) võivad mingil ajal olla 
läbimatud, koostöös vallaga leitakse 
sellisel juhul alternatiivsed ligipää-
sud. Samamoodi on karta veeava-
riide arvu suurenemist, sest ole-
masolev veetorustik on väga habras 
ning tühisemgi eksimus võib kaasa 
tuua järjekordse veekatkestuse. See-
eest peaks 2016. aastal olema täna-
sed probleemid suuresti minevik.

9. juunil 2014. aastal tegi SA Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastusotsuse Ääsmäe 
veemajandusprojekti II etapi rahastamiseks. Samaaegselt rahuldati ka Saue valla taotlus 
Ääsmäel Salu tänava sademeveetorustiku rekonstrueerimiseks. Töövõtja vee- ja kanalisat-
sioonitorustike rajamisel on AS Viimsi Keevitus ning sadeveetorustike rajamisel Lemmin-
käinen Eesti AS. Omanikujärelevalvet teostab mõlemale projektile AS Telora-E.

Ääsmäel rekonstrueeritakse 4 kilomeetrit torustikku
VESI JA KANALISATSIOON

AARE SÕER
AS Kovek 
juhataja

Sauevallakas 
Facebookis

Saue Vallavolikogu otsustas algatada 
peremehetute ehitiste hõivamise ja 
võtta peremehetute ehitistena arvele 
Ääsmäe külas alljärgnevad ehitised:
1. katastriüksuste Voore tee L7 (ka-
tastritunnus 72701:001:0892), Aasa-
mäe (katastritunnus 72701:003:0283), 

Kaseurva tee L1 (katastritunnus 
72704:002:0556) ja Ääsmäe mõisa 
tee (katastritunnus 72704:002:0095) 
vahel paikneval maaüksusel asuvad 
kasutusest väljas olevad vasika- ja 
lüpsilauda kompleksid. 
2. turbaraba administratiivhoone 

juures asuv asfaltplats, mis asub ka-
tastriüksustest Nüpli (katastritunnus 
72704:003:0367) lõuna ja Propsi (ka-
tastritunnus 72704:003:0053) ida 
pool.

Kõigil, kellel on vastuväited nime-
tatud ehitiste hõivamise või pereme-
hetuse kohta, esitada need kirjalikult 
kahe kuu jooksul pärast teate avalda-
mist Saue Vallavalitsusele, aadressil 
Veskitammi 4, Laagri alevik, Harjumaa 
76401 või info@sauevald.ee.

Peremehetute ehitiste hõivamise teade

Harju maavanem võttis 09.01.2015 
korraldusega nr 40-k vastu maakonna-
planeeringu teemaplaneeringu „Har-
ku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini 
trassi asukoha määramine“ (edaspidi 
teemaplaneering) ning korraldab tee-
maplaneeringu ja teemaplaneeringu 
keskkonnamõju strateegilise hindami-
se (KSH) aruande avaliku väljapaneku.

Teemaplaneeringu koostamise 
eesmärgiks on Harku-Lihula-Sindi 
330/110 kV elektriliini trassi asuko-
ha määramine, viimaks olemasolev 
Harku-Lihula-Sindi 110 kV õhuliini 
trass vastavusse 330 kV pingeklassi-
ga õhuliini trassi nõuetele. Eesmärk 
tuleneb vajadusest viia tehniliselt 
amortiseerunud Harku-Lihula-Sindi 
110 kV ühendus üle 330/110 kV pin-
gele, et luua Pärnu piirkonnale alter-
natiivne 330 kV toite ühendus, tagada 

Lääne-Eesti ja Tallinna piirkonna va-
rustuskindlus Narva toitepunktidest 
sõltumatult ning luua uued võima-
lused tootmisvõimsuste liitmiseks 
elektrisüsteemiga terves Lääne-Eesti 
regioonis.

Kavandatud Harku-Lihula-Sindi 
lõik on osa 330 kV ühendustest mars-
ruudil Tartu–Pärnu–Tallinn, mis suu-
rendab kogu Eesti varustuskindlust 
ning mille valmimisel on kogu Eesti 
mandriosa kaetud tugeva 330 kV 
võrguga. Nimetatud liini trassikoridor 
kavandatakse Harju maakonnas Saue, 
Harku, Kernu ja Nissi valla territooriu-
mile. Riigipiiriülest mõju teemapla-
neeringuga ei kaasne.

Teemaplaneeringu algataja ja 
kehtestaja on Harju maavanem, tee-
maplaneeringu koostaja (koostamise 
korraldaja) on Harju Maavalitsus (Roo-

sikrantsi 12, 15077 Tallinn, telefon 611 
8640, e-posti aadress info@harju.
maavalitsus.ee).

Teemaplaneeringu ja keskkonna-
mõju strateegilise hindamise aruande 
avalik väljapanek toimub ajavahe-
mikul 02.02.2015-02.03.2015 all-
järgnevates asutustes: Harju Maava-
litsuses (Roosikrantsi 12, Tallinn, Saue 
Vallavalitsuses (Veskitammi 4, Laagri 
alevik), Harku Vallavalitsuses (Ranna 
tee 1, Tabasalu alevik), Kernu Valla-
valitsuses (Riisipere tee 8, Haiba küla) 
ja Nissi Vallavalitsuses (Nissi tee 53C, 
Riisipere alevik) tööpäeviti tööaja 
jooksul. Avaliku väljapaneku järgsed 
avalikud autelud toimuvad: 
• 07.04.2015 Saue valla kultuurikes-
kuses (Veskitammi 8, Laagri alevik) 
algusega kell 18,
• 08.04.2015 Riisipere kultuurima-

jas (Nissi tee 53C, Riisipere alevik) al-
gusega kell 15,
• 08.04.2015 Kernu valla rahvama-
jas (Riisipere tee 6, Haiba küla) algu-
sega kell 18.

Teemaplaneeringu materjalidega 
(seletuskiri ja kaardimaterjal, KSH aru-
anne on võimailik tutvuda ka teema-
planeeringu portaalis aadressil http://
elering.ee/teemaplaneering/ ning 
Harju Maavalitsuse veebilehel http://
harju.maavalitsus.ee/harku-lihula-sin-
di-330/110-kw-elektriliini-trassi-asu-
koha-maaramine1.

Ettepanekuid ja vastuväiteid pla-
neeringu ja KSH aruande osas on 
võimalik esitada avaliku väljapaneku 
jooksul kirjalikult Harju maavanema-
le aadressil Roosikrantsi tn 12, 15077 
Tallinn või elektronposti korral aad-
ressil info@harju.maavalitsus.ee.

Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 
kV elektriliini trassi asukoha määramine“ avalik väljapanek ja arutelu
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ÄÄSMÄE PÕHIKOOL
Ääsmäe kool võtab avaldusi vastu 
jooksvalt, aga viimane tähtaeg on 
31. mai.

Kooli astumiseks tuleb esitada 
järgmised dokumendid:
• avaldus (blankett asub kooli ko-
dulehel);
• kooli sisseastuja isikut tõendav 
dokument (selle puudumisel sünni-
tunnistus või –tõend);
• vanema isikut tõendava doku-
mendi ametlikult kinnitatud ärakiri 
või koopia (pole vajalik digiallkir-
jastatud avalduse esitamise korral);
• 2 fotot mõõdus 3 cm x 4 cm;
• tervisekaart või selle ametlikult 
kinnitatud väljavõte tervisekaardi 
olemasolu korral;
• koolieelse lasteasutuse poolt väl-
jastatud koolivalmiduse kaart, kui 
laps on käinud lasteasutuses.

Lisainfo: www.aasmaepk.edu.ee.

PÄÄSKÜLA GÜMNAASIUM
Saue vallas elava kooliealise lapse 
vastuvõtuks esimesse klassi saab 
esitada avalduse kooli kantseleis 
alates 2. märtsist tööpäeviti kell 
9-15. Dokumente võib saata ka e-
posti aadressile paaskyla@paaskyla.
tln.edu.ee. Vanem ei pea avalduse-
le lisama enda isikut tõendavat do-
kumenti digiallkirjaga kinnitatud 
avalduse esitamise korral.

Kooli astumiseks tuleb esitada 
järgmised dokumendid:
• avaldus (blankett saadaval kooli 
kodulehel);
• lapse sünnitunnistuse koopia;
• vanema isikut tõendava doku-
mendi koopia. 

Lisainfo: www. paaskyla.tln.edu.
ee.

SAUE GÜMNAASIUM
Saue Gümnaasium hakkab võtma 
dokumente vastu 1. aprillist, aga 
enne peab lapsevanem teavitama 
vabas vormis valla haridusnõunik-
ku oma soovist laps sinna kooli 1. 
klassi panna. Haridusnõunik pa-

neb kokku valla poolt nimekirja ja 
edastab selle Saue Gümnaasiumile. 
Selle nimekirja alusel võtab Saue 
Gümnaasium vastu Saue vallas ela-
vate laste vanematelt avaldusi.

LAAGRI KOOL
2015. aasta sügisel esimesse klas-
si astujate taotluste vastuvõtmine 
toimub 1.-17. veebruarini. Taotlus 
esitatakse elektrooniliselt e-posti 
aadressile laagrik@laagrik.edu.ee 
või paberil Laagri Kooli kantse-
leisse. Kool teavitab lapsevanemat 
taotluse kättesaamisest e-kirjaga 
kolme tööpäeva jooksul. 

Esimesse klassi võetakse õppima 
lapsi, kes vastavad järgmistele 
tingimustele:
• laps on saanud enne algava kooli-
aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks;
• lapse elukoht (registreering rah-
vastikuregistris) õpilaskandidaa-
diks võtmise taotluse esitamise 
hetkel, selle menetlemise perioodil 
kuni kooli õpilaste nimekirjade 
teatavaks tegemiseni on Saue vald 
ning
• lapse vähemalt ühe vanema elu-

koht (registreering rahvastikure-
gistris) on lapse esimesse klassi 
minemisele eelneva aasta 31. det-
sembri seisuga Saue vald.

20. veebruariks edastab kool 
laekunud taotluste põhjal koosta-
tud õpilaskandidaatide nimekir-
ja Saue Vallavalitsusele taotlustes 
toodud andmete õigsuse kontrol-
limiseks. 

Hiljemalt 5. märtsiks saa-
dab kool kontrollitud õpilaskan-
didaatide nimekirjas oleva lapse 
seaduslikule esindajale otsuse õpi-
laskandidaadiks vastuvõtmise/mit-
tevastuvõtmise kohta. 

26. märtsil toimub koolival-
miduse hindamiseks korraldatatav 
vestlus esimesse klassi astuda soo-
vivatele õpilaskandidaatidele. Täp-
ne aeg teatatakse lapsevanemale 
e-kirjaga. 

Hiljemalt 10. aprilliks teavi-
tab kool e-kirjaga vanemat kooli-
valmiduse hindamise tulemusest. 
Hindamise tulemusi teistkordselt 
ümber ei vaadata. Vestlusega samal 
päeval tehakse koolis õpilaspileti 
jaoks dokumendifoto.

Hiljemalt 20. aprillil teavitab 
kool e-kirjaga esimesse klassi vas-
tu võetud õpilaste vanemaid lapse 
kooli vastuvõtmisest.

Kui selgub, et esimesse klassi 
soovijaid on rohkem, kui kooli-
kohti on, siis on eelis õpilasel:
• kelle mõlema vanema või üksik-
vanema Eesti rahvastikuregistri 
järgne elukoht on lapse esimesse 
klassi minemisele eelneva aasta 31. 
detsembri seisuga Saue vald; 
• kes elab Saue valla põhjapiirkon-
nas (s.o piirkond, mis jääb Keila-
Saue-Laagri maanteest põhja poo-
le);
• kelle vend või õde juba õpib koo-
lis mitte vanemas kui kaheksandas 
klassis;
• kui leidub jätkuvalt õpilaskandi-
daate, kes võrdsel määral täidavad 
kõiki eelnevates punktides sätesta-
tud tingimusi, siis eelistatakse õpi-
laskandidaati, kelle ühe vanema te-
gelik elukoht Saue vallas on olnud 
pidevalt pikemat aega. 

Lisainfo: www.laagrik.edu.ee/
lapsevanemale

Saue valla laste elukohajärgseteks koolideks on kaks haridusmaja: Ääsmäe Põhikool ja Pääsküla Gümnaa-
sium. Valla territooriumil asub ka erakoolina töötav Laagri Kool.

Algab sügisel esimesse klassi minejate registreerimine
HARIDUS

Paljud noored ei kujuta ettegi, 
et aineid, mida koolis õpeta-
takse, läheb tarvis mitmetes 

ametites. Selline töösõppe projekt 
on üks võimalus suhestada mate-
maatikat reaalse eluga. See peaks 
aitama lapsel selgusele jõuda, mis 
on tema tugevused ning selle alu-
sel teha valik inseneriks, juristiks 
või floristiks õppima asumise vahel. 
Näiteks ei pääse ettevõtjana alus-
tades kuidagi arvudest. Arvud on 
meie elu loomulik osa. Õpilastel on 
vaja näha matemaatikat reaalsuses, 
see omakorda toetab arusaamist 
füüsikast, keemiast. 

Korralduslikult nägi töösõppe 
projekt ette väikest ringkäiku asu-
tuses, et siis vastavalt nähtule leida 
seosed ja lahendused ülesannetele. 
Selline õppekäik aitab ka õpetajal 
tunde kavandades tuua õppekesk-
konda positiivset meeleolu ning 
midagi uut ja mängulist, et noorel 
inimesel tekiks tunne – matemaati-
kat ei ole vaja karta.

Ka ettevõtted hindavad kogemust
Seekord osales projektis mitu erine-
vat organisatsiooni, kes olid valmis 

lastele koolitundi korraldama, ai-
tamaks leida seoseid oma asutuses 
nähtu ja koolitunni matemaatika 
vahel. Laagri Kooli ja Ääsmäe Põ-
hikooli lapsed said külastada Iru 
Elektrijaama, Tallinna Sadamat, 
Rimi Eesti Food ASi ja Premia ASi. 

Kuna projekti oli seekord kaasa-
tud juba rohkem koole, siis tänusõ-
nad ka Ääsmäel asuvale Kadarbiku 
talule, kes tutvustas matemaatikat 
oma tegevuse kaudu Tallinna Teh-
nikagümnaasiumile. „Meie jaoks 
oli see samuti tore kogemus. Parim 

selle juures oli, et lapsed nägid, kui-
das köögivili ja mahlad valmivad,“ 
kirjeldab projektis osalemise koge-
must Kadarbiku Köögivili OÜ pro-
jektijuht Lisli Pak. 

