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Kuidas kolmikute 
sünd elukorraldust ja 
maailmapilti muudab? 

Taluturg laagrisse

Mida ootaksid taluturult Sina?
Koduvald

Viimasel ajal on nii mitmeski 
kandis üle Eestimaa loodud ja 
taaselustatud taluturgude ideed. 
Kas omatehtud-kasvatatud kraa-
mile leiduks ostjaid ka Laagris, kui 
selline laupäevaste turupäevade 
kontseptsioon Saue vallas ellu 
kutsuda? 

“Meil on idee 2011. aasta kevadel 
käivitada laupäeviti regulaarselt 
toimiv Laagri Taluturg, mis annaks  
kohalikele ettevõtjatele ja talunikele 
võimaluse oma toodangut müügiks 
pakkuda,” sõnastab Saue valla 
Kultuurikeskuse uus juht Ingrid 
Novikova ettevõtmise eesmärgi. 
Turu toimumiskohaks planeeritakse 
esialgu Saue valla Kultuurikeskuse 
kõrval asuvat haljasala. Samaaegselt  
turuga on kavas pakkuda kultuuri-
keskuse ruumides külastajatele ka 
erinevates töötubades ning loengutes 
osalemise võimalust. Paar korda 
aastas võiks turupäevast kujuneda 
suurem simman, mille juurde 
kuuluks ka meelelahutus erinevate 
võistluste  ja esinejate näol.
“Sellise projekti käivitamine eeldab 
koostööd, tahet, aktiivset osalemist 
ja soovi olla müüja ning teenuste 
pakkuja. Samas eeldab ka ostja ja 
nõudluse olemasolu. Korraldajana 
võtaksime heameelega arvesse 
ostjate-müüjate soove ja vajadusi,” 
kinnitab Novikova.

Eelhoiak positiivne...
“See on hea idee, meie pere  
oleks sellest väga huvitatud ja olek-
sime laupäeva hommikuti kindlad 
tulijad,” vastab vallakodanik 
Maris Saue valla Facebooki lehel 
esitatud küsimusele, kas taluturule 
potentsiaalseid kliente  leiduks. 
Talle sekundeerib Piret: “Põllumees 
ise just pole, aga oma aiapidamisest 
jääb tihtilugu ilusa saagi korral 
köögivilja ja ka marju-õunu üle, oma 
valla turul need maha müüa - see on 
ju väga hea idee! Ja miks mitte ka ise 
ostma minna, igati tore ettevõtmine 
oleks”. 
Ene loodab, et osta saaks sellelt turult 
ikka oma valla põllumeeste toodan-
gut ja Maris leiab, et hommiku-
tundidel Nõmme turule rahvamassi 
sekka trügima minek on tõsine 
ettevõtmine. Et Laagris oleks hea 
lähedal käia. 

... aga mida tegelikult tahetakse?
Kuna turuprojekti käivitamine 

nõuab ka teatud investeeringuid, 
siis on vallavanem Andres Laiski 
sõnul oluline täpsustada inimeste 
ootusi. “Et millised peaksid olema 
rõhuasetused - võimalikult laial 
sortimendil, suhteliselt soodsal hin-
nal või on põhikriteeriumiks värs- 
kus ja kontrollitud kodumaine 
päritolu? Millised on inimeste näda-
lavahetuse käitumisharjumused 
- kas turule jõutaks varahommikul 
või pealelõunal,” nimetab vallajuht 
selgitamist vajavaid nüansse. 
Et vajadust ja ootusi kaardistada, on 
Saue valla veebis www.sauevald.ee 
avalehel avatud väike ankeetuuring, 
mille rohked vastused aitaksid 
projekti paremini planeerida.
Praegu on 2011. aasta Saue 
valla eelarvesse kavandatud ka 
finantsvahendid, mis võimaldaksid 
soetada turu funktsioneerimiseks 
vajalikku inventari, näiteks  
müügilette või kioskeid. “Eelarve 
arutelud volikogus alles algavad, aga 
loodame, et volikogu kiidab mõtte 
heaks ja eraldab vahendid,” on Laisk 
optimistlik.

Pilootprojektina 
jõuluhõnguline taluturg
Enne, kui suur taluturu projekt 
kevadel realiseeruma saab, on kavas 
korraldada jõulukuu kahel laupäe- 
val  - 11. ja 18. detsembril  Saue valla 
Kultuurikeskuse õuel jõuluturg.
“Müüma on oodatud nii üksik- 
kauplejad kui ka suuremad 
ettevõtted, eeldusel, et tegemist 
on talus kasvatatud või käsitööna 
valmistatud kaubaga. Kauplema 
kutsutakse ka naabervaldade ja 

sõprusvaldade talunikud ning 
ettevõtjad,” kutsub Novikova asjast 
huvitatuid aktiivsusele.
“Usutavasti on paljudel vajalik 
müügiatribuutika olemas või 
tehakse kaupa lausa oma autost, 
aga korraldajana pakume võimalust 
kasutada kultuurikeskusest elektrit 
(pikendusjuhtmed kaasa), kellel pole 
lauda, saame ka selles osas lahendu- 
se välja pakkuda,” tutvustab 
Novikova korralduslikku poolt. 

Turuteemaline ümarlaud  
9. novembril
Arutamaks müüjatega organisa-
toorseid küsimusi, kutsub Novi-
kova 9. novembril kell 17.00 
kultuurikeskusesse ümarlauale 
kohalikke tootjaid ja talunikke, kes 
jõuluturul kaupmeestena osaleda 
sooviksid. Jutuks tuleb kindlasti 
ka regulaarse Laagri taluturu 
käivitamisega seonduv.  
Asjast huvitatutel palutakse ette-
registreeruda e-postil veskitammi@
sauevald.ee või 534 65917.