Projektis osalenud astutuste 
esindajad ja õpilastele tunni läbi-
viinud töötajad toovad välja koos-
töö olulisuse: „Leian, et ühiskonna 
kõik pooled peaksid mõtlema ter-
vikut silmas pidades ja leidma viise, 
kuidas kogu ühiskonda arendada 
ja üldisesse heaolusse panustada. 
Koostöö koolidega on ettevõtetele 

just see võimalus, kuidas lapsi juba 
maast-madalast aidata täisväärtus-
likeks ühiskonnaliikmeiks kujun-
dada. Tuua nende maailma pisut 
laiemat mõistmist koolihariduse 
vajalikkusest ja sellest, kuidas neid 
teadmisi tulevikus kasutada saab,“ 
märgib Rimi Eesti AS personalijuht 
Kaire Tero. 

Rimi õpetajana esinenud Kers-
ti Klasing toob välja: „Õppivatel 
noortel on sageli tunne, et nad 
peavad õppima vanemate või õpe-
tajate jaoks. Õpiprojektiga ühine-

des soovisin muuta laste arvamust 
matemaatikast. Matemaatika ei ole 
ainult numbrid ja valemid, see aitab 
arendada loogilist mõtlemist, mida 
läheb tööelus iga päev vaja.“

Tallinna Sadam osales 2014. 
aastal projektis, mille raames külas-
tasid ettevõtet Pärnu, Tabasalu, Ki-
lingi-Nõmme ja Laagri kooli 7.–9. 
klasside õpilased. „Meile on koha-
likud kogukonnad ja nende heaolu 
olulised, seepärast püüame võima-
lusel nende arengule kaasa aidata. 
Töösõppe projekt andis Tallinna 
Sadamale suurepärase võimaluse 
panustada Eesti noorte haridusse 
ja tekitada huvi nii matemaatika 
kui sadama töö vastu,“ räägib Triin 
Rum Tallinna Sadamast. Tema sõ-
nul aitab selline koostöö ka ettevõt-
te töötajatel oma tööd uue nurga alt 
vaadata, kokkupuude uudishimuli-
ke ja inspiratsioonist tulvil noorte 
inimestega annab positiivse laengu 
ka projekti elluviijatele. 

Kokkuvõtteks võib öelda, et sel-
line kogemuslik õpe aitab noore 
inimese maailmapilti kujundada, 
annab aluse elukestva õppe mõtte-
viisi kujunemisele.

Tänusõnad lisaks Saue vallale 
õppeprojekti toetanud bussifirma 
Samatile ning projekti kaasrahas-
tanud hasartmängumaksu nõuko-
gule.

Koostöös hariduselu väärtustava Saue vallaga olen paar aastat aidanud kohalike põhikoolide vanema ast-
me õpilastele näidata, kus koolitunnis õpetatavat matemaatikat reaalselt vaja on. Viisin lapsed klassiruumist 
välja ning leidsin uudse keskkonna, kus matemaatikatundi korraldada. 

Õpilastel on vaja näha matemaatikat reaalsuses 
TÖÖSÕPE

KADI 
ROOSIPUU
Töösõppe 
projekti juht

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Laagri Kooli õpilased Tallinna sadamas.
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Tuues analoogi „päris“ maa-
ilmast, siis omada head ar-
vutit ilma teadmisteta on 

umbes sama, kui sisustada oma 
köök parima tehnikaga ja kvali-
teetsete kööginõudega, aga ikkagi 
süüa mikrolaineahjus soojendatud 
valmistoitu papptaldrikult.

Muidugi võiks ju öelda, et lap-
sed istuvad tänapäeval isegi liiga 
palju arvutis ja kas nad peaksid 
seda ka koolis tegema. Hea näide 
on hiljutine lastevanemate koos-
olek Laagri kooli 1. klassis. Õpe-
taja oli leidnud põneva rakenduse, 
mis võimaldab lastel harjutada ma-
temaatikat just igaühele sobival ta-
semel. Ometigi saatis ideed osade 
vanemate pahameel, et lapsed pea-
vad kodus arvuti taga õppetükke 
tegema. Esimesel pilgul võib tun-
duda lastevanemate pahameel õi-
gustatud, sest eks kõik ürita piirata 
kodust arvutikasutust.

Aga kas see peaks nii olema? 
Võibolla peaks iga lapsevanem vei-
di põhjalikumalt süüvima arvutite 
võimalustesse ja mõistma, et kõike 
ei saa ühte patta panna. Absurd-
ne on võrrelda last, kes mängib 
kodus GTA-d (arvutimäng, mis 
vägivaldse sisu pärast on mõeldud 
ainult täiskasvanutele) ja last, kes 
õpib kodus arvuti abil matemaati-
kat või harjutab kätt mõnes kujun-
dusprogrammis. Ometi on enami-
ku lastevanemate jaoks see üks ja 
sama, kuna nad pole ise oma noo-
ruses arvutitega kokku puutunud.

Inimesed võiks jagada arvuti-
kasutuse järgi kahte rühma – tar-
bijad ja loojad. Tarbijate ekstreem-
ne äärmus on need inimesed, kes 
magavad poe ukse taga, et olla esi-
mesed, kes uue vidina hommikul 
näppude vahele saavad. Loojate 
eredaimad näited on kindlasti Bill 
Gates ja Steve Jobs. Eks tegelikult 
on enamik inimesi kuskil nende 
kahe äärmuse vahel, kuid oma last 
võiks vähemalt julgustada olema 
rohkem looja kui tarbija.

Ka kool peaks olema see koht, 
mis suunab lapsi produktiivsema 

arvutikasutamise poole. Kahjuks 
puuduvad mul hetkel andmed, et 
kool selle teemaga süstemaatiliselt 
tegeleks ja kui isegi mõni õpeta-
ja üritab midagi enamat, siis on 
see nende sooloesinemine, mida 
kipub saatma lastevanemate vile-
koor.

Muutuste aeg
Õnneks tundub, et olukord ei ole 
nii lootusetu, kui paistab. Vähe-
malt lastel endil on järjest suurem 
huvi õppida arvutite taga ka mida-
gi enamat kui Facebooki sisselo-

gimine või Google otsing. Aasta 
tagasi toimusid Tallinnas töötoad 
näiteks 9.-12. klassi neidudele, kus 
Tech Sisters MTÜ tutvustas läbi 
töötubade erinevaid võimalusi, 
mida IT sektor pakub ja 50 osale-
miskohta täitus loetud tundidega 
ja ilma suurema reklaamita. Ehk 
siis noored taipavad ise väga hästi, 
et IT on ala, mis on nende tulevi-
ku jaoks oluline.

Aga arvutitega on tegelikult 
samamoodi nagu spordiga – mida 
varem sa alustad, seda paremaid 
tulemusi võid täiskasvanuna saa-

da. Me ei pane ju last balletikooli 
peale puberteeti ja ei eelda, et te-
mast saab priimabaleriin. Arvuti-
tega kohtab seda suhtumist tihti. 
Muidugi on täiesti võimalik õp-
pida programmeerima ka juhul, 
kui puutud sellega kokku alles 
ülikoolis, kuid suure tõenäosuse-
ga saab sinust küllaltki keskpärane 
programmeerija, kuna infot ja või-
malusi on sedavõrd palju, et paar 
aastat pole piisav, et kogu teadmis-
tepagasit omandada. 

Kui tahame oma kodukandi 
lastele anda eelist 20 aasta pärast 

tööturul, siis on õige aeg prae-
gu sellele mõtlemiseks. 20 aasta 
pärast ei ole suure tõenäosusega 
ühtegi eluvaldkonda, kus head 
IT-alased oskused kasuks ei tule. 
Julgen väita, et töökohad jagu-
nevad laias laastus kaheks – need, 
kes kontrollivad masinaid ja need, 
kellele masinad töö ette annavad. 
Ei pea olema geenius, et mõista, 
kumb neist töökohtadest pakub 
rohkem väljakutseid ja ka paremat 
sissetulekut.

Mida saab igaüks meist teha?
Tegelikult saame ise vanematena 
ka palju teha, et lastel oleks tule-
vikus paremad võimalused töötu-
rul. Esiteks tuleks leida aega, et 
mõista, mida su laps arvutis teeb. 
Kui ta mängib ainult mänge, mis 
nõuavad tulistamist, võidusõitu 
või lõputut asjade kogumist, siis 
püüdke leida mänge, mis nõuavad 
ka mõtlemist. On olemas raken-
dusi ja mänge, mille abil saab õp-
pida programmeerimist. Kui laps 
on kunstihuviline, siis leidke koos 
programmid, millega saab disaini-
da, kui talle meeldib muusika, siis 
on olemas võimalusi, kuidas seda 
hobi arvutitega siduda.

Julgustage õpetajaid erinevaid 
21. sajandi lahendusi proovima. 
Muidugi, paljude õpetajate jaoks 
on see katse-eksituse meetod, 
kuid lastevanemate tugi võib olla 
suureks abiks. Mõelge koos õpe-
tajatega kaasa, kuidas saaks lapsi 
suunata kasulike programmide ja 
rakenduste juurde.

Ärge valige lapsele huvihari-
duseks ainult sporti või kauneid 
kunste, vaid püüdke teda suunata 
ka tehnilisemate alade poole.

Laagri kool on kindlasti miski, mille üle tasub rõõmustada. Uus ja ilus koolihoone, 
palju sportimisvõimalusi, keraamika- ja puutööklassid, kena koolivorm ja palju 
muud toredat. Isegi mitut väga kaasaegset ja korralikku arvutiklassi olen näinud, 
aga... . Siin tulebki üks suur ja oluline AGA – mis kasu on heast arvutiklassist, kui 
selles ei toimu midagi põnevat?

Arvutiga on samamoodi nagu spordiga - 
mida varem alustad, seda paremaid tulemusi võid täiskasvanuna saada 

HARIDUS
Päevaga pandi 
Ääsmäel kokku 
38 Lego komplekti

Eelmise aasta 7. novembril toimus 
Ääsmäe noortekeskuses pöörane 
ehitusmöll. Nimelt toodi noorte-
keskusesse 60 komplekti Legosid, 
mis kõik oli vaja koos aktiivsete 
noortega kokku panna, et saata 
need mänguasjapoodidesse näi-
disteks. Mõeldud – tehtud ja kõik 
komplektid said kokku pandud. 
Nüüd on need Legod leidnud tee 
tagasi Ääsmäele.

Ühel kenal sügispäeval võttis minuga 
ühendust Ääsmäe noortekeskuse en-
dine noorsootöötaja Imbi Tigasson, kes 
pakkus välja ühe huvitava ning oma-
moodi rekordürituse – 6 tunni jooksul 
võimalikult paljude Lego komplektide 
kokkupanek. Ürituse mõte tuli tänu 
Imbi elukaaslasele Tarmo Toomepuule. 
Nimelt palus Lego Grupp WePlay kaup-
luses töötavalt Tarmolt abi 60 Lego 
komplekti kokkupanemisel, sellest tuli-
gi Imbil ja Tarmol mõte pakkuda meie 
noortele üks vahva üritus. Ühel reedel 
tegimegi noortele natuke teistmoodi 
päeva – lauamängude ning muu tava-
pärase tegevuse asemel sai iga noor 
valida endale sobiva raskustasemega 
Lego komplekti, et see kokku panna 
ning uue järele joosta. Mõni noor oli 
väga kärme ning jõudis lausa 3 komp-
lekti koos abilistega kokku panna, mõni 
aga pusis terve päev ühe aeganõudva 
ning kõige keerulisema komplekti kallal. 
Kui kõik komplektid kokku saime, tuldi 
neile järele ning viidi poodidesse näi-
distoodeteks.

Lego-päeval osales kokku üle 50 
noore. Kuigi ühe päevaga jõudsime 
kokku panna vähem komplekte, kui 
meile toodi (aktiivsete noorte abiga 
jõudsime 6 tunni jooksul kokku panna 
38 komplekti), pole sellist üritust Ees-
tis veel korraldatud. Üritusel osales nii 
lasteaialapsi, koolilapsi kui ka täiskasva-
nuid – meeleolu oli terve päev laes ning 
kõigile väga, väga meeldis! 

Jaanuaris kohtusin taaskord Imbiga, 
kes ütles, et Lego Baltikumi esindaja 
soovib kõik meie poolt kokku pandud 
Legod tagasi Ääsmäele tuua – tänutä-
heks meie abi eest. Suure üllatusena on 
Legod nüüd tagasi Ääsmäel. Nuputasi-
me Imbi ja Tarmoga, mis nende komp-
lektidega küll teha. Otsustasime neid 
erinevatele asutustele kinkida – hetkel 
on saanud täiendust mänguasjakapid 
Ääsmäe noortekeskuses, Ääsmäe las-
teaias, Haraka Kodus, Haiba lastekodus 
ning 2 komplekti leiavad tee ka Laagri 
kooli, et anda hoogu nende robootika-
ringi projektile.

Sellise päeva korraldamise eest meie 
vahvatele noortele tahaksin tänada 
veelkord Lego Gruppi, Imbi Tigassoni 
ning kindlasti ka Tarmo Toomepuud, 
kelleta ei oleks säärane üritus üldse või-
malik olnudki.

Maarja-Liis Tahk, Ääsmäe Noorte-
keskuse noorsootöötaja

DIANA 
POUDEL
lapsevanem 
Saue vallast

Kui eelmisel sügisel Laagri 
huvialakooli lehelt sobi-
vaid huviringe lastele ot-

sima hakkasin, siis laiast valikust 
hoolimata pidin tõdema, et teh-
nikahuvil isele 
õpilasele polegi 
midagi sobi-
vat. Kui hiljem 
tekkis ikkagi 
soov leida mõni 
robootikaring 
l ä h i n a a b r i t e 
juures, oli rong 
juba läinud – 
kohad olid täis 
ning ootenime-
kirjadki pike-
mad kui eriarsti juures.

Nii hakkas idanema idee tuua 
siiski Laagri huvialakooli roboo-
tikaringid. Esiteks on alati koos 
sõpradega põnevam hobiga tege-

leda ja robootika on meeskonna-
töö. Teiseks teab vist iga kohalik 
lapsevanem, kui palju logistilisi 
väljakutseid toob endaga kaasa 
lapse Tallinna huviringi panek.

Aga miks just 
robootika?
T ä n a p äe v a l 
on palju vii-
se, kuidas last 
suunata teh-
nikahariduse 
juurde. On ra-
kendused tah-
velarvutitele ja 
veebikeskkon-
nad internetis. 

Ja ma isegi usun, et tõeliselt teh-
nikahuviline laps suudab ka nen-
de võimaluste abil ennast piisavalt 
harida. Aga see kõik toimub taas-
kord virtuaalses reaalsuses, kus 

laps üksi arvuti taga istub ning 
hea koodikirjutamise oskus ei ole 
tänapäeval enam piisav. Tuleb olla 
ka hea meeskonnamängija, kes 
oskab analüüsida erinevaid prob-
leeme ja neid üheskoos teistega 
loovalt lahendada. Selle õppimi-
ne esimeses ja teises kooliastmes 
peaks olema mänguline, et säiliks 
motivatsioon pidevalt uusi asju 
õppida. Ja robootika on hetkel 
ainuke võimalus, mis minu teada 
kõiki neid oskusi arendab.

Aga kuidas me saame Laagri 
huvialakooli robootikaringid?
On kaks valikut: kas ootame, 
kuni keegi need ringid teeb või 
lükkame ise asja käima. Hetkel 
on Hooandja lehel üleval projekt 
selle idee toetuseks ja kui tunned, 
et see mõte sind kõnetab, siis liht-
salt mine ja anna hoogu. Projekti 

leiad www.hooandja.ee/projekt/
robootikaring-laagrisse

Kui asi läheb edukalt, siis juba 
kevadel toimuvad põnevad töö-
toad nii lastele kui ka peredele 
ning juba septembris 2015 saab 
116 last alustada tutvumist selle 
põneva alaga. 

1. paremad teadmised 
tehnikast ja arvutitest;

2. oskus kaardistada 
probleeme ja luua lahendusi;

3. hea meeskonnatöö oskus;

4. aitab luua paremini 
seoseid erinevate õppeainete 
vahel;

5. see sobib kõigile, 
olenemata soost, vanusest 
või füüsilisest võimekusest.

5 PÕHJUST, MIKS LAPS 
ROBOTIRINGI SUUNATA:

Robotid Laagrisse kodanikualgatuse korras

Lastel endil on järjest suurem huvi õppida arvutite taga ka midagi enamat 
kui Facebooki sisselogimine või Google otsing.
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Kui kontor kolib kaheks kuuks teisel kontinendile....

Mul on hea meel, et Saue 
valla juhtkonnas ei olda 
kinni üldlevinud juhti-

mismudelites, kus suur tähtsus on 
käsul ja kontrollil ning traditsioonili-
sel vaatel, et inimene teeb tööd ainult 
siis, kui kell 8 oma kontorilaua taga 
maabub. Kaugtöö on aktsepteeritud 
vorm, mida töö iseloomust olenevalt 
kasutada võib. Nii oli minul võima-
lus sõita möödunud sügisel kaheks 
kuuks Aasiasse, millest kuu aega olin 
puhkusel ja kuu aega kaugtööl. Vor-
miliselt kahenädalaste intervallidega: 
2 tööl, 2 puhkust, 2 tööl ja 2 puh-
kust. 

Kaugtöö on defitsiooni järgi töö-
korraldus, mille oluliseks alustalaks 
on tulemuspõhine juhtimine, mis 
omakorda eeldab selgelt defineeritud 
ja mõõdetavaid eesmärke, mille saa-
vutamist on võimalik jälgida. Samal 
ajal on töötaja vaba valik, millal ja 
kus ta tööd teeb. 

Kellele ja kuidas?
Selge see, et sekretäri või vallava-
nema ametkoht ilmselt distantsilt 
koordineerimist ei võimalda. Lehe-
toimetaja postil annab seda minu 
kogemuse põhjal päris kenasti kor-
raldada. Sülearvuti, üle interneti ligi-
pääsud e-posti kontole ja erinevatele 
administreerimissüsteemidele. Sky-
pe koosolekute ja intervjuude tege-
miseks. Varasemalt diktofoni peale 
valmis salvestatud lood. Võime dist-
siplineerida end ka uues keskkonnas 
ja põnevates oludes töölainele. Kogu 
retsept. 

Unustasin, kõige olulisem on 
tegelikult tööandjapoolne usaldus 
ja julgus. Ja kolleegide vastutulelik-
kus ning paindlikkus. Et nad saavad 
aru, et paar kuud ei saa sinuga üle 
kabinetiukse asju arutada ja on val-
mis Skype’is suhtlema. Et mõni hea 
inimene teeb kusagil sinu eest mõne 
pildiklõpsu artikli jaoks. Ja et keegi 
ei ole kuri ega kade, et üks saab tööd 
teha rannaliival, varbad vees.

Kas kaugkontor säästab raha?
Organisatsioonid, kes on teinud kas 
kindla perioodiga kaugtööeksperi-
mente või rakendavad seda püsivalt, 
saavad rääkida raha säästmisest. Kui 
ikka kogu kontor lukku pannakse, 
saab kokkuhoiust rääkida küll – vä-
henevad kulud elektrile, kontori-
pinnale, internetile jne. Minu näite 
puhul see dimensioon ei töötanud. 
Kabinet kultuurikeskuse teisel kor-
rusel seisis tühi, aga eks radiaatoreid 
tuli soojas hoida ikka. Tõsi, elektri 
pealt võis isegi mõningane sääst tek-
kida, aga mõõtma seda muidugi ei 
hakatud. Samas on mul nagunii tobe 
harjumus pimedas istuda, nii et ilm-
selt ei saanud tarbimise vahed minu 
kohal- või eemalolekul kuigi märki-

misväärsed olla. 
Minu endapoolsete kuludega oli 

pisut teine asi. Transpordikulu töö-
le ja tagasi jäi olemata, aga asendu-
sid teiste artiklitega. Nii näiteks tuli 
Skype’i koosolekuteks leida tavaliselt 
mõni korraliku kiirusega internet-
ti pakkuv kohvik. Kui üldiselt on 
Aasias minu kogemuse põhjal nett 
olemas ka kõige odavamates hosteli-
tes, siis kiirusega tekkis tõrkeid tihti. 
Kõige kriitilisem oli detsembrikuu 
lehe printimisse saatmise päev Viet-
namis, kus küljendaja saadetud faile 
lihtsalt alla laadida ei õnnestunud. 
Ja trükikoda ootas materjali loetud 
minutite jooksul. Sellistel puhku-
del aitasid Aasia mõistes korralikud 
ja kallid restoranid, kus kvaliteetne 

netiühendus, aga vastukaaluks tuli 
lauale ka kohv ja pannkoogid võtta. 
Neid kulutšekke muidugi vallamaja 
rahandusosakonda mõtet viia ei ol-
nud, jäid minu isikliku raamatupida-
mise arvele J.

Võõrdumine kolleegidest
Üheks kaugtöö pahupooleks peetak-
se teooria kohaselt seda, et eemalolev 
töötaja ei ole enam igapäevaselt kur-
sis, mis organisatsioonis toimub, jää-
des kuidagi infosulgu. Pean möön-
ma, et mõneti see nii oli küll. Õieti 
sain küll igasugustest koosolekute 
protokollidest ja meilivahetustest vist 
üsna adekvaatse pildi, mis parasja-
gu õhus ja töös on, aga puudu jäi 
emotsioonidest, n-ö ridadevahelisest 
infost ja taustadest. Aga lõplikust 
võõrandumisest päästsid siiski paar-
kolm kolleegi, kellega vähemalt kord 
nädalas skaibitud sai ja see aitas puu-
duoleva info valututult taastada. 

Ka lehe teemakoosolekud on 
võimalik üsna väheste vahenditega 
maha pidada nii, et üks osalejatest 
füüsiliselt laua taga ei istu. Skype ja 
internet. 

Kui palju sa tegelikult töötad?
Mitte et meil vallamajas keegi igal 
hommikul stopperiga ukse ees sei-
saks, aga kindlalt kokkulepitud töö-
ajad annavad siiski oma raamistiku. 
Olles kaugtööl, muutuvad mõisted 

tööpäeva algus ja lõpp oluliselt hägu-
samaks.

Kaugtöö rakendamise puhul 
reeglina ajadimensioonist ei räägita-
gi. Fookus on tulemustel. Minul oli 
ülemusega kokkulepe, et leht peab 
tähtajaliselt ilmuma, Facebook peab 
elama, e-posti kirjadele olgu mõist-
likul ajal vastatud ja veebis info aja-
kohastatud. 

Ma ei oska öelda, kas ma tegin nä-
dala jooksul 40 tundi tööd. Võibolla 
tegin vähem. Võibolla tegin rohkem. 
Mõnikord läksin hommikul hoopis 
randa beebielevantidega möllama ja 
kirjutasin öösel mõne artikli valmis. 
Ükskord ma tegin skaibi-intervjuu 
kell 23 õhtul, sest ajavahest tulene-
valt (Eestis on kell 5 tundi taga) sobis 

see intervjueeritavale kõige paremini. 
Kõige ehedamana on mulle 

meelde jäänud ühe loo kirjutamine 
Tai-Kambodža piiril. Aasiale koha-
selt ei kulge asjad kunagi plaanipä-
raselt ja Tai poolelt khmeeride maale 
jõudes selgus, et vajalik buss ei tule 
enne kolme tundi. No mis sa siis ikka 
teed, kui oled sõna otseses mõttes 
keset mittemidagi, päike laksamas 
lagipähe. Võtad arvuti välja ja hak-
kad tööle J. Tegin kurbi silmi ja ko-
halikud poisikesed lubasid mu oma 
varjualusesse ja andsid lauanurgagi. 
Hea, et arvuti aku täis oli laetud.

Ma mäletan tänaseni seda emot-
siooni, kui kuulasin diktofonist lugu 
Saue valla mänguteatrist ja lasin 
sõrmedel üle klaviatuuri joosta, sa-

mal ajal sebisid mu ümber kanad ja 
kohalikud lapsed, õhk oli täis kuiva 
liiva ja seisis justkui paigal ja veepu-
del ainukeses puhveti moodi asjas 
maksis peaaegu lennuki. Ma mäletan 
seda tunnet, kui absurdselt lahe on 
niimoodi tööd teha. Ah jaa, tegemist 
oli pühapäevaga. 

Nii et jah, ma ei oska öelda, kas 
ma tegin ettenähtud töötunnid täis. 
Aga ma tegin töö ära. Ja niimoodi 
kulgedes ei olnud mingit vahet, kas 
ma tegin seda öösel või päeval, kind-
latel kellaaegadel või juhuslikel hetke-
del. Ma isegi julgeks väita, et mõiste 
„töö tegemine“ hägustus üldse. See 
oli osa loomulikust rütmist seal. 
Sama loomulik kui söömine või ran-
da minek oli ka töö tegemine. Sain 

iga rakuni aru väljendist, et töö ei ole 
seotud ühegi kindla asukohaga, vaid 
meeleseisundiga. 

Distsipliinist piirini  
(töö ja eraelu vahel)
Enese mobiliseerimise võime, täht-
aegadest kinnipidamine ja distsipliin 
on kaugtöö puhul ilmselt võtmeka-
rakteristikud. Olles kogenud ka oma 
koduse laua taga kaugtöö tegemist, 
pean tõdema, et kodust kaugel on 
see märkimisväärselt lihtsam. Ei ole 
triikimata pesuhunnikut, lemmik-
seepi telerist, tühja külmkappi, mis 
karjub poeskäigu järele ega muud ol-
met, miks kipub eksitama töörütmist 
välja. Tõsi, olles minu moodi reisil, 
võivad saatuslikuks saada põnevad 
uued elamused ja tundmatud kohad, 
mida tahaks avastada, selle asemel, et 
end töö lainel hoida. 

Mind säästis-päästis see, et ma 
defineerisin oma äraoleku mitte rei-
siks, vaid perioodiks, mil ma lihtsalt 
elan mujal. Sestap ei täitnud mu päe-
vi mitte kõikvõimalikud atraktsioo-
nid ja tavapärased turistitegemised, 
vaid tõesti – ma lihtsalt elasin mujal. 
Natuke soojemas-valgemas kliimas, 
natuke teistmoodi keskkonnas. Mis-
tõttu oli täitsa loomulik peale hom-
mikukohvi arvuti ette võtta ja süve-
neda töistesse tegemistesse. Eelneva 
häälestuse toel ei tajunud ma ka pea 
kunagi, et ma nüüd seetõttu millest-

ki ilma jään. Et see veekosk või teine 
mägimatk tegemata jäävad, sest neid 
polnud plaani võetudki.

Distsipliini aitasid omal moel 
hoida ka kindlad rutiinid. Nii näiteks 
katsusin igas peatuskohas luua n-ö 
konkreetse töönurga. Ühes hotellis 
leidsin kolmandalt korruselt pisikese 
lauaga terassinurga, teises valisin ühe 
konkreetse kohviku jne. Et oli nagu 
põhjust toauks enda tagant kinni 
panna ja öelda, ma lähen nüüd kon-
torisse J.

Ja üks asi veel, ma reisisin üksin-
da. Jäid ära kaaslastega kompromis-
sid, kes, kuhu ja millal minna tahaks 
ja mida teha sooviks. Vabadus ise ja 
ainuisikuliselt otsustada oma tege-
miste ja olemise üle annavad kaug-
tööle parema positsiooni. Kambas 
seigeldes ja teiste tahtmisega arves-
tamine mõjuks pigem pärssivalt ja 
nõuaks kõvasti rohkem organiseeri-
misvõimet.

Vaimsed lühised
Veidralt vastuolulisi tundetoone 
kauge maa ja koduse töö vahel tuli 
ka ette. Kord sain meilboksi esime-
se lume kaadrid, et need Facebooki 
Saue valla seinale postitada. Päris 
kenake lühis tekkis peas, sest olin 
parasjagu rannakohvikus otsimas so-
bivat varjulist lauda, kus 37-kraadine 
päike päris oimetuks ei küpsetaks. 