Mida võiks müüa jõuluturul?
(ise tehtud-kasvatatud)

villased-linased-siidist tooted, 
puidust käsitöö, keraamika

küünlad ja seep
juurviljad, puuviljad, 

marjad-mahlad, 
seened, leib, mesi, moos, 

maitseained, maitseroheline, 
ravimtaimed, kitsejuus,

 liha-kala valik jne

KAALUKS ASJA: juba 20 aastat Nõmme turul oma talu toodanguga kauplev 
Vatsla küla Nurme talu peremees ütleb, et kui asjaolud sobivad, siis võiks isegi 
mõtelda ühe lisamüüja otsimise peale, kes tumekollaseid kartulimürakaid ja 
porgandipunte Laagri turulegi müütama tuleks

Vallavanem sai 
näpud kriidiseks

Seoses projektiga “Tagasi kooli” püüdis 
vallavanem Andres Laisk 21. oktoobril Ääsmäe 
koolis tundi andes laste tähelepanu võita Newtoni 
esimest seadust ja fotosünteesi tutvustades. 
Pintsakureväär ja näpud said küll kriidiseks, aga 
kogemus oli vallajuhi sõnul täitsa inspireeriv.

Novembrikuise isadepäeva valguses on kuu 
persooniks noor Kiia küla mees, kes korraga kol-
me pisikese beebipoisi isaks sai. Et kuidas toime 
tulla pideva magamatusega, kust osta kolmikute-
le sobivat käru ja kuidas leida pereisana aega nii 
töö kui kodu jaoks.   
     loe lk 8-9

Sportimisvõimalustest 
siin- ja sealpool valda

Et pimedal talveajalgi oma füüsilist vormi saaks 
tuunida, on lehes ülevaade kohalikst võimalustest 
- ujumisest jõusaalini, tennisest aeroobikani.    
                loe lk 12-13
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Vallajuhtimine

Vallavolikogus 28. oktoobril
Toimus Saue valla 2011. aasta eelarve 1. lugemine 
Toimus  Saue Vallavolikogu otsuste ja määruste  muutmine 
seoses euro kasutusele võtmisega Eestis  
Muudeti Saue Vallavolikogu 25. märtsi 2004 määrust 
nr 003 „Saue valla teenistujate koosseis, palgamäärad, 
palgatingimused ja sotsiaalsed garantiid“ 
Kinnitati “Riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse 
vahendite ülejäägi kasutamise kord” 
Volitati vallavalitsust sõlmima lepingut Keila Hariduse 
Sihtasutusega koolitusteenuse osutamiseks 
Kinnitati osaühingu Laagri Haridus- ja Spordikeskus 
põhikiri
Kinnitati aktsiaseltsi Kovek põhikiri 
Muudeti  Saue Vallavolikogu 27. detsembri 2007 määrust 
nr 019 „Saue valla heakorra eeskiri“ 
Delegeeriti otsustusõigus veeseadusega kohaliku oma-
valitsuse pädevusse antud küsimustes vallavalitsusele
Kehtestati vee-ettevõtja tegevuspiirkond ja kinnitati vee-
ettevõtjaks Kiia külas AS Kovek
Anti vallavalitsusele luba osaleda Euroopa Liidu Ühte-
kuuluvusfondi elukeskkonna arendamise rakenduskava 
meetmes „Veemajanduse infrastruktuuri arendamine“
Delegeeriti vallavalitsusele pädevus riigimaale 
hoonestusõiguse seadmise üle otsustamisel 
Võeti vastu ja suunati avalikustamisele  Alliku küla 
Kalsepa ja Loo 1 kinnistute detailplaneeringud 
Otsustati omandada mõtteline osas kinnistust  planeerita-
va Ääsmäe külakeskuse rajamiseks
Muudeti katastriüksuse Kuldsaare 2 sihtotstarve
Otsustati teemaa munitsipaalomandisse taotlemine ja 
sihtotstarbe määramine 
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Mida mõõdab kohaliku 
omavalitsuse võimekuse indeks?

Võimekuse uuring

Mikk Lõhmus
abivallavanem
Tallinna Tehnikaülikooli lektor

Kuu aega tagasi avalikustas 
Siseministeerium AS Geo-
media poolt koostatud 2009. 
aasta kohaliku omavalitsuse 
võimekuse hindamise tule-
mused. Mida see võimekuse 
hindamise tulemus meile kui 
Saue valla elanikele ütleb? 

Jah, saime teada, et Eesti 
arvestuses on Saue vald 
2009. aastal näitajate poolest 
võimekuselt 14. omavalitsus 
ning tabeli kolm esimest olid Rae 
vald, Viimsi vald ja Tallinna linn. 
Samuti on kõigil teada, et tabeli 
viimane on Valgamaal asuv Õru 
vald. Kuidas aga selline tulemus 
kujuneb ja kui täpne see on? 
Seda üritangi artiklis selgitada.

Võimekuse indeks ei hinda 
omavalitsuse rikkust
Kõigepealt kummutaks kohe 
ühe väärarusaama selle uuringu 
kohta- võimekuse indeks ei 
mõõda seda, kui rikas või 
vaene üks või teine kohaliku 
omavalitsuse üksus on või kui 
häid või halbu teenuseid ta 
elanikele pakub. Pigem peaks 
ta mõõtma seda, missugused 
on valla või linna eeldused ja 
arenguvõimalused tulevikus. 
Seejuures on näitajad ühe 
uuringufirma poolt subjektiiv-
selt valitud, mõne teise metoodi-
ka alusel võib üksikomavalit-
suste lõikes olla pilt teistsugune.
Võimekuse hindamisel lähtuti 
peamiselt kvantitatiivsetest 
(arvulistest) näitajatest. 
Võimekust hinnati järgmiste 
alaliikide kaupa:
• Rahvastik- siin 
mõõdeti valla või linna rahvas-
tikunäitajaid, nagu näiteks 
elanike arvu, viljakas eas naiste 
arvu suhtarvu koguelanikkon-
da ja ülalpeetavate määra. Meie  
vald, kui suhteliselt suure ja noo-
re elanikkonnaga vald, oli selles 
loetelus üle-eestilises arvestuses 
kõrgel kohal, esikümne piiril.