Näiteks ühe aastapäevakõne 
kokkukirjutamise käsk tuli minu 
jaoks õhtusöögi ajal, mil kalakarri 
ja banaanikokteil koos tilga rummi-
ga parasjagu laual oli. Ma ei ole vist 
kunagi ühtegi sedalaadi kirjutist nii 
kiiresti valmis saanud – 20 minutit ja 
korras, ja minu hinnangul üldse mit-
te halb tekst. Kokteil oli ka hea J. 
Inspiratsioon tuleb ilmselt ainult 
ettevalmistatud ajju. Üldse tundus 
mulle, et kirjutada ongi lihtsam, kui 
vaim on täis tavapäratumaid emot-
sioone

Peale Vietnamis külastatud sõ-
jamuuseumi ning sealt saadud in-
formatsiooni ja emotsioonilaksu oli 
üsna keeruline suhestuda kordi liht-
samate Saue valla teemadega. Kõik 
näis liiga tühine selle suure maailma-
valu kõrval.

Päeval, mil püüdsin paika pane-
ma hakata aasta algusesse planeeri-
tava peo detaile, olin ise samaaegselt 
meeleolus, et mis oleks, kui teeks elus 
hoopis kannapöörde ja lihtsalt ei tu-
lekski enam koju tagasi. 

Ma oskan sellest kogemusest re-
sümeerida, et seal Aasia kandis kaug-
tööd tehes võivad närvid krussi küll 
keerata tehnilised nüansid – vahel 
võis pool päeva olla elektrikatkestus 
või netiühenduse kiirus olematu. Ja 
mõnel päeval tekkis isegi naljakas 
igatsus kontorirutiini ja kolleegide 
nägemise järele. Aga vabadus valida 
ise omale motiveeriv töökeskkond 
tegi minust kindasti oluliselt rahul-
olevama töötaja. Antud usaldus või-
mendas kohusetunnet. Ja ma usun, 
et ma ei põrunud.

REISIJUTT

Möödunud aasta novembrikuu vallaleht sai kirjutatud-toimetatud kokku Taimaal, detsembrinumber läks 
trükikotta teele ühest Vietnami saarele sisse seatud kaugkontorist, taustaks kottpime ja moskiitosid täis 
öö ning meremüha.

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Ma isegi julgeks väita, 
et mõiste „töö tegemi-
ne“ hägustus üldse. 
See oli osa loomulikust 
rütmist. Sama loomulik 
kui söömine või randa 
minek oli ka töö tege-
mine. Sain iga rakuni 
aru väljendist, et töö ei 
ole seotud ühegi kindla 

asukoha-
ga, vaid 
meelesei-
sundiga.
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Kogu aasta jooksul peeti võist-
lusi kaheksal alal ja lõpptu-
lemuseks võeti arvesse neist 

seitse paremat. Laagri Kool saavutas 
põhikoolide arvestuses võidu neljal 
alal: teatesuusatamises, murdmaa-
teatejooksus, jalgpallis ja ujumises. 

Kergejõustikus saavutati 2. koht ja 
võrkpallis ning korvpallis jäeti enda-
le arenemisvõimalus. 

Võidukarikas anti kooli esindaja-
tele üle 13. jaanuaril Rae kultuuri-
keskuses toimunud Harjumaa spor-
diaasta lõpetamisel, kus Harjumaa 
Spordiliit valis ühtlasi lõppenud aas-
ta parimateks sportlasteks purjetaja 
Ingrid Puusta ja jalgrattaorienteeruja 
Lauri Malsroosi.

Varasemalt on Laagri Kool saavu-

tanud üldvõidu ka 2011. aastal, kor-
duvalt on aga saavutatud paremuselt 
teise põhikooli tiitel.

Tublide õpilastega on tööd tei-
nud ja võistlustel käinud kehalise 
kasvatuse õpetajad Indrek Drell, 
Eha Lilienthal, Leili Meijel ja Taigur 
Tooming. 

Harjumaa 2014. aasta koolidevaheliste meistrivõistluste kompleksarvestuses saavutas 
Laagri Kool põhikoolide arvestuses I koha.

Laagrikoolikad tõid koju kullakarika
SPORT

TOOMAS 
ARTMA
Laagri Kooli 
direktor

Laagri Kooli jalgpallurid ja õpetaja 
Indrek Drell 2014. aasta erinevate 
alade ja üldvõidu karikate ees. 
Foto: Toomas Artma

Kõik võistkonnad, välja arva-
tud korraldajamaa Rootsi, 
pääsesid fi naalvõistlustele 

läbi 2014. aasta veebruaris peetud 
valikturniiride. Läbi alagrupimän-
gude õnnestus ka Eestil koht 16 
parema meeskona hulgas välja või-
delda.

Mängud toimusid 4 alagrupis, 
millest kahes olid mõõtu võtmas 
meeskonnad, kelle maailmareiting 
on 1-8 ja kahes ülejäänud alagrupis 
madalama reitinguga koondised. 

Kuna koht 16 parema hulgas on 
juba omaette saavutus, siis MM-l 
olid meeskonnad juba tugevama 
reitinguga. Nii tuligi paraku vas-
tu võtta alagrupis kaotus Šveitsilt, 
Norralt ja Tšehhilt. Peale otsustavat 
mängu Slovakkiaga, kus Eesti võitis 
7:2, oli pääs 8 hulka kindlustatud. 

Enam kui 12000 pealtvaa-
taja ees tuli Rootsi meeskond 
MM-fi naalmängus Soomega välja 
0:2 kaotusseisust ja krooniti ka-
heksandat korda maailmameistriks 
lõpptulemusega 3:2. Eesti mees-
kond lõpetas 8. kohaga.

Positiivne on see, et 8 esimest 
meeskonda (sealhulgas ka Eesti) 
kindlustasid juba koha 2 aasta pä-
rast Lätis toimuvatele fi naalmän-
gudele. Samas on rõõm tõdeda, et 
oma panuse andsid ka kaks kõige 

nooremat koondise mängijat Tanel 
Kasenurm (18) ja Kaspar Kallion 
(20), kelle spordikarjäär on alguse 
saanud Ääsmäelt. 

Momendil mängib Tanel Tal-
linna Tehnikaülikooli Spordiklu-

bi meeskonnas ja Kaspar Šveitsis 
U-21 SV Wiler Ersigen klubi all.

Jõudu, jaksu ja vastupidavust 
poistele, sest põnevamad ajad sei-
savad neil veel kindlasti ees.

Maailmameistrivõistlused saalihokis toimusid seekord Rootsi-
maal Göteborgis, kus oli esindatud ka Eesti meeskond. 

Saalihoki MM-fi naalmängudes olid 
väljakul ka Saue valla noored sportlased

SPORT

JAANUS 
KALLION
treener

Sporting on Portugali üks 
edukamaid jalgpalliklubi-
sid nii esindusvõistkonna 

kui ka noorte tasandil. Sporting 
on eelkõige tuntud selliste noorte 
mängijate kasvatajaklubina nagu 
Cristiano Ronaldo, Luis Figo, 

Nani, Paulo Futre jpt. Sporting on 
ainuke klubi maailmas, mille aka-
deemiast on tulnud kaks tulevast 
Euroopa aasta jalgpallurit (Ballon 
d’Or ): Cristiano Ronaldo ja Luis 
Figo.

Peale Sportingu treenerite kü-
laskäiku Eestisse selle aasta juu-
lis kutsusid nad kolm mängijat, 
kes neile enim muljet avaldasid, 
treenima ja võistlema Lissaboni. 
Nädal koosnes poistele kolmest 

treeningust ja ühest mängust, kus 
nad said endid proovile panna kui 
Sportingu mängijad. Poisid said 
treeningutel ja mängus igati ees-
kujulikult hakkama ning kogusid 
rohkesti motivatsiooni, seadmaks 
suuri eesmärke jalgpalluriks saami-
sel. Koostöö jätkub ka Lissaboni 
klubiga järgmisel aastal, kui või-
maluse ennast proovile panna saa-
vad ka teiste Harju JK Akadeemia 
vanusegruppide mängijad.

Harju JK 2003 Akadeemia mängijad Kirill Antonov, Kaspar Rõõmussaar ja 
Taaniel Usta osalesid detsembris Lissabonis Euroopa ühe tuntuma jalgpalli-
akadeemia, Sporting Clube de Portugali treeningutel. 

Saue valla poiss Kirill Antonov osales Euroopa ühe tuntuma 
jalgpalliakadeemia, Sporting Clube de Portugali treeningutel

SPORT

HARJU JK 

Oma panuse andsid ka kaks kõige nooremat koondise mängijat Tanel Kase-
nurm (18) ja Kaspar Kallion (20), kelle spordikarjäär on alguse saanud Ääsmäelt.

Kirill (fotol paremal) 
on hetkel 11-aastane 
ning käib Laagri koolis. 
„Emotsioonid olid suu-
red, kuna sai treenida 
ühes maailma paremas 
noorte akadeemias, 
parimate poistega. 
Tekkis tahtmine kaks 
korda rohkem treenida, 
et tulevikus Real Mad-
ridi eest mängida,“ 
kommenteeris spordi-
poiss ise.

Osavõtutingimused
• Reisijuttude konkursi idee on ergutada sauevallakaid oma 
retkede käigus nähtut märkama ja jagama. Olgu selleks siis 
kultuuride ja linnaruumide elu-olu või lihtsalt eluhoiakute 
erinevad tahud, teekond, emotsioon, ülevõtmist vääriv nähtus, 
praktilist kasutust võimaldav idee vms.
• Reisijuttude konkursi korraldab  Endla Talu koostöös  Saue 
vallalehega Koduvald.
• Saadetud reisijutud avaldatakse kord kuus vallalehes.
• Reisijuttude konkurss algab detsembris 2014 ja lõpeb det-
sembris 2015.
• Reisijutud tuleb saata elektroonselt aadressile annely.sumre@
sauevald.ee.
• Konkursijuttude saatmise tähtaeg ei ole � kseeritud, neid võib 
lähetada jooksvalt kuni konkursi lõpuni. 
• Reisjutu minimaalne pikkus on 4000 tähemärki.

• Reisijutu kohustuslikuks lisaks on ka 2 fotot.
• Vallalehe toimetaja annab autorile teada tema reisiloo vallale-
hes avaldamise aja ja vajaliku lisainfo.
• Konkursi tööle peab olema lisatud autori nimi, aadress, mei-
liaadress ja telefoninumber.
• Reisijuttude konkursil osalejate vanus ei ole piiratud.
• Žürii: Endla Talu esindajad Jonel ja Renee.
• Hindamise kriteeriumid: humoorikas ja ladus lugemiselamus, 
uute (avaliku ruumi kujundamise) ideede ellurakendamise alge, 
eluhoiakute ja silmavaate arvardamise potentsiaal.
• Võitjad kuulutatakse välja 2016. aasta jaanuarikuu vallalehes.
• Reisijuttude konkursil on üks peaauhind – saunaõhtu Endla 
Talu saunamajas kuni 20-le inimesele.
• Saue Vallavalitsus paneb välja ka eriauhinna ühele huvitavale 
reisilt leitud linnaruumilisele ideele. Auhinnaks on õhtusöök 
Saue vallavanemaga.

Koppelmaa külas asuva Endla Talu saunamajas on esimesel 
korrusel puuküttega saun suure leiliruumiga, samuti köögin-
urk, kaminasaal ja väljas tiik. Maja teisel korrusel magamis-
toad kokku 16 voodikohaga.

Endla Turismitalu koostöös 
Saue valla lehega Koduvald 
korraldab REISIJUTTUDE 
KONKURSI

Kutsume sauevallakaid trükimustas 
üles täheldama oma mõtteid inspi-
reerivatest seiklustest ja rännakutest 
kodutanumalt kaugemates paikades. 
Kõik reisijutud avaldatakse vallale-
hes ja üks neist saab pärjatud Endla 
Talu kinkekaardiga.
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Škoda avas Laagris 
Eesti moodsaima 
autoesinduse

Modernne disain, kliendisõb-
ralikkus, järjekordade puudu-
mine ning energiasäästlikkus 
on märksõnad, mis iseloomus-
tavad Škoda uut esindust.  
Hoone siseosa ruumikus on teadlik valik 
Škoda strateegilisest plaanist jätmaks 
ruumi kiiresti suurenevale mudelivaliku-
le. Nimelt plaanib Škoda 2018. aastaks 
kasvatada autode müüki 1,5 miljoni sõi-
dukini aastas. 

Teenindust külastava kliendi jaoks 
on suurimaks uuenduseks eraldi dia-
loog-vastuvõturuum, kus üheskoos 
hooldusnõunikuga on võimalik oma 
hooldusesse tulev auto üle vaadata. Sa-
muti on uudne spetsiaalne auto konfi -
gureerimisnurk, kus kliendil on võimalik 
koos müügikonsultandiga arvuti vahen-
dusel seadistada uus sõiduk.

Škoda Laagri salongi juhataja Maa-
rio Orgla sõnul on tegemist tehnika ja 
disaini eliitsalongiga. „Võin käsi süda-
mel kinnitada, et analoogsel tasemel 
salongi Eestis hetkel kõrvale panna ei 
ole. Škoda Laagri on Škoda salongide 
lipulaev ja etaloniks ka lähiriikides,“ üt-
les Orgla.

Käidud sai ukselt-uksele 
lausa kaks korda. Suur oli 
korraldajate üllatus, kui 

pildistamisele tuli kohale lausa 69 
külaelanikku. Kõigile siinkohal ta-
gantjärele suured tänud! Ja kuna 
pildi tegemiseks oli juba selline 
rahvamass kohale tulnud, sai maha 
peetud ka väikene ühiskoosolek 
päevakorras olevatest teemadest. 
Koos otsustati, et küla võiks elada, 
meid ju siin nii palju ja saame üks-
teisega tuttavaks. Käe võisid tõsta 
kõik, kes olid nõus aktiivselt jätka-
ma. Olgu mainitud ka aktivistide 
nimed, kelleks said ka ühtlasi Kop-
pelmaa küla seltsi asutajaliikmed: 
Kalle Niin, Jonel Põld, Janek Ha-
midžanov, Ralf Neemlaid, Toomas 
Danneberg, Emil Eesmaa, Urmas 
Kalda, Kalev Niin ja Villu Hansalu.

Koppelmaa külaseltsi moodus-
tamise kuupäev on 9. november 
2014 ja eesmärk on külaelu arenda-
mine selles laiemas mõistes:
• küla infrastruktuuri arendamine;
• küla tegevuste organiseerimine;
• koostöö naaberküladega;
• korrakaitse ja külaelanike vahelise 
koostöö koordineerimine;

• keskkonna-alane koostöö;
• küla ja valla koostöö arendamine.

Selsamal külaseltsi loomise 
koosolekul otsustati, et võiks olla 
olemas ka külavanem, kes esin-
daks elanikke üksikisiku tasandil 
ja peaks suutma elanike mured ja 
probleemid, aga miks mitte ka tä-
nusõnad, vallale edastada. Külava-
nema valimiste koosolek sai kokku 
kutsutud 11. jaanuariks ja taaskord 
Endla tallu, mis on külaseltsi väga 
hea koostööpartner. Sel päeval ko-
gunes kokku siiski vaid 25 inimest. 
Üheks põhjuseks oli kindlasti öösel 
möllanud lumetorm, mis väikse-
maid teid kinni lükkas. Ei aidanud 
ka abivalmid teehooldajad, kes va-
rakult kohale tulid, kuna lund oli 

palju, siis igale poole ei jõutud.
Külavanema kohale seati kolm 

kandidaati: Janek Hamidžanov, 
Ralf Neemlaid ja Karel Pomerants. 
Vastavalt valla külavanema statuu-
dile moodustati vabatahtlikest va-
limiskomisjon, kes valimised läbi 
viis. Peale häältelugemist tunnistas 
valimiskomisjon uueks külavane-
maks loo autori.

Värske külavanemana tänan 
veelkord kõiki usalduse eest ja lu-
ban olla külaelanikele nii lähedal 
kui võimalik. Oluline siinjuures on 
ühte jalga käimine külaseltsiga ning 
olla lüliks külaelanik-vald, vald-kü-
laelanik suundadel. Koostöö valla-
ga on oluline, aga peamine, et tee-
me ise niipalju, kui meie võimuses 
on.

Aga mis meil siis külas on: meil 
on toredad inimesed, meil on mõi-
sad (Koppelmaa poolmõis ja Voore 
mõis), meil on Niinelepiku suur-
farm, meil on vabaaja ja turismita-
lu Endla talu, meil on energia talu 
Pesa talu ja palju-palju muudki.

Täna on Koppelmaa külas re-
gistreeritud elanikke 112 ja ca 
15-20 inimest, kes mõne muu 
omavalitsuse nimekirjas. Oleme 
jätkuvalt kiiresti kasvav pere, mida 
näitab ka viimase aja suurenev huvi 
kodu loomiseks Koppelmaa külla.

Ühesõnaga täpselt nii see kõik alguse saigi, nagu reedab pealkiri. Kui vallalehes 
oli üleskutse kõikidele küladele teha ajaloo ja näituse tarbeks ühine pilt, siis Kop-
pelmaa küla au ja uhkus Kalle Niin võttis ühendust minuga ning veel paari entu-
siastiga, kes otsustasid, et teeme ära ja nii see pall veerema hakkas.

Külapildist külaseltsi moodustamiseni
KÜLAS TOIMUB

JANEK 
HAMIDŽANOV
Koppelmaa 
külavanem Sündinud Valgas ja üles kasva-

nud Tartumaal pisikeses külas 
nimega Tamsa. Lõpetanud Elva 
põhikooli ja suundunud edasi 
õppima Tartu kutsekeskkooli 
nr 17 autoremondi erialale. Tal-
linnasse tõi 1990ndate aastate 
alguses armeeteenistus. Kop-
pelmaa külla asus elama peale 
järjekordset sõjalist missiooni 
Afganistanis 2007. aastal, mis 
sai ka ühtlasi sõjaväelise kar-
jääri lõppaastaks. Vahepeal sai 
omandatud ka psühholoogia eri-
ala Audentese Ülikoolis.

Täna töötab Janek erasek-
toris palgatöötajana ja vastutab 
ostude ning logistika valdkonna 
eest.

KOPPELMAA KÜLAVANEM 
JANEK HAMIDŽANOV

Eestimaine kütusefi rma 
Euro OIL avas Ääsmäel 
uue automaattankla

Harutee ristis Ääsmäel avati 
detsembrikuus vana Halpo 
kütusetankla asemele uus 
kaasaegne Euro OIL auto-
maatankla.  
Ehitustööde käigus ei jäänud vanast 
tanklast midagi alles ning uus rajatis ker-
kis täiesti nullist - paigaldati uus kesk-
konnaohutu maa-alune topeltseinaga 
kütusemahuti, uued kütusetankurid sh 
kiirtankur veokitele ning ehitati välja 
uued tankasse sisse- ja väljasõidud, et 
oleks mugavam peatuda ka veoauto-
del. Tankla välisvalgustuseks on kasu-
tatud energiasäästlikku LED-tehnoloo-

giat. Tanklas on müügil mootoribensiin 
95, diislikütus ja erimärgistatud diislikü-
tus. 

Lisaks tanklarajatisele ehitas Euro 
OIL põhjalikult ümber ka Harutee tank-
la müügikioski. Külastajad saavad kaasa 
osta kohvi, karastusjooke ja kiirtoitu. 
Kaubavalikus on ka autokeemia, moo-
toriõlid ning esmane valik autotarvikuid. 
Võimalik on rentida haagiseid ning va-
hetada kodu- ja grillgaasi balloone.

Tanklakiosk on avatud iga päev kell 
7-22, kütust saab automaattanklast tan-
kida ööpäev läbi.

Külaselts on leidnud koostööpartneriks Endla talu, kus hea koosolekuid 
läbi viia ja külaasju arutamas käia.

Kandidaate SÄRTS 2015 
tiitlile esitati 6, neist valis 
5-liikmeline žürii välja 3 

noort, kellele omistati tiitel Saue 
valla SÄRTS 2015. Esile tõsteti tä-
nukirjaga ka neid, kes sel korral jäid 
napilt tiitlist ilma, kuid olid väga 
tublid ja aktiivsed noored. Need 
noored olid Artur Miller, Martin 
Krönström ja Tanel Kasenurm. 

Esimesena ulatati SÄRTS 2015 
tiitel Ketlin Ribelisele, kes paistab 
omaealiste seas silma sõbralikkuse, 
empaatilisuse, verbaalse võimeku-
sega. Ketlin on eeskujuliku käitu-
mise ja laia silmaringiga, arukas, 
sportlik, musikaalne ja tasakaalukas 
tüdruk, alati hinnatud kaaslane. Ta 
on sammunud vapralt Saue valla 
ridades üldlaulupeo rongkäigus 
ja laulnud väärikalt laulukaare all. 
Ketlin jõuab käia ujumistrennis, te-
geleda spordiga, ta on Laagri Kooli 
õpilasesinduse liige. Ta on tihti üles 
astunud Laagri Kooli lavalaudadel 
ja kooli jutustamisvõistlustelel. 

Tema etlemisoskus on olnud abiks 
kooli aktuste läbiviimisel. 

Järgmine tiitel ulatati Carl Enn 
Hellatile, kes on küll alles 14-aasta-
ne, kuid juba väga tublisid tulemusi 
näidanud noor golfi mängija. 2014. 
aastal võitis Carl Enn Hellat Eesti 
Meistrivõistlustel klubide arves-
tuses hõbemedali ja täiskasvanud 
meeste arvestuses individuaalselt 
4. koha. Carl Enn Hellat saavutas 
2014. aastal suurel rahvusvaheli-
sel võistlusel „Niitvälja karikas“ 
täiskasvanute klassis III koha, ol-
les võistlustel parim eestlane. Carl 
Enn Hellat õpib Laagri kooli 7. 
klassis ning 6. klassi tunnistusel 
olid kõik viied. Carl on oma õp-

pimise ja sporditegemise suutnud 
ühildada nii, et suudab mõlemaid 
hästi teha. 

Kolmas tiitel ulatati Grete-Liina 
Millerile, kes on üks väga energi-
line ning initsiatiivi täis neiu. Tal 
on lendlevad ideed ning ta suudab 
enda suursuguste mõttepahvatus-
tega nakatada ka teisi. Grete-Liina 
on Ääsmäe Noortekeskuse noorte-
kogu liige ning on igal üritusel alati 
abiks. Samuti on ta ka Ääsmäe Kü-
lakogule suureks abikäeks ürituste 
korraldamisel. Ta ei ütle kunagi 
ära mõnes projektis kaasa tegemi-
sest, vaid on kahe käega poolt ning 
hoiab sellega alati tiimil motivat-
siooni laes! Kui tiitlid jagatud, as-

tus lavale Eesti esimene superstaar 
Birgit Õigemeel ning pani saali en-
daga kaasa laulma.

Paistab, et Saue valla noortel 
ikka särtsu jätkub ning loodetavasti 
on meil ka järgmisel aastal võima-
lus samal põhjusel kokku tulla. Sü-
gav kummardus kõigile, kes omalt 
poolt kaasa aitasid ürituse õnnestu-
misele ning suurimad tänud neile, 
kes leidsid aega kohale tulla. Oli 
üks särtsu täis õhtu!

Auhinnad särtsakatele valla 
noortele olid välja pannud ürituse 
toetajad Lasergame, Lahe Roos 
ning Kadarbiku. Lisaks ulatati 
noortele ka SÄRTS 2015 klaas-
meened.

5. veebruari õhtul oli Saue valla kultuurikeskuses õhkkond väga särtsakas – toimus 
valla noorte tunnustusüritus SÄRTS 2015. Üritus toimus sel aastal juba teist korda 
ning tõi kultuurikeskuse saali noori täis. 

Särtsu täis noorteõhtu
NOORED

KERTTU 
VETEMA
Ääsmäe noor

Hetkeseisuga kõige särtsakamad noored Saue vallas - Carl Enn Hellat, Grete-Liina Miller ja Ketlin Ribelis.



Ka meie, Marek Muidre ja 
Ave Kruus Ääsmäe Küla-
kogust, võtame osa sellest 

suurepärasest projektist. Õpime 
teistelt küladelt ja jagame oma ko-
gemusi. Saatuse tahtel on Ääsmäe 
küla mentoriks Suure-Jaani vallast 
Kuhjavere küla eesotsas Romeo 
Mukkiga. Omavahel on palju jaga-
da, on ju Saue vald liitumisläbirää-
kimistel ja Suure-Jaani valla jaoks 
on see juba läbitud etapp. 

Millised on valdade liitumisel 
ohud ja positiivsed tagajärjed ko-
gukondadele? Eks ole meil pal-
ju erinevusi, aga sama palju ka 
sarnasust ning miks ise leiutada 
jalgratast, kui on võimalik laenata 
naabrilt õlitatud ja hästi sissesõi-
detud velo. Kogemus, mida annab 
projekt „Ärgake, külad!“, on hin-
damatu, sest nii saadakse ülevaa-
de Eestimaa erinevatest paikadest 
ning õpitakse teiste kogemustest. 
Vallavalitsuse esindajadki on kü-

ladega koos käinud nii Harku kui 
Suure-Jaani külade ümarlaua kok-
kusaamistel ning on algust tehtud 
Saue valla külade ümarlauaga. 
Samuti on kontakt loodud Nissi 
valla külade esindajaga, kes samuti 
mentorprogrammis osaleb.

Esimesel päeval Avinurmes tut-
vuti külade ja valla koostööga Avi-
nurme külavanemate koja näitel 
ning arutati, kuidas olla vallale hea 
partner ning muuta kogukondade 
hääl kõlavamaks. Arutelus osale-
sid nii vallavanem Aivar Saarela 
kui külavanemate koja liikmed, 
eestvedajaks juhatuse liige Krista 
Pedak. Kuidas motiveerida kogu-
konna eestvedajaid ning mis saab, 
kui külavedur väsib, arutati Ulvi 
ja Vadi külamajas. Oma kogemusi 
jagas Vadi külavanem Aire Jago. 
Millal ja miks on ettevõtja nõus 
külade tegemistele õla alla panema 
selgitas Avinurme Puiduaida üks 
omanikest Eve Strauss. 

Artur Talviku lood kogukon-
naga koos toimetamisest ja pret-
sedentide loomisest nii külakino 
kui kogukonnaraadio loomisel 
inspireerisid kokkusaanuid. Leiti, 

et oluline on oma sisemine moti-
vatsioon ja mõttekaaslaste leidmi-
ne kogukonnas. Tõdeti, et ei tohi 
jääda sõltuma projektitoetustest, 
vaid tuleb püüelda sõltumatusele 
rahastajatest. Kui on hea ja üllas 
idee, tuleb sinna toetajaid kogu-
konnast. 

Koju mindi teadmisega, et 
oleme kõik kogukonnausku ning 
ühise ruumi kujundamine kogu-

konnas ongi juba poliitika. Võti 
edukaks poliitikaks kogukondade 
eest seismisel ning otsustuste mõ-
jutamisel on koostöö. 

Projekti „Ärgake, külad!“ ra-
hastab EMP toetuste Vabaühen-
duste Fond Avatud Eesti Fondi 
vahendusel. 

Projektist lähemalt: 
kodukant.kovtp.ee/argake-kulad
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Tugevad kogukonnad ei karda valdade liitumist, vaid valmistuvad selleks ja soo-
vivad osaleda liitumiskõnelustel, tõdesid Liikumine Kodukant mentorprogrammis 
osalevad meistrid-sellid Avinurme vallas toimunud ühiskoolitusel. Kokku said 24 
valla külade eestvedajad projekti „Ärgake, külad!“ raames. 

Kogukonnad on valdade liitumiseks 
valmis, kas ka riik?

KÜLAS TOIMUB Kõrsikud ja 
Vallatud Vestid 
kinkisid Ääsmäele 
külakiige

Oma sügistalvise kont-
sertturnee „Kiigume 
koos“ raames korraldasid 
bändimehed ärakinki-
mise kampaania ühele 
lavarekvisiidile.t
Soovijad pidid endast märku andma 
ja põhjendama, miks on just nende 
kodu- või külakoht kiikumispinki vajab. 
28-st osalejast naeratas õnn Ääsmäe 
külale.

„Kõikjal „Kiigume koos“ materjali-
del on näha üks kiik. Suur. Väga suur 
- kandevõime 800 kg! See kiik on ka 
meiega laval. Aga siis? No ära ju ei 
viska. Me anname selle ära! Ükskõik 
kellele. Kohe pärast tuuri,“ nii hõikasid 
muusikud oma Facebooki lehel välja.

Soovialavaldusi laekus kokku 28, 
Ääsmäe rahvas oli kaasa pannud pika 
põhjenduse, rääkides ausalt ära, kui-
das viimastel aastatel on kogukonna 
elu aktiviseerunud, rääkisid talgutest ja 
pidudest ja külaplatsiga seotud unis-
tustest. Ja tuligi ära.