• Kohaliku majanduse all 
arvestati omavalitsuses asuvate 
ettevõtete arvu, ettevõtete 
tegevusvaldkondade mitme-
kesisust jms. Ka selles loetelus 
oli Saue vald kõrgel kohal, 
esikümnes.
• Elanikkonna heaolu 
indeks sõltus töökohtade 
arvust, tööpuuduse määrast 
ja keskmisest tuludest 
elaniku kohta. Selle näitaja 
hulgas mahtusime kenasti 
esikümnesse.
• Kohaliku omavalitsuse 
organisatsiooni alla arvestati 
valimistel osalemise määra 
ning valla ametnike arvu (!). 
Kokkuvõttes olime koos Saue 
linnaga kolmandas kümnes.
• Avalikud teenused 
võttis kokku hariduse-, sotsiaal- 
ja vaba aja teenuste hulga. 
Kuna meie vallas puudub oma 
gümnaasium, siis kõrget kohta 
polnud siin võimalik saada.
• Finantsolukord võt-
tis kokku valla või linna võla-
koormuse ja investeeringute 
määra. Teatavasti on Saue valla 
võlakoormus tänu Laagri Kooli  
ja Veskitammi Lasteaia ehita-
misele suur ning selle näitaja 

osas oleme Eestis tagumiste 
hulgas.
Nagu juba eespool mainitud, 
hindab võimekuse kriteerium 
kvantitatiivseid indikaatoreid.  
Samas tekitavad kohe küsimusi 
valitud näitajaid ning üheks 
selliseks on ametnike arv koha-
liku omavalitsuse üksuses- kes 
säästlikumalt majandab, see 
nimekirjas langeb! 
Samuti võiks küsida, mida an- 
nab töökohtade arvu ana-
lüüs üksnes ühe kohaliku 
omavalitsuse lõikes, sest 
tihti käiakse tööl naaber-
omavalitsuses. 
Veelkord tuleb rõhutada, et 
võimekuse kriteerium ei mõõ-
da seda, kui kvaliteetseid 
teenuseid pakutakse, kui hea on 
kooli-haridus või kas tänavad 
on auklikud või korras.

Võimekus toob välja 
piirkondlikud arengud
Kokkuvõttes ei saa indeks põhjal 
teha järeldusi ühe konkreetse 
omavalitsuse kohta. Pigem aitab 
võimekuse indeks hinnata Eesti 
regionaalseid arenguid. 
Saue valla elanikud võivad 
olla rahul, sest meie positsioon 
nimekirjas on kõrge ja on 
aasta-aastalt paranenud - 2005. 
aasta 21. kohalt oleme jõudnud 
14. kohale ning lähiaastatel 
prognoosin kohta esikümnes. 
Päris esimeste hulka me ei jõua, 
sest gümnaasiumi me endale 
niipea ehitama ei hakka.
Samas on tänuväärne, et 
selliseid uuringud keegi teeb 
ja oma väärtuse omandavad 
nad just siis, kui andmeid 
vaadeldakse pika aja jooksul 
sarnase metoodika alusel. Nii 
saab aastate lõikes välja tuua 
trendid, kas liigutakse õiges või 
vales suunas. 
Üksikute hinnatud parameetrite 
mõju on paratamatult iga oma-
valitsuse kontekstis mitmeti 
tõlgendatav. Läbivalt on kaks 
probleemi - ei arvesta piirkonna 
laiemat mõju (töökohad) ning  
“suurem on reeglina parem”, mis 
ei ole sageli tõsi (ametnike arv). 

Koduvald

Paks ja  kõver, lühike jalake
rabeleb süles, väike mehike
vahel teeb hääli, ei ütle sõnu, 
kiirgab üleni elumõnu...

Katre Ligi

9. oktoobril tervitati Saue valla 
Kultuurikeskuses valla kõige 
nooremat generatsiooni, kelle 
sündimine jäi ajavahemikku 
veebruar-august 2010.
Juba traditsiooniks saanud 
beebiballile, mille käigus 

kaks korda aastas vastselt 
sündinud lapsed kokku 
kutsutakse, oli kutsutud 85 uut 
ilmakodanikku.
Emad-isad koos põnnidega said 
osa väikesest kontserdist, mille 
täitis lauluhelidega muusika-
stuudio Vikerkaar Pesamunad 
kasvandik Iiris Pinsel.
Vallajuhilt Andres Laiskilt  said 
külalised koju kaasa viimiseks 
originaalse kingituse - beebi-
särgiku kõhupealse templiga 
100% sauevallakas. “Meie 
tuleviku tegijatele, et nad teak-

sid sünnist saati, kus on kodu”.  
Et üritus peo peakülaliste 
jaoks pelgalt süles istumisega 
ei piirduks, oli võimalus kaasa 
lüüa ka beebivõimlemises,  kus 
vanemad lapsukesi elevusega 
painutasid. Kes akrobaatilistes 
tegevustes end tugevalt ei 
tundnud, said minibatuudil 
mütata. 

Ja torti anti ka....

 

 Tervitati valla kõige nooremat generatsiooni
Beebiball

Peremehetute ehitiste 
hõivamise teated
Saue Vallavalitsus on alustanud peremehetu ehitise hõivamise 
menetlust Saue vallas:
1. Laagri alevikus Veskitammi 3 ja Veskitammi 5 vahel 
asuv asfaltplats, ehitise viimane omanik on teadmata;
2. Laagri alevikus asuv Pääsküla jõe jalakäijate sild koos 
juurdepääsuteedega, ehitise viimane omanik on teadmata;
3. Maidla külas töökoja juures asuv asfaltplats, ehitise 
viimane omanik on teadmata;
4. Valingu külas asuv maakivihoone, ehitise viimane 
omanik on teadmata;
5. Ääsmäe külas asuv Ääsmäe mõisa vastas asuv 
laohoone, ehitise viimane omanik on AS Harutee küte, esindaja 
Uku Juhansoo.
Kõigil, kellel on vastuväited nimetatud ehitiste hõivamise 
või peremehetuse kohta, esitada need kirjalikult kahe kuu 
jooksul pärast teate avaldamist Saue Vallavalitsusele, aadressil 
Veskitammi 4, Laagri alevik, Harjumaa 76401.

Mu pere kaua elanud, on selles armsas kohas.
Kus palju aastaid tagasi, veel viljapõldki vohas.
Nii pikad, sirged tookord olid kasvuhoone read.
Ning akna taga hommikuti ruigasid siin sead.

Noh tookord oli nimigi tal naljakas, sovhoos.
Siin mitme rahva esindajaid rõõmsalt elas koos.

Töö tehtud sai nii põldudel, kui kasvuhoone sees.
Ja pärast töödki õhtuti, siin seltsielu kees.

Kuid ajapikku rohtusid kõik pikad peenraread.
Ning tasapisi kadusid ka laudad, milles sead.
On Laagris elu elavnend, kõik kohad rahvast täis.
Kas tunned sa veel kedagi, kes tookord külavahel käis.

On puid nii ohtralt maha võetud.
Vist nendega kõik ahjud köetud.

Mõnda armsaks saanud kohta, polegi siin enam.
Kõik on ilus, uus ja märksa kenam.

Aga mulle see ei loe. Mul poeb hinge tunne soe.
Mõeldes kauge aja peale. Kaunis Laagris elul heale.

Sünnipäevaks sobiva luuletuse saatis toimetusse 
kauaaegne Laagri elanik Koidu

 21. novembril tähistab 
Saue vald 19. sünnipäeva 

Palju õnne meile 
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Koduvald

Novembrist alates on Saue valla elanikel võimalik panna last 
lasteaiajärjekorda ja näha lapse kohta järjekorras üle interneti.

Vallavalitsuse IT-partneri, OÜ Smartlink poolt välja töötatud 
rakendus asub leheküljel http://lasteaiad.sauevald.ee ning selle 
kasutajaks saab iga lapsevanem end ise internetis registreerida. 
Uues keskkonnas saab lapsevanem sisestada avalduse lapse 
lasteaiajärjekorda panemiseks, määrates ka eelistuse, millisesse 
lasteaeda kohta taotletakse. Hiljem saab sama keskkonna kaudu 
jälgida, mitmendal kohal laps hetkel Saue valla üldjärjekorras 
asub. 
„Soovides kaitsta isikuandmeid, valisime variandi, kus 
lapsevanem ei näe kogu järjekorda, vaid üksnes oma lapse kohta 
selles,“ selgitas abivallavanem Indrek Lindsalu. „Kui lapsevane-
mal peaks tekkima kahtlusi, kas nähtav kohanumber on ikka 
õige või soovib ta esitada muid täpsustavaid küsimusi, soovitan 
pöörduda kas vallavalitsuse haridusnõuniku või lasteaiajuhtide 
poole, kes näevad ja haldavad terviknimekirja.“

Loomulikult jäävad paralleelselt internetikeskkonnaga endiselt 
jõusse ka muud võimalused lapse lasteaiajärjekorda panekuks 
– lapsevanem võib esitada avalduse vastava lasteaia juhatajale 
paberkandjal või saata e-kirjaga. Mõlemal juhul sisestab lapse 
internetis olevasse järjekorda juba lasteaed ise.
Lasteaiajärjekorra jälgimine üle interneti ei ole lapsevanema  
jaoks kohustuslik. Uute rühmade komplekteerimisel kevadel või 
vabade kohtade tekkimisel õppeaasta kestel võtab lasteaed ise 
ühendust nende lapsevanematega, kelle järjekord kätte jõuab.
„Tegemist on täiesti uudse, spetsiaalselt meie valla tellimu-
sel valminud lahendusega,“ rõhutas Lindsalu. „Loodame 
lapsevanemate mõistvat suhtumist, kui peaks ilmnema mis 
tahes probleeme selle kasutamisel. Olemasolev Saue valla 
lasteaiajärjekord on tänaseks andmebaasi sisestatud, kuid tõeline 
testimine algab ikkagi alles siis, kui inimesed asuvad lahendust 
usinalt kasutama.“

Lasteaiajärjekord 
kolib internetti

Uus asi

Veskitammi Kultuurikeskusel uus 
juhataja - Ingrid Novikova
Enda kohta tean öelda, et elan 
Tallinnas ja pikemat aega olen 
töötanud meelelahutuse ja 
üritusturunduse valdkonnas. 
Olen lõpetanud Eesti Teatri- 
ja Muusikaakadeemia Puhk-
pillide osakonna flöödi eriala 
ning eraakadeemia Nord 
Juhtimisteaduskonna Turunduse ja 
Reklaami eriala. 
Omalt poolt soovin pakkuda kultuurikeskuses enam muusi- 
ka, käsitöö ja kunsti alast individuaalõpet lastele, huvitavaid 
koolitusi noortele ja jätkata juba traditsiooniks kujunenud 
loengute sarja Masuurikas ning näituste väljapanekuid. Lähiajal 
saab kuulda Saue valla uuest algatusest Laagri Taluturg ning 
tasapisi alustame Jõulude ettevalmistustega.
Saue valla Kultuurikeskus ootab kõiki huvilisi tutvuma maja 
huviringide ja selle hooaja uute tegevustega- 
kohtumisteni  Saue valla Kultuurikeskuses!