Vastu talve kiike küll veel püsti ei 
panda, on teine praegu garaažis hoiul, 
aga uus suvi saab olema kindlasti kii-
kumisrohke.

Ja üks bändisest, Kõrsikud ni-
melt, annab uue kiigega külaplatsil ka 
kontserdi, päevgi on lukku löödud – 
25. juuli 2015.

AVE 
KRUUS
Ääsmäe 
külakogu liige

Algul sai käidud välja idee 
korraldada külakohvikuid 
erinevatel suvepäevadel ja 

erinevates Saue valla külades, et ise 
ka ikka kõigile külla jõuaks. Mõel-
dud – tehtud. Kutsusime kokku 
tragimatest tragimad külaesin-
dajad ja pidasime maha esimesed 
ideetalgud.

Kuna kogu ettevõtmise ees-
märk on külad teha avatuks ning 
reklaamida oma küla laiemale üld-
susele, näidata, kui tore siin on ja 
kui ägedad inimesed meil elavad, 
siis leiti ühiselt, et hoopis paremini 
iseloomustab meie ühist ettevõt-
mist koondnimetus „Saue valla 
avatud külaväravad“. 

Kuna küladepoolne huvi on 
suur ja kõik on tegutsemislusti 
täis, siis loodame, et saame kaasa-
tud kõik Saue valla 17 küla. Näi-
tame, mis meil külades toimub: 
tutvustame oma huvitegevusi, 

sportimisvõimalusi ja kooskäi-
mise kohti, näitame imekauneid 
aedu ning muuseas pakume ka 
kõige selle kõrvale kohvi ja kooki 
või muud suupärast. Igal külal on 
võimalik särada ainult tema päralt 
oleval päeval, võtta vastu külalisi ja 
suhelda naabritega. 

Millises külas ja mis toimuma 
hakkab, koorub välja tasapisi ning 
seda infot jagame kindlasti edaspi-
di ka rohkesti sotsiaalmeedias. 

Kui on veel inimesi, kes ei ole 
endast märku andnud ning meie 
idee tundub tore, siis võta ühen-
dust Ääsmäe Külakoguga e-postil 
aasmae.kylakogu@gmail.com või 
telefonil 55660875 (Ave).  

Järgmised kokkusaamised 
toimuvad meil 26. veebrua-
ril algusega kell 19.00 Maidla 
seltsimajas ning 10. märtsil al-
gusega kell 19:00 Hüüru mõi-
sas. Hüürus tuleb meile ideekoo-

litust tegema Keila Hoovilugude 
perenaine Marju Raadik-Kantsik. 
Tule ja võta mõttekaaslased kaasa 
ning teeme koos 2015. aasta suvest 
meeldejääva ja toreda!

Ääsmäe külakogul on juba pikka aega olnud mõte teha koos teiste küladega mida-
gi põnevat, miks mitte kõigi oma valla küladega, sest koos toimetada on ju mõnus. 

Suvehäppening – Saue valla 
avatud külaväravad 

KÜLAS TOIMUB

AVE 
KRUUS
Ääsmäe 
külakogu liige

Laagri sai 
veebruari 
esimesel nädalal 
juurde uue apteegi

BENU apteek tegi uksed 
lahti Rimi kaubanduskes-
kuse hoones ning on ava-
tud esmaspäevast reedeni 
ajavahemikul 9-20 ja 
laupäeviti 10-18. 
60-ruutmeetrisel apteegipinnal on 
müügil 2800 erinevat toodet, sealhul-
gas retseptiravimid, käsimüügiravimid, 
toidulisandid, meditsiiniseadmed ja 
apteegikosmeetika. 

 “BENU-l seni Saue vallas oma ap-
teeki ei olnud,” ütles BENU piirkon-
najuht Liia Saava. “Tänapäeva kiire 
elutempo juures tahavad kliendid lei-
da apteegi oma toidupoe kõrvalt, et 
saaks kiiresti kõik asjad samast kohast 
kätte,” selgitas Saava asukoha valikut.  

Avamisnädalal on apteegis ohtralt 
sooduspakkumisi. Uues apteegis keh-
tivad nii BENU oma kliendikaart kui ka 
Rimi kliendikaart.

Kutsume üles kaasalööma et-
tevõtjaid, üksikisikuid, talunik-
ke ja teisi fantastilisi inimesi, 
kes ise ei soovi küll ettevõt-
mist läbi viia, kuid paneks hea 
meelega õla alla. Vajaksime 
abi näiteks voldikute, bänneri-
te, reklaamide kujundamisel ja 
trükkimisel. Samuti oleks tore 
leida oma koduvallast profes-
sionaale, kes jagaks meiega 
oma teadmisi turundusest ja 
toitlustusest ning oleks nõus 
läbi viima paar koolitust. Oo-
datud on kõik, kes on nõus ai-
tama telkidega, transpordiga, 
välikäimlatega jms hädatar-
vilikuga. Ära ei ütle ka heast 
kodusest toorainest toiduval-
mistamiseks. Kui tunned, et 
asi väärib jagamist ja kaasaai-
tamist võta meiega ühendust.

ÜLESKUTSE

Kogukonnausku seltskond vahetamas kogemusi projekti Ärgake, külad! raames.

4. veebruaril toimus uue suvise üritustesarja korraldajatel juba teine töökoos-
olek. Lisahuvilised on oodatud ühinema 26. veebruaril Maidlas. 
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Programmiperioodil läbitud 
teemad ja koolitused olid 
põnevad ja arendavad: sot-

siaalne ettevõtlus, äriidee leidmine 
ja äriplaani koostamine mittetulun-
dusühingute kontekstis, teenuse di-
sain ja turundus, fi nantssuutlikkus 
ja juhtimine. Mentorprogramm 
lõppes novembris õppereisiga Root-
si, kus kahe päeva jooksul külastasi-
me seitset ühendust Stockholmis ja 
selle lähiümbruses.

Mis on sotsiaalne ettevõtlus?
Sotsiaalne ettevõte on organisat-
sioon, mis tahab lahendada mõnda 
ühiskonna kitsaskohta, tehes seda 
oma toodete-teenuste müügi abil. 
Ehk siis – sotsiaalne ettevõte tegut-
seb mingi konkreetse ühiskondliku 
eesmärgi saavutamise nimel, kasu-
tades selleks ettevõtlusega teenitud 
tulu. 

Eestis räägitakse sellest teemast 
alates 2005. aastast. Heateo siht-
asutus korraldas esimese konkursi 
sotsiaalse ettevõtluse ideede leidmi-
seks. Tänaseks on valdkond jõudsalt 
kasvanud ja üksikute innustavate 
ideede arutamise asemel saab rääki-
da juba eraldi majandussektori väl-
jakujunemisest. 2012. aasta kevadel 
asutas 19 organisatsiooni Sotsiaal-
sete Ettevõtete Võrgustiku (SEV), 
millel täna umbes poolsada liiget. 

Aga mis on siis vahe äri- ja 
sotsiaalse ettevõtte vahel?
Traditsiooniline äriettevõte on ka-
sumile orienteeritud. Sotsiaalne 
ettevõtlus on ühiskondlike problee-
mide lahendmine läbi ettevõtluse. 
Sotsiaalse ettevõtluse võtmekom-
ponentideks on ühiskondlik prob-
leem, uuenduslik lahendus, toimiv 
ärimudel ja ühiskondlik mõju. Tra-
ditsioonilisel ühingul on omatulu 
minimaalne, olulised on erinevad 
rahalised toetused. Samas leidub ka 
tublisid ühinguid, kes suudavad tee-
nida omatulu, mis investeeritakse 
toodete või teenuste arendamisse. 
Seega on sotsiaalne ettevõte orga-
nisatsioon, kus teenitakse kasumit, 
aga seda ei jaotata osanike vahel 

laiali, vaid suunatakse ühskondlike 
probleemide lahendamiseks. 

Hea näide on Mano Guru koh-
vik Vilniuses, mis pakub külastajai-
le tervislikke toite ja jooke. Kohvik 
võtab tööle endisi uimastisõltlasi, 
toetades neid teel tagasi ühiskonda 
ja normaalse elu juurde. 

Sotsiaalsed ettevõtted võivad 
olla nii äriühingud kui mittetulun-

dusühingud. Näiteks kasutab loo-
dustoodete ärikett The Body Shop 
oma reklaame koduvägivalla, soo-
liste piirangute, loomade õiguste ja 
teiste teemade tõstatamiseks ühis-
konnas. Eesti MTÜ Uuskasutus-
keskus müüb aga vanu korras asju, 
kasutades raha säästliku tarbimise 
edendamiseks. 

Sotsiaalsete ettevõtjate eesmärk 
on ühiskonda mõjutada. Näiteks 
on teada, et Eestis on probleem al-
koholi liigtarbimisega. Mida tuleks 
teha, et alkoholi tarbimine langeks? 
Sotsiaalne ettevõtja püüab leida pi-

kaajalise lahenduse, mis suudaks 
ennast ära majandada ning teeb 
kõik selle nimel, et lahendus saaks 
teoks.

Kas meie oma valla ühingud on 
sotsiaalsed ettevõtted?

Täpset sotsiaalsete ettevõtete 
arvu Eestis on peaaegu võimatu 
öelda. Ühest küljest takistab seda 
ühtse ametliku defi nitsiooni ja kri-
teeriumite puudumine, seetõttu on 
raske ka piiri tõmmata, millal näi-
teks lõpeb traditsioonilise mittetu-
lundusühenduse tegevus ja algab 
sotsiaalne ettevõtlus. Teisalt oleneb 
päris palju ka sellest, kas organisat-
sioon ise end sotsiaalse ettevõttena 
määratleb. 

Meil Saue vallas on seega kind-
lasti veel arenguruumi. Ühingud 
on meil tublid mitmel rindel, kor-
raldatakse väga erineva sihtgrupi 
ja eesmärkidega ettevõtmisi. Näi-
teks kui MTÜ Ääsmäe Külakogu 
soovib käivitada kogukonnaköögi 
projekti või kui MTÜ Vanamõisa 
Küla korraldab seiklusliku noorte-
laagri projekti, siis põhimõtteliselt 
on tegemist sotsiaalse ettevõtlusega 
– on olemas ühiskondlik probleem, 
uuenduslik lahendus, toimiv ärimu-
del ja ühiskondlik mõju.

Rootsi ja Eesti umbes 
samas seisus
Külastades seitset ühendust, selgus, 
et suurem osa Rootsi sotsiaalseid et-
tevõtteid taotlevad toetusi nii nagu 
ka Eestis. Eeskujuna võib välja tuua 
cateringi teenust pakkuvat Provins 

Mati, mis oma tulu teenibki cate-
ringist ning sotsiaalne pool seisneb 
selles, et kokkadeks on Lähis-Idast 
pärit naised, kes on suurepärased 
kokad, kuid mujal pole tööd leid-
nud. Veel aasta tagasi taotlesid ka 
nemad toetusi, kuid siis otsustasid, 
et tahavad ainult omatuluga hakka-
ma saada. Eestvedaja assistent ütles, 
et praegu on tööd tõesti rohkem, 
kuna ennast peab väga palju turun-
dama ja suhteid klientidega hoidma, 
kuid ta usub, et selline lähenemine 
viib lõppkokkuvõttes stabiilsema 
olukorrani.

Tooksin välja organisatsiooni, 
mis pakub eluruume n-ö eesku-
julikematele vangidele, kes endale 
karistusaja lõpu lähenedes töö leia-
vad. Ehk siis, kui karistus on pea-
aegu kantud ja vanglaametnik on 
aidanud vangil töö leida, kolib ta 
sotsiaalkorterisse, kust väljas võib 
viibida vaid töö asjus ja väga kindla-
tel kellaaegadel ning kus käib iganä-

dalane alkoholi ja narkootikumide 
kontroll. Meie külastatud asutusel 
on nelja-aastane leping Rootsi töö-
tukassa-laadse organisatsiooniga, 
kes ostab neilt vangide resotsiali-
seerimise teenust. Lisaks toimib 
neil ka väga hästi mudel, kus suured 
äriettevõtted toetavad rahaliselt või 
teenusete või koostööga sotsiaalseid 
ettevõtteid. Näiteks tutvustati meile 
projekti, kus noored said käia mingi 
konkreetse ettevõtte juures õppi-
mas teatud ametit. 

Kokkuvõttes saab öelda, et Eestis 
ja Rootsis on sotsiaalne ettevõtlus 
üpris sarnases seisus. Rootsis on ehk 
vaid veidi rohkem avaliku sektori 
ressurssi, et kolmandat sektorit toe-
tada. Samuti on neil suhteliselt roh-
kem projekte ja ühendusi, mis tege-
levad kolmandate riikide arenguga 
(nt projekt, mille raames õpetatakse 
Ghana naistele vee destilleerimist ja 
päikeseenergia jõul töötavate sead-
mete kokkupanemist). 

Sotsiaalses ettevõtluses suunatakse kasum 
ühiskondlike probleemide lahendamiseks

ETTEVÕTLUS

Eelmise aasta märtsist novembrini korraldas HEAK mentorprogrammi mittetulundusühingute majandus-
liku iseseisvuse ning sotsiaalse ettevõtluse teemadel, kus osales kaks meie valla ühingute esindajat – 
Katrin Krause (MTÜ Vanamõisa Küla) mentorina ja Ave Kruus (MTÜ Ääsmäe Külakogu) mentiina. 

KV
KODUVALD

Sotsiaalse ettevõtte näide Eestis - SA Luke Mõis 
Ühiskondlik eesmärk: Sihtasutuse eesmärk on Luke mõisakompleksi aren-
gu soodustamine ja toetamine ning mõisakompleksi loodus-, ajaloo- ja 
kultuuriväärtuste säilitamine.

Probleemi lahendamine: Mõisakompleksi kuuluvaid hooneid ja parki 
korrastatakse ja taastatakse järjest. Samuti korraldatakse Lukel aastaring-
selt keskkonna-, haridus-, kultuuri- ning ajalooteemalisi üritusi ja koolitusi.

Saavutused, mõju: Tavaliselt toimub Luke mõisas aasta jooksul seitse 
perepäeva, üks suvelavastus ja 35 õppeprogrammi. Korrastatud on üks 
hoone (kultuuriait), valminud on rekonstrueerimisprojektid kolmele hoo-
nele ja alustatud on ühe hoone rekonstrueerimist.