Kontaktid: veskitammi@sauevald.ee,  534 65917

Uus tegija

Meelis Linnamägi
projektijuht

Saue Vallavalitsus sõlmis 
oktoobri lõpus projekteerimise 
töövõtulepingu OÜ-ga Sirkel 
& Mall Laagri alevikus uue 
Nõlvaku lasteaia põhiprojekti 
koostamiseks. 

Nõlvaku lasteaia põhiprojekti 
koostamise ja ehitamise 
projekti toetab Euroopa Liidu 
Regionaalarengu Fond meetme 
”Kohalike avalike teenuste 
arendamine” projekti „Saue valla 
ja Saku valla koostöös  Nõlvaku 
lasteaia ehitus Laagri alevikus” 
raames.

Hankest huvitus  
kuus projektbürood
Nõlvaku lasteaia põhiprojekti 
koostamise ja autorijärelevalve 
teenused lähevad kokku 
maksma 741 588 krooni koos 
käibemaksuga.  Sellest EL 
Regionaalarengu Fondi toetus on 
planeeritud 85%.
Nõlvaku lasteaia põhiprojekti 
koostamise riigihanke pakku-
mused esitati 29. septembril 2010. 
aastal. Pakkumuse esitasid kuus 
projektbürood - OÜ Sirkel & 
Mall; OÜ EMP A&I; AS EA Reng; 
OÜ Arhitektibüroo Allan Strus; 
AS RTG Projektbüroo ning  OÜ 
Projekt Kuubis. 
Soodsaima hinnaga pakkumu- 
se esitas OÜ Sirkel & Mall. 
Kalleima pakkumuse maksu-
mus oli 1 604 400 krooni koos 
käibemaksuga.

Koostööprojekt naabritega
Saue Vallavalitsuse ehitus-, 
planeerimise ja maaosakonna 
juhataja Kalle Pungase sõnul 
tekkis Nõlvaku lasteaia vajadus 
sellest, et Saue valla Laagri 
aleviku üks osa, kus elab ca 1000 
elanikku, on aleviku põhiosast 
eraldatud tiheda liiklusega Pär-
nu maanteega ja ühendus on  
väga ebamugav. Kuna lasteaed 
peaks olema võimalikult kodu 
lähedal, nägi Saue vald oma 
arengukavas sinna piirkonda 

Saue vald koostöös Saku vallaga 
projekteerimas Eesti esimest ligi-
nullenergia hoonet - Nõlvaku lasteaeda

Uus lasteaed

ette uue lasteaia rajamise. 
Uus lasteasutus rajatakse 
koostöös Saku vallaga, kelle 
Nõlvaku piirkonnaga piirnev 
Tänassilma küla uusasum 
on samuti kiiresti kasvav 
elamuala.

Energiatõhus  ehitus-
tehnoloogiline lahendus 
Eesmärgiks on see, et Nõlvaku 
lasteaia hoone oleks kaasaegne 
ka kuue aasta pärast peale 
valmimist ja vastaks EL hoonete 
energiatõhususe direktiivi 
nõuetele. Nii õnnestub  Saue ja 
Saku vallal lasteaia olelusringi 
jooksul olulisel määral raha ja 
energiat säästa.
„Liginullenergiahoone raja-
mise mõte tekkis sellest, et 
Euroopa Liit uuendas mais 2010 
oma hoonete energiatõhususe 
direktiivi, mille kohaselt peavad 
2019. aastast kõik ehitatavad 
või oluliselt rekonstrueeritavad 
avalikud hooned olema 
liginullenergiahooned. Kuna 
aega sedavõrd olulise ehitusliku 
paradigma muutmiseks on 
jäänud kõigest 8 aastat, tuleb  
kogu meie kliimatingimustele 
vastav protsess alates modellee-
rimisest-projekteerimisest kuni 
kvaliteetse ehituspraktikani 
kujundada väga lühikese aja 
jooksul. Nõlvaku lasteaed 
võikski olla üheks esimeseks 

näidisprojektiks,” ütles Kalle 
Pungas.
Saku vald tegi energiatõhusa 
ehitamisega algust juba Kurtna 
koolimaja renoveerimisel. Palju 
teadmisi ja kogemusi on andnud 
osalemine EL programmi 
Intelligent Energy poolt 
rahastatud Ida-Euroopa riikide 
omavalitsuste ühisprojektis 
INTENSE. 
Mõlema valla juhid võtsid 
liginullenergiahoone idee kohe 
omaks ning vallad asusidki seda 
ühiselt ellu viima. 

Lisaks tervislik ja ökonoomne
Liginullenergiahoones on kõige 
suurema mugavusastmega 
sisekliima, sest selles on alati 
piisav kogus sooja värsket 
õhku, kõrge sisetemperatuuriga 
piirded talvel, vähene siseõhu 
konvektsioon ning passiivsete 
meetoditega saavutatav mugav 
sisetemperatuur suvel. 
Kõik need sisekliima näitajad on 
lasteaias äärmiselt olulised, et 
lapsed oleksid terved, et nende 
vanemad saaksid käia tööl ega 
peaks olema haiguslehel ning 
et lapsed saaksid hapnikurikkas 
ruumis keskenduda tulemus-
rikkale õppetööle ja arengule.
Liginullenergiahoone on 
kõige keskkonnasäästlikum 
ehitustehnoloogiline lahendus. 
Oma olelusringi jooksul on 
see ka majanduslikult kõige 
soodsam valik, võimal-
dades säästa ligikaudu 50% 
ehitusmaksumusest võrreldes 
energiatõhususe miinimum-
nõuetele vastavalt ehitatud 
sarnase hoonega.

Lisainfo:
Meelis Linnamägi, 

Projektijuht
55 877 84

meelis.linnamagi@hot.ee

KOHE NÄHA, KELLEGA TEGU :)
kuuluvustundega Saue valla pisikestel 
probleeme olla ei tohiks. Iga pidu 
väisanud beebipreili või poisinakats sai 
oma garderoobi rariteetse titebody, millel 
suurelt ja punaselt kirjas - tegu on 100% 
sauevallakaga. 

Kõik kutse saanud, aga mitte kohal 
käinud lapsevanemad saavad oma 
võsukese kostüümi kätte ka tagantjärele 
kultuurikeskusest - Veskitammi 8. 
Maja uksed on lahti iga päev 10-19.00-ni
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Laagri keskusesse kavandatav 
poeprojekt endiselt aktuaalne
Koduvald

Esialgne optimistlik kava ehitada Comarketi kauplus valmis juba 
2011. aasta kevadeks, ei realiseeru, aga planeeringu menetlus käib 
ja arendaja Jüri Vipsi sõnul kauaoodatud pood Laagri keskusesse 
kindlasti 2011. aastal valmib. 

Kui möödunud kevadel poe rajamise projektiga alustati, siis tänaseks 
on see jõudnud faasi, kus lähikuudel  tahab arendaja jõuda planeerin-
gu vastuvõtmiseni. “Veskitammi 10 detailplaneeringu lahendus 
viibis, kuna ootasime erinevaid tehnilisi tingimusi, tänaseks on osa 
kooskõlastusi olemas ning loodame saada selle etapiga ühele poole 
novembri keskpaigaks,” selgitab arhitekt Kätlin Mänd. 
Konkreetset ajakava, millal on võimalik pood avada, saab Mändi  
sõnul öelda siis, kui planeering on kehtestatud ning ka hoone 
projekteerimisprotsess lõppenud. Eeldavalt saab see juhtuma 2011. 
aastal talvel/kevadel. Ka krundil praegu paikneva nn scotland yardi 
maja lammutamine tuleb kõne alla alles peale detailplaneeringu 
kehtestamist, seega mitte enne kevadet. “Kaupluse loodame avada  
järgmiseks sügiseks,” kinnitas arendaja Abc Grupi esindaja Jüri 
Vips poe rajamise plaani paikapidavust hoolimata planeeringu 
menetlusprotsessi venimisest.

Kiia veevärgi ja kanalisatsiooniteenust 
hakkab pakkuma AS Kovek
Mikk Lõhmus
abivallavanem 

Kiia rahva suureks murelapseks on olnud küla 
vee- ja kanalisatsioonitrassid, aga lähitulevi-
kus on seoses uue vee-ettevõtjaga oodata 
teenuse kvaliteedi paranemist.

Senine teenusepakkuja AS Kindlus veevärki ei 
investeerinud ning selle otseseks väljundiks oli 
vee kehv kvaliteet, pidevad avariid ning rikkis 
reoveepuhasti. 
Puhta joogivee tagamine on üks olulisemaid 
avalikke teenuseid ning Saue Vallavalitsus 
alustas AS-iga Kindlus läbirääkimisi Kiia 
trasside omandamiseks. Oktoobrikuus jõuti 
kokkuleppele ning vallale kuuluv vee-ettevõte 
AS Kovek on tänaseks kõikide Kiia puurkaevu-
de ja trasside omanikuks. Kindlasti toob see 
kaasa kindlustunde teenuse kvaliteedi osas ja 
operatiivsuse võimalike avariide korral.

Lähiajal tehakse hädavajalikud 
investeeringud
Veel käesoleval aastal tehakse hädavajalikud 
investeeringud talve üleelamiseks. Esialgsete 
kalkulatsioonide järgi tuleb selleks investeerida 
poolsada tuhat krooni, mis kulutatakse joogivee 
pumplate hoonetele korralike uste ettepanekuks, 
elektrikilpide renoveerimiseks, pumplate 
küttesüsteemi rajamiseks ning lekkivate torude 
väljavahetamiseks. 

Talve jooksul kavandatakse järgmised 
investeeringud, millest esimeses järjekorras 
tuleb töökorda saada reoveepuhasti. Samuti 
alustatakse eelprojekti ja taotluse koostamist 
Keskkonnainvesteeringute Keskusele.

Plommitakse arvestid, sõlmitakse uued 
lepingud ja kehtestatakse vee hind 
Alates novembrist on AS Kovek 
Kiia külas ametlikult vee-ettevõtja  
koos ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadusest 
tulenevate kohustustega. Alates novembrikuust 
alustatakse Kiial ka eratarbijatega uute lepingute 
sõlmimist ning plommitakse veemõõdikud. 
Kuulujuttude põhjal on teada ka omavolilised 
veetarbijad. See isetegevus peab lõppema ning 
kõigil, kes vee eest praegu ei maksa, tuleks 
endast vabatahtlikult AS-ile Kovek teada anda 
ning vastav leping allkirjastada. Siis pole karta 
ka edaspidiseid karme sanktsioone. 
Paratamatult tuleb lähiajal arvestada ka 
hinnatõusuga- AS-i Kindluse tariif oli küll 
madal, aga nagu rahvas ise nägi, siis selle eest 
polnud võimalik ka midagi teha. Vee hind 
peab võimaldama teenuse osutamist ning 
avariiremonditööde läbiviimist.
Täiendavat infot saab Kovekist telefonil 679 6877 
või 583 79069 (Rein Toimetaja), vallavalitsusest 
võrkude spetsialistilt Arvo Brandmeistrilt 
telefonil 654 1148 (arvo.brandmeister@sauevald.
ee) 

Pooleli olevad projektid

Maidlasse rajatava puuetega 
laste keskuse Haraka kodu 
ehitus algas lõpuks peale
Koduvald

4. oktoobril löödi kopp maasse ja aprilliks 2011 loodetakse 
ehitusprojekt lõpetada.