Ettevõtlustulu: Ettevõtlustulu teenitakse mõisas asuva kohviku tegevu-
sest ning suveniiride ja erinevate teenuste müügist. Avatud on e-pood, 
kus müüakse omavalmistatud ja Luke mõisaga seotud meeneid.

Sotsiaalse ettevõtte näide Hollandist - Yummm!
Ühiskondlik eesmärk: Sotsiaalne ettevõte Yummm! lõi oma esimese Yuno-
nimelise kaubamärgi, et hakata tegelema Hollandi laste ülekaalulisuse, 
rasvumuse ja ebatervislike eluviiside vähendamisega.

Saavutused, mõju: 2012. aasta alguses oli Yuno toodetel Hollandis juba 
350 müügikohta.

Probleemide lahendamine: Enamus lapsi armastab maiustusi ja snäk-
ke, mis kahjuks sisaldavad sageli liialt suhkrut, rasvu ja kunstlikke lisaai-
neid, mis põhjustavad rasvumist. Koos toidutehnoloogidega katsetas 
sotsiaalne ettevõte Yummm! puu- ja köögiviljadega – kuidas kasutada 
neid maiustustes ja suupistetes. Selle tulemusena loodi Yuno kommid ja 
snäkid, mis on 100% looduslikud ning sisaldavad oluliselt vähem rasva, 
suhkrut ja kaloreid. Kõrge kiudainete ja proteiinide sisaldus neis tähen-
dab, et lastel on kõht kauem täis.

Ettevõtlustulu: Yummm! on väga noor sotsiaalne ettevõte ja seega 
ei ole veel palju tulu teeninud. Kuna laste ebatervislikud eluviisid ei ole 
seotud ainult toiduga, vaid ka nende spordi- ja mänguharjumustega, siis 
soovib Yummm! oma kasumi tulevikus just aktiivse elustiili stimuleerimisse 
suunata.

SOTSIAALSE ETTEVÕTLUSE NÄITEIDKATRIN KRAUSE
MTÜ Vanamõisa 
küla tegevjuht

SOOVIN OSTA VÄIKSEMA 
MAJA LAAGRIS VÕI SELLE 

LÄHIÜMBRUSES.

VÕIB VAJADA 
RENOVEERIMIST.

TEL. 5151892

Noor pere soovib 
osta vanema elamiskõlbliku 

talukoha koos maaga. 

Tel. 5042945

 MÜÜA KUIVA JA TOOREST 
KÜTTEPUUD, HIND AL 35EUR/RUUM.

PUUD KOORMASSE LAOTUD, 
KONTEINERIS JA VÕRGUS.

KUIVAD KÜTTEKLOTSID VÕRGUS.

PUITBRIKETT 150EUR/TONN

INFO TEL 5011898 

OÜ RIAB Transport Saku vallas, 
Harjumaal pakub KOHESELT tööd 

kogemustega 
EKSKAVAATORI- JA 

BULDOOSERIJUHILE! KIIRE!
Täpsem info: GSM 53 448 851 

või sten@riabtransport.ee.

Mano Guru kohvik
Vilniuses võtab tööle 
endisi uimastisõltlasi, 
toetades neid teel 
tagasi ühiskonda
ja normaalse elu 

juurde.
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1.-
25.02

Näitus. Elju Vakkermann „Kirjad sõprusest 
ja pühendades sõpradele“ Saue valla kultuurikeskuse pikas saalis Saue valla kultuurikeskus Tel 6796765, 

info.veskitammi@sauevald.ee

11.02 „Kes juhib sinu isusid?“ Miks dieetidel pole pikaajalist mõju? Miks meil tekivad isud? Mida isudega peale hakata? 
Koolitaja Katrin Alujev. Osalustasu 10 €

MTÜ Saue-Jõgisoo 
Haridusselts

Rohkem infot www.ula.ee, 
tel 604 3171

12.02 Sõbrapäevakontsert. Esinevad Aivar 
Kaseste, Sirle Liiv-Kose ja Aarne Talvik Kell 19 Saue valla kultuurikeskuse salongis. Tasuta Saue valla kultuurikeskus tel 6796 765, 

info.veskitammi@sauevald.ee 

14.02 Sõbrapäeva kohvikuõhtu Kell 18 Ääsmäe külakogu ruumides mõnus sõbrapäeva kohvikuõhtu Mae ja Juhan Trumbi 
lauludega. Avatud kohvik kuumade jookide ja soojade saiadega. MTÜ Ääsmäe Külakogu

Broneeri koht kindlasti ette 
e-postil aasmae.kylakogu@
gmail.com

15.02 „Pipi peab Eesti sünnipäeva“ Kell 12 Jõgisoo seltsimajas MTÜ Lasteteater Rõõmurulli etendus. Pilet 3 €. Gruppidel on vajalik 
eelregistreerimine aadressil liisi@jõgisoo.ee või telefonil 51909011 (Liisi Särak)

MTÜ Saue-Jõgisoo 
Haridusselts

Tel 51909011, liisi@jõgisoo.
ee

17.02 Suur vastlatrall Vanamõisas Kell 18 Vanamõisa vabaõhukesksuses. Suur kelgumägi, liuväli (kui on piisavalt külm), lumedis-
ko, kelguvõistlused jpm. Vastlahobune teeb saanisõitu ja avatud on kohvik. Tasuta MTÜ Vanamõisa Küla Katrin Krause 

katrin@kodukyla.ee 

17.02 Mait Malmsten monoetenduses „Fenomen“ Kell 19 Saue valla kultuurikeskuses. Pilet 10 € (piletid eelmüügis alates 2.02) Saue valla kultuurikeskus tel 6796 765, 
info.veskitammi@sauevald.ee 

18.02 „Külluse klass“ Kell 18 Jõgisoo seltsimajas. Kõik inimesed peaksid elama täielikus armastuses ja külluses, aga 
see pole nii. Miks? Vastuseid teab koolitaja Tiina Tiitus. Osalustasu 10 €.

MTÜ Saue-Jõgisoo 
Haridusselts www.ula.ee

20.02 Laagri emadeklubi Kell 10-12 Saue valla kultuurikeskuse Kollase Pardikese loovus- ja mängutoas Saue valla kultuurikeskus, 
Mare Võting

tel 6796 765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

20.02 KINO.KINO.KINO. Jaan Toomiku film 
„Maastik mitme kuuga“ Kell 11 ja 19 Saue valla kultuurikeskuses. Piletid 3 € ja 2 € Saue valla kultuurikeskus tel 6796 765, 

info.veskitammi@sauevald.ee 

20.02
Saue vallavolikogu esimehe ja Saue 
vallavanema pidulik vastuvõtt Eesti 
Vabariigi aastapäeva puhul

Kell 19 Laagri City Konserdimajas. Kutsetega Saue Vallavalitsus kaija.velmet@sauevald.ee

21.02 Maidlas tähistatakse sõbrapäeva, 
vastlapäeva ja vabariigi aastapäeva!

Kell 11 Maidla seltsimajas mängime teemakohaseid mänge. Palun võtke võimalusel kaasa 
suusad ja kelgud! Pakume vastlakukleid ja hernesuppi!

MTÜ Maidla Küla – Key, 
Gerli ja Margit

21.02 Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert-aktus 
Hüürus

Kell 16 Hüüru mõisas. Külalisteks on kutsutud Trivimi Velliste ja kammerkoor Meriko (dir Merike 
Toro). Tasuta MTÜ Hüüru Külaselts

21.02 Eesti Vabariik 97 Kell 19 Jõgisoo seltsimajas. 97 aastat filmi ja muusikat, eesti muusikat läbi aegade esitab Est-
band. Avatud on baar. Pilet 5 € (hinna sees on snäkk ja tervitusjook)

MTÜ Saue-Jõgisoo 
Haridusselts

Laudade reserveerimiseks 
kirjuta info@jõgisoo.ee või 
helista tel 53405429

22.02 Paberist punutud korvi õpituba Kell 13 Ääsmäe külakogu ruumides. Osalustasu 10 € saab tasuda kohapeal sularahas MTÜ Ääsmäe Külakogu
Vajalik on eelregistreerimine 
aadressil 
aasmae.kylakogu@gmail.com 

23.02 Suusabaasis on tantsupidu!
Kell 20 Vanamõisa seltsimajas stiili- ja laulupidu, kus lauluvägesid juhatavad Küllike Pajula ja 
Wannamoisa segakoori lauluaktivistid ning plaate keerutab DJ Sven Sumberg. Kui oled pilli-
mees, võta pill ühes! Pilet 7 €, avatud baar, kus on saadaval nii söögi- kui joogipoolis

MTÜ Vanamõisa Küla
Laudade ettetellimine 
18.02ini aadressil 
katrin@kodukyla.ee

25.02 Muusikaline lõunapaus. Film „Andre Rieu & 
Johann Straussi orkestri kontsert Viinis“

Kell 12 Saue valla kultuurikeskuse salongis. Tule muusika aasta puhul oma lõunapausi ajal 
kultuurikeskuse salongi! Filmi vaatamine on tasuta. Saue valla kutluurikeskus info.veskitammi@sauevald.

ee, tel 6796765

28.02 Lukust prossi valmistamise õpituba Hüürus Kell 11 Hüüru mõisas. Juhendaja Jaanika Aasrand. Osavõtutasu 5 € võta tulles kaasa MTÜ Hüüru Külaselts eelregistreerimine info@huu-
ru.ee või telefonil 5238261

28.02 Kinoõhtu Maidlas „Risttuules“ Kell 19 Maidla seltsimajas Martti Helde film „Risttuules“. Pilet 1 € MTü Maidla Küla Siim Valgeväli tel 56575744
1.-
28.03 Aire Aksiimi näitus „Silmast silma“ Saue valla kultuurikeskuse pikas saalis Saue valla kultuurikeskus tel 6796765, 

info.veskitammi@sauevald.ee

1.03 Muusikalised valimised Kell 12 Saue valla kultuurikeskuses. Valimistele tulles nautige ka head koorimuusikat! Laulavad 
Eesti tütarlastekoori kaunid neiud, dirigendid Ave Sopp, Ulrika Grauberg. Tasuta MTÜ Eesti Tütarlastekoor tel 5563 4407

1.03 Hüüru külade keskkonnateadlik elanik: 
Jägala juga ja Viru raba

Õppekäik koostöös Loodusbussiga  Jägala joale ja Viru rabasse. Õppepäeval osalemine 
maksab täiskasvanule 6 € ja lapsele 3 €, lisandub söögikulu (ühine söömine organiseeritakse)

MTÜ Hüüru Külaselts 
ja KIK

Rohkem infot: info@huuru.ee 
või telefonil 5238261

2. või 
3.03 Saue valla kärajad Kell 16-20 Saue valla kultuurikeskuses

e-Riigi Akadeemia, 
Linnalabor, Saue 
Vallavalitsus

Rohkem infot kultuurinõunik 
Kaija Velmetilt tel 6796 786 
või kaija.velmet@sauevald.ee

5.03 Naistepäeva kontsert „Kaks ja pool meest“ Kell 19 Saue valla kultuurikeskuses. Esinevad Kristjan Kasearu, Jaagup Tuisk ja Uku Suviste
Piletid 12/10 € (piletid eelmüügis alates 18.02) Saue valla kultuurikeskus tel 6796 765, 

info.veskitammi@sauevald.ee 

6.03 Saue valla laste lahtised meistrivõistlused 
suusatamises

9.30 antakse esimene start Saue valla noortele suusaässadele, võistluspaigaks Vanamõisa 
Vabaõhukeskus MTÜ Vanamõisa Küla Katrin Krause, tel 

5140761, katrin@kodukyla.ee

7.03 Kontsert. Mussorgski „Pildid näituselt“ Noorte muusikute koostööprojekt toob kuulajani ühe muusikaliteratuuri tippteose, mis mõel-
dud just noorele kuulajale. Tasuta. Saue valla kultuurikeskus tel 6796765, 

info.veskitammi@sauevald.ee

14.03 Emakeelepäeva kontsert. Esinevad Eesti 
Teaduste Akadeemia Naiskoor ja Meeskoor Kell 17 Saue valla kultuurikeskuses. Tasuta Saue valla kultuurikeskus tel 6796765, 

info.veskitammi@sauevald.ee
16.-
19.03 Koolivaheaja noortelaager Noortelaager Saue valla kultuurikeskuses Saue valla kultuurikeskus tel 6796765, 

info.veskitammi@sauevald.ee

19.03 Saue vallavanema vastuvõtt abiturientidele 
(kutsetega) Kell 18 Saue valla kultuurikeskuses Saue valla kultuurikeskus tel 6796765, 

info.veskitammi@sauevald.ee
20.03 Laagri emadeklubi Kell 10-12 Saue valla kultuurikeskuses

20.03 Veskitammi lauluklubi Kell 18 Saue valla kultuurikeskuses. Pilet 3 €
Juta Klettenberg, 
seltsing Aroonia, Saue 
valla kultuurikeskus

tel 6796765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

25.03 Muusikaline lõunapaus Kell 12 Saue valla kultuurikeskuses. Tasuta Saue valla kultuurikeskus tel 6796765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

27.03 KINO.KINO.KINO kell 11 ja 19 Saue valla kultuurikeskus tel 6796765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

28.03 Saue valla laululaps 2015 Saue valla kultuurikeskuses Saue valla kultuurikeskus tel 6796765, 
info.veskitammi@sauevald.ee
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K E R A A M I K A  T Ö Ö T U B A 
T Ä I S K A S V A N U T E L E 

Kursused toimuvad kahes rühmas:  
Kell 18.00 – 19.30  

Teisipäeviti 3.03 kuni 21.04 2015  
Neljapäeviti 05.03 kuni 23.04 2015  

Juhendab kunstnik-keraamik Irja Kändler 
Kursused toimuvad 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@laagrihuvialakool.ee       
koduleht: www.laagrihuvialakool.ee  

Kursuse hind sisaldab ettenähtud koguse 
tööks vajalikke vahendeid, materjale, savi, 

glasuuri ja keraamikaahju kasutamise. 

HÜÜRU MÕISAS
21.VEEBRUARIL 

KELL 16.00
EESTI VABARIIGI 
97.AASTAPÄEVA 

TÄHISTAMISE
KONTSERT-AKTUS

Külalised- 
Trivimi Velliste ja 

Kammerkoor MERIKO 
dirigent Merike Toro

TASUTA

Armastus
keeles ja meeles

Muusikaline mõtisklus romansside, laulude ja aariatega.