Juba 2006. aastal asutatud SA Haraka kodu, mille missiooniks 
on luua Maidla külla intellekti- ja liitpuudega noorte kodu, on 
erinevaid kadalippe läbides eesmärgini jõudnud. Ehitushanked 
ja projekteerimistööd on edukalt läbitud ja leping teostaja  
AS-iga Kuressaare Ehitus sõlmitud. Oktoobri alguses alustati reaal-
se ehitustegevusega ja eeldatav nurgakivi panek toimub novembris.  
“Esialgne tähtaeg oli kevadel, aga ehituse algus viibis, sest sellised 
suuremahulised projektid võtavadki enne ametlikku ehitustegevu-
se algust planeeritust rohkem aega. Nii projekteerimine kui ka 
näiteks riigihanke korraldamine on aeganõudvad protsessid,“ 
selgitab projektijuht Indrek Kaunissaare, kes kogu ehitustegevust 
koordineerib.
Loodav kompleks koosneb suurest kolmeboksilisest majast, 
üheboksilisest  majast ja suurest peahoonest. Tulevikus ehitatakse 
juurde veel üks kaheboksine maja, kuid millal täpsemalt, seda ei 
tea Kaunissaar veel öelda. Igatahes  peaksid kevadeks olema üles 
kerkinud kolm hoonet.
Projektijuht usub, et poole aastane ehitustegevus külaelanikele 
ebamugavusi tekitada ei tohiks. “Asume küla ääres ja ehitusmüra 
inimesteni eriti ei kostu. Ka on külarahvas kogu projekti algusest 
peale toetanud,”  nendib Kaunissaare.
Haraka kodu projekti kogumaksumus on ligikaudu 45 miljonit 
krooni. Rahastavad EAS (Kohalike avalike teenuste arendamise 
meetmest) ja EV Sotsiaalministeerium. Oma õla pani alla ka vald, 
eraldades tasuta maa.
Haraka kodusse asuvad kompleksi lõplikul valmimisel elama 36 
raske ja sügava ning liitpuudega noort koos tegevusjuhendajatega, 
kes õpetavad ja aitavad neil iseseisvalt eluga toime tulla.

Ohtliku prügi sügisene korje: 
tonnides värvijäätmeid, sadakond kilo vanu 
tablette ja mõned kotid tammetõrusid 
Jana Mehine
keskkonnaspetsialist 

Nagu tavaks saanud korraldas Saue 
Vallavalitsus koostöös Ekoservis 
Teenused OÜ-ga tavapärase igasügisese 
ohtlike jäätmete ja vanarehvide 
kogumisringi. 

Kokkuvõtvalt ka mõningad numbrilised 
kogused, kui palju järgmiseid jäätmeid 
ära veeti. Kõige rohkem koguti värvi- ja 
lakijäätmeid 3685kg, kemikaale 275kg, 
õlijäätmeid 170l, ravimi-jäätmeid 122 kg, 
patareisid 75 kg ja päevavalguslampe 60 
tk ulatuses. Vanarehve koguti elanikelt 
kokku 3 tonni ulatuses.

Tammetõrusid, mis toimetati Tallinna 
Loomaaeda, oli koguseliselt veidi vähem 
kui patareisid. Saue valla elanikud võivad 
olla rõõmsad, et said anda oma panuse 
loomaaiaasukate heaolu paranemisele. 
Järgmine kogumisring toimub kevadel. 
Aastaringselt võib ohtlikke jäätmeid vedada 
Pääsküla Jäätmejaama Raba tänaval, endise 
Pääsküla prügila väravas.

Jäätmed

Avamaa mänguväljaku ehitus 
lükkub kevadesse
Kati Oolo
arendusspetsialist

Oktoobrikuu lehes kirjutasime, et Laagris Avamaa ja Redise tänava 
nurgal  asuval mänguväljakul hakatakse Rahvaspordiklubi Kuuse 
ja valla koostööl rajama korvpalliväljakut ja siseteid. Lähtuvalt 
ilmastikuoludest anname teada, et projekti teostamine lükkub siiski 
edasi kevadesse 2011.

Veevärk
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Üks küsimus

Kas Laagri elanikku võib  
lähiajal oodata toasooja 
hinnatõus?

Koduvald

Juba alanud kütteperiood saab talviste külmade tulekuga 
varsti hoo sisse ja see hoog kajastub  kindlasti ka kuu alguses 
saadetavatel arvetel. Kuna ülepäeviti kuuleme erinevatest 
hinnatõusudest, pöördusime Fortum Termesti, kes Laagri 
alevikus toasooja pakkujaks on, poole uurimaks, et millised 
arengud võivad vallaelanikku ees oodata toasooja hinna osas. 
Teemat kommenteeris ettevõtte kaugkütte tootejuht Arbo 
Reino.