Tosti, P

Sondheim, S

Ernesaks, G

Tammeveski, P

Strauss, R

Webber, A.L

Sibelius, J

Cui, C

Sorozabal, P

Esitavad: Aivar Kaseste, Sirle Liiv-Kose, Aarne Talvik

Kontsert on tasuta.
Veskitammi 8,  Laagri Lisainfo tel 6796765

N 12.02.2015, kell 19.00 Saue valla Kultuurikeskus

Hea laulu- ja tantsusõber!

Kas oled end avastanud duši all vanu hitte laulmas? 

Nüüd on aeg kodust välja tulla, et laulda üheskoos 

aegumatuid palu  60ndate ja 70ndate aastate 

varamust - ja seda elava muusika saatel.
 
Lauluvägesid juhatab Küllike Pajula ja Wannamoisa 

koori aktivistid. 

Kuni varaste hommikutundideni keerutab 

suusabaasis tantsu üles DJ Sven Sumberg.

 
Riietus olgu teemaõhtule vastav – 

SUUSABAASIS ON JU TANTSUPIDU!

 
Pilet 7 EUR
Laudade ettetellimine kuni 18. veebruarini 

aadressil katrin@kodukyla.ee

Avatud baar - saadaval söögi- ja joogipoolis

Vanamõisa Seltsimajas

23. veebruaril kell 20.00

SUUSABAASIS ON 

TANTSUPIDU
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Gruppidel palume eelnevalt kohad broneerida! Etendus kestab u 35 min. 



   


www.jõgisoo.ee

Hea lapsevanem! 

Täpsem info: riina.kink@aasmaepk.edu.ee 
või telefonil 53 625 697   

12.  veebruaril 2015 alustab  
Ääsmäe Põhikoolis tegevust 

eelkoolirühm lastele,  
kes alustavad 2015/2016 õppeaastal 

kooliteed. 
Tunnid toimuvad koolimajas  

neljapäeviti kell 16-17 järgmistel kuupäevadel: 
12.02, 26.02, 12.03, 26.03,  
09.04, 23.04 ja 7.05, 21.05. 

 

Lastega viib tunde läbi  
õpetaja Merle Laretei. 
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Pakun abi 
kinnisvara 
ostul, müügil 
või üürimisel.

Kontakt Eha Remma, 
remma@smail.ee tel. 56 608 308

MINU TEGEVUS SISALDAB - 
fotodega reklaami erinevates 
portaalides, suhtlemist ostjate 
ja  omanikuga,  notaribüroole 
dokumentide edastamist ning  
lepingu sisu kooskõlastamist, 
objekti aktiga üleandmist.
Töökogemust 14 aastat.
Vahendustasu kokkuleppeline.

• Otsime Laagrisse 
paberipressijat (töö õhtuti).
• Pakume tööd kojamehele 

(töö hommikuti).
Info 5032191, 5289532

HELGER  RANNU                                       
tel. 58033497    

e-mail   helger.rannu@mail.ee
1. Teen holistilist regressiooni TERAAPIAT
(Lastele alatest 12 eluaastast). Võimalik üksik-
seanss või siis nelik (4x3 tundi). Tule ja leiame 
koos Sinuga sinu probleemile lahenduse
2. Nõustan lapsevanemaid (ka erivadustega 
laste vanemaid)
3. Nõustan peresid (leida pereelule uus mõte)

Karl Anton, TV valdkonna juht 

nutiTV uuendatud põhipaketis on 21 kõige 
populaarsemat kanalit Eestis. Uue põhipaketiga 
liitudes kaasneb kõikide Eesti kanalitega tasuta 
kordusTV, mis annab võimaluse kõiki Eesti 
kanalite omasaateid kaheksa päeva jooksul 
ilma reklaamipausideta järelvaadata. Olgu 
Sinu lemmikuks kodumaised publitsistika- või 
meelelahutussaated või armastatud Eesti 
näitlejatega telesarjad – kõiki neid saab 
nüüdsest enam kui nädala jooksul just endale 
sobival ajal uuesti vaadata. 

Saade või film algusest
Täna on üha enam inimesi oma teleritarbimises 
liikumas selles suunas, et saateid ja filme 
soovitakse vaadata just endale sobival ajal ning 
mitte ilmtingimata sel kellaajal, kui see kanali 

poolt telekavasse on asetatud. Põhipaketi 
tasulise lisateenusena pakub nutiTV nüüd ka 
kõigi 21 kanali salvestamisvõimalust – nii ei jää 
ükski nendes kanalis eetris olnud saade, film 
või teleülekanne vaatamata ning kogu sisu on 
järelvaadatav 14 päeva jooksul.

Salvestusteenuse abil kaob ära ka mure, et on 
ilmtingimata vajalik soovitud saate, filmi või ka 
näiteks spordiülekande alguse ajaks teleri ette 
jõuda. Kõigi põhipakettide kanalite eetris olevaid 
saateid on võimalik jooksvalt algusest peale 
vaadata. Nii näiteks pole muret, kui koju jõudes 
on lemmikfilm, uudistesaade või suusaülekanne 
juba alanud – teleripuldilt saab mugavalt valida 
võimaluse alustada saate vaatamist algusest. 

Lisaks võimalusele vaadata kahe nädala 
jooksul kogu põhipaketi kanalite pakutavat 
sisu saab nutiTV salvestusvõimalusega panna 
kõik oma lemmiksarjad ja ka muud saated 
automaatselt salvestama. Nii on väga mugav 
näiteks salvestada kõik nädala jooksul eetris 
olnud lemmiksarja osad ja teha niiviisi oma isiklik 
telekava. Ning seda oma koostatud kava saad 
sobival ajahetkel mugavalt vaadata – olgu see 
näiteks mõne kodutöö taustaks või ka pere-
sõpradega õhtuse koosviibimise saateks.

Lastele oma nurk
Pere väiksematele liikmetele mõeldes saab 
täiendavalt tellida lastenurga teenuse, mis 
pakub kolme spetsiaalselt lastele mõeldud 
vägivallavaba kanalit. Kõik kanalid – kõige 
pisematele mõeldud multikakanal Duck TV, 
pisut suurematele suunatud Kidzone TV ning 

nii uusi Põhjamaiseid kui ka retrohõnguga 
multifilme näitav Pingviniukas – on eestikeelsed.  

Täiendavalt on lastenurgas suur valik 
lastesaateid, multifilme ja lastefilme. Valikus 
on nii kinoekraanidelt tuttavad filmid ja 
animafilmid, samuti ka täiskasvanud vaataja 
südant soojendav Eesti lastesaadete ja –
filmide klassika alustades Hunt Kriimsilmast ja 
lõpetades Lumekuninganna ning Lepatriinude 
Jõuludega.

Filmielamused 
Kõigile nutiTV põhipaketiga liitunutele on 
kuutasu sees enam kui 60 linateosega filmiriiul, 
kuhu igal nädalal lisandub kolm uut filmi. Aastate 
jooksul inimeste südamed võitnud filmid on 
vaid mõne nupuvajutuse kaugusel ja seda igal 
sobival ajahetkel.

Tasulises nutiTV videolaenutuses on lisaks 
saadaval mitusada filmi, sh ka mitmeid 
kassahitte, mis äsja kinolevist tuttavad. 
Videolaenutuse pidevalt uuenev filmivalik 
on pärast laenutust vaadatav 48 tunni 
jooksul – vaata meelepärast filmi pereringis 
või sõpradega soovi korral ka mitu korda 
järjest. Paljud filmid on kättesaadavad ka 
kõrgekvaliteedilises HD-formaadis, mis toob 
kinoelamuse mõne lihtsa nupuvajutusega koju 
kätte. 

Uue nutiTV-ga kaasneb ka uus pult, millest saab 
mugavalt juhtida nii digiboksi kui ka telerit. Vaid 
paari nupuvajutusega avanevad teleriekraanil 
kõik nutiTV valikud – kanalite nimekiri koos 

eelvaatega, filmiriiul, salvestused. Pulte on 
valikus kaks – lihtne pult ning lihtne numbritega 
pult – millel mõlemal on peamiselt kasutatavate 
funktsioonide nupud (kanalivalik, hääletugevus) 
kohe mugavalt näpu all ning kõik muud 
nupud, mida Sa ei vaja, on puldilt eemaldatud. 
Menüüvalikud avanevad rippmenüüdena 
teleekraanil. 

Uuenenud nutiTV sisaldab veel palju 
lisavõimalusi, sh lisakanalite paketti ja 
suurt hulka noppekanaleid, hulga erinevaid 
netiraadioid (nii Eesti kui välismaiseid), võimalust 
seadistada oma kodust internetikiirust. Kogu 
Sinu koduste teenuste (nutiTV, internet, telefon) 
haldamine  käib mugavalt läbi teleriekraani, kus 
saab teenuseid tellida, muuta kui ka nendest 
loobuda. Telli uus nutiTV otse teleriekraani 
vahendusel (menüüs) ja proovi seda kuu aega 
tasuta ning kui Sulle teenus ei peaks meeldima, 
saad vanale nutiTV-le tagasi minna. 

nutiTV pakutavate võimalustega lähemalt 
tutvumiseks vaata www.elion.ee või külasta 
EMT-Elioni esindust, kus sõbralikud 
müügikonsultandid nutiTV-d ja uut pulti 
meelsasti tutvustavad.

EMT-Elioni esindused asuvad Tallinnas  
Lasnamäe Centrumis (E-P 10:00-21:00), 
Ülemiste keskuses (E-P 10:00-21:00), Viru 
keskuses (E-P 9:00-21:00), Rocca al Mare 
kaubanduskeskuses (E-P 10:00-21:00), Kristiine 
kaubanduskeskuses (E-P 10:00-21:00), Järve 
keskuses (E-P 10:00-21:00) ning Valge tn 16 
(E-R 9:00- 18:00).

Nüüdsest on paljudel Saue valla 
klientidel avanenud võimalus 
liituda Elioni uuenenud nutiTV-ga 
ning salvestada mugavalt 
populaarsemate telekanalite 
saateid ja kahe nädala jooksul 
endale sobival ajal järelvaadata, 
valida tasuta filmiriiulist omale 
meelepärane film või telesari 
ning pakkuda pere väiksematele 
liikmetele vägivallavaba sisuga 
multifilme, saateid ja filme. 

Oma isiklik saatekava, parimad 
filmid ja lastenurk – Elioni uus nutiTVfilmid ja lastenurk – Elioni uus nutiTV

 
 

21.02.2015 kell 11.00 
tähistame 

MAIDLA SELTSIMAJAS 

  
 

 

Mängime teemakohaseid mänge, parimatele auhinnad !!! 
 

Palume võimalusel kaasa võtta suusad ning kelgud.  
1.  

Pakume vastlakukleid ja hernesuppi! 
 

Korraldajad: Key, Gerli & Margit 

SÕBRAPÄEVA  SÕBRAPÄEVA
VASTLAPÄEVA 

SÕBRAPÄEVA
VASTLAPÄEVAVASTLAPÄEVA

&& &
VABARIIGI AASTAPÄEVA 

&&

VABARIIGI AASTAPÄEVAVABARIIGI AASTAPÄEVAVABARIIGI AASTAPÄEVAVABARIIGI AASTAPÄEVA

Laagri alevikus, 
Veskitammi 3,

 avatud 

``NOTSU ÄRI`` 
LIHAPOOD 

    
E-R - 10.00-19.00
L - 10.00-17.00
P - SULETUD

Erivajadustega 
laste kool 

SALU KOOL (lasteaed- põhikool)
Asukohaga: Maidla küla, Saue vald, 

Harjumaa

Alustame uue, 2015/16 õppeaasta eriva-
jadustega (psüühikahäire ja vaimupuue) 

õpilaste vastuvõttu.

Kooli tulekuks vajalik:
1. Lapsevanema avaldus

2. Nõustamiskomisjoni otsus
3. Kehtiv rehabilitatsiooniplaan

4. Kodukoha omavalitsuse suunamine 
(nõusolek)

5. Arstlik tõend
6. Isikut tõendava dokumendi koopia

Lasteaeda võtame vastu aastaringselt.
Info: kool@salukool.ee   ja tel. 608 8618

Südamlik kaastunne Ailile 
perega kalli poja 

Ahti-Anti Kaadu 
surma puhul. 

Endised naabrid Karja talust.
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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
KODUVISIIDID

*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

KÕIK POTTSEPATÖÖD - 
AHJUD, PLIIDID, 

KAMINAD, SOOJAMÜÜRID. 

IVAR 56651812 
IVARKABI@YAHOO.COM

KAMINAPUUD VÕRGUS, CA 35 VARIANTI
HALUPUUD LAHTISELT, CA 40 VARIANTI

PUITBRIKETT, ÜMAR
KLOTSID VÕRGUS

TULEHAKATUS VÕRGUS
SAEPURU KOTIS

tel. 5018594    www.kaminapuud.com
sõidame 12 kuud aastas

 
Tel 50 45 215, 51 45 215,

info@est-land.ee

OÜ ESTEST PR ostab 
metsa- ja põllumaad.

OST    MÜÜK    ÜÜR

HINDAMINE    INVESTEERIMINE

Vaata parimaid pakkumisi:  www.1partner.ee

MEIE LEIAME

OSTJA!

Angela Virak

56 640 991

66 84 700

Olmer Õigus

56 560 460

66 84 700

302

3. LAPSE 
TOETUS 

300 EUROT

INFRA CONSULT OÜ
 • Soovite hoonele, eramule või 

rajatisele kasutusluba?
• Aitame vajalike mõõtmiste, ekspertiiside 

ja muude vajalike dokumentidega, 
et väljastataks kasutusluba.

• Teostame ka projektijuhtimise 
teenuseid, trasside ja teede-ehitust.

Kontakt: info@infraconsult.ee; tel. 5133784

KADARBIKU TALU VÕTAB 
RENDILE PÕLLUIMAID! 

Hind: 90 eur/ha

Kokkulepe telefonidel: 
58053995 või 5098382 ja 

ville.kadarbiku@gmail.com
VALIMISPÄEV 1. MÄRTS 2015

JÜRI RATAS

EESTI VAJAB

IGA INIMEST!

nr 737

HARJU- JA RAPLAMAA