Soojuse hind on hetkel 
Laagri alevikus 780,86 
kr/MWh. See piirhind 
on kehtinud alates 
1. oktoobrist 2009 
ning sellest ajast on 
kütusena kasutatava 
maagaasi hind tõusnud 
35%. Arvestades, et 
kütuse osakaal soojuse 
hinnas on üle 70%, on 
ainuüksi kütuse hinna 
muutusest tin-gitud 
soojuse hinna muutus 
ligilähedaselt 25%.  
See tähendaks hinda 
suurusjärgus 1000 kr/
MWh. 
Fortum Termest peab kõigi 20 kaugküttepiirkonna soojuse hinnad 
kooskõlastama Konkurentsiametiga ja avaldama need üks kuu 
enne kehtima hakkamist. Kõik need hinnad on erinevad. Soojuse 
hind sõltub suuresti kütuse hinnast ning liigist, aga ka teostatud 
investeeringute maksumusest ja hooldus- ning käidukuludest.
Lisaks arvestatakse hinna määramisel veel ka erinevust tegelike 
ja hinna kooskõlastamise hetkel arvestatud kulude vahel. Seetõttu 
ei “kannata ega võida” nende piirkondade kliendid, kellel 
soojuse hind tõusis esimesena. Hinna korrigeerimisega tegelike 
kütusekulude järgi võib enim muutuda nende piirkondade hind, 
kus eelmisest hinna muutmisest on möödunud rohkem aega.
Oleme asunud gaasi hinna muutuse alusel taotlema uusi soojuse 
hindu Konkurentsiametilt. Näiteks Sauel, Viiratsis ja Narva-Jõesuu 
piirhindade taotlused oleme käesoleval aastal esitanud ja vastavad 
kooskõlastused saanud. Ülejäänud maagaasist soojust tootvate 
piirkondade osas on taotluste koostamine alles käsil. Seejärel 
esitame ka need kooskõlastamiseks. 
Seega - Laagri soojuse hind on muutumas lähiajal, kuid tänase 
seisuga täpset hinda ega selle kehtima hakkamise aega ei saa veel 
öelda.

Saue valla territooriumil oktoobris 2010 on algatatud järgmine detailplaneering:
Saue Vallavalitsuse 5.10.2010 korraldusega nr 552 algatati Vatsla külas Mäe-Indreku 
(katastritunnusega 72701:001:0584) kinnistu ja lähiala detailplaneering. Planeeritav maa-
ala piirneb Uueotsa 5, Mäe 1, Indreku, Mäe ja Vanakubja kinnistutega. Detailplaneeringu 
eesmärgiks on  ehitusõiguse ulatuse ja hoonestustingimuste määramine ühe ühekorteriga 
väikeelamu ja abihoonete rajamiseks ning olemasoleva elamu rekonstrueerimine abihooneks. 
Ühtlasi määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, 
haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtete lahendamine. 
Planeeritava ala suurus ca 1,05 ha.

Saue valla territooriumil oktoobris 2010 ei kehtestatud detailplaneeringud

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

Lähemat informatsiooni saab planeeringute spetsialistilt
Maili Metsaotsalt 654 1157, maili.metsaots@sauevald.ee

saue valla detailplaneeringud oktoobris 2010

Saue Vallavalitsus teatab, et 8.11.2010 kuni 22.11.2010 kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 
18.30-ni ja reedeti kella 14.00-ni) toimub Saue vallamajas, Veskitammi 4, Jõgisoo külas 
Kautjala 3 (katastritunnusega 72703:002:0192) kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek. 
Detailplaneeringu eesmärgiks on maasihtotstarbe osaline muutmine elamumaaks ning 
ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ühe ühekorteriga väikeelamu ja ühe 
abihoone rajamiseks. Detailplaneeringuga  lahendatakse planeeritaval alal heakorrastus, 
haljastus, juurdepääsuteed ja tehnovõrkudega varustamine. Planeeritava ala suurus on 
1,0  ha. Kinnistu koosneb kahest katastriüksusest, millest väiksem (1912 m²) on elamumaa 
sihtotstarbega ning suurem (0,80 ha) maatulundusmaa sihtotstarbega, kuhu ehitusõigust 
käesoleva detailplaneeringuga ei anta. Planeeritava väikeelamu lubatud kõrgus on kuni 9,0 m, 
abihoonel 5 m. Üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala tiheasustusalal, maakasutuse 
juhtfunktsiooniga väikeelamumaa.

Saue Vallavalitsus teatab, et 8.11.2010 kuni 6.12.2010 kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni  
18.30-ni ja reedeti kella 14.00-ni) toimub Saue vallamajas, Veskitammi 4, Alliku küla 
Kalsepa (katastritunnus 72701:002:1521) ja Loo 1 (katastritunnus 72701:002:0372) 
kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneering näeb ette kehtiva Saue 
valla üldplaneeringu osalist muutmist. Detailplaneeringuga muudetakse Alliku külas 
üldplaneeringu järgne maatulundusmaa osaliselt äri-, tootmis- ja transpordimaaks ning 
määratakse kruntidele ehitusõiguse ulatus ja hoonestustingimused kuni 7 äri -ja tootmis-
hoone rajamiseks. Ühtlasi määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused 
ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise 
põhimõtteline lahendus. Äri- ja tootmismaa sihtotstarbega kruntidele on määratud 
ehitusõigus ja hoonestustingimused kuni 3-korruseliste äri- ja tootmishoonete rajamiseks. 
Planeeritavatele kruntidele lubatakse kuni 3 hoonet, kõrgusega kuni 12 meetrit. 
Üldplaneeringu muutva detailplaneeringu algatamisel oli lähtutud sellest, et Kalsepa ja 
Loo 1 kinnistud külgnevad Saue valla üldplaneeringu kohaselt äri- ja tootmisalaga, kus on 
kehtestatud Alliku tootmiskompleksi maa-ala detailplaneering, mille eesmärgiks on rajada 
planeeringualale kaasaegne tehnopark. Kehtiv Saue valla üldplaneering käsitleb antud maa-
ala piirkonda perspektiivse tiheasustusalana ning ühe võimaliku tootmis- ja äripunktina. 

Detailplaneeringute avalik väljapanek

Jana Mehine
keskkonnaspetsialist

Volikogus muudetud heakorra 
eeskiri täpsustas kinnistu 
omanike kohustusi muru ja 
heina niitmise osas.

Saue valla heakorra eeskiri 
on kinnitatud 1997. aastal. 
Vahepealsel ajal on muudetud 
eeskirja aluseks olnud õigusakte, 
samuti on igapäevase töö kõigus 
ilmnenud vajadus eeskirja 
täpsustada.
Kõige olulisem uus muudatus on 

see, et eeskirja täpsustab kinnis-
tu omaniku kohustusi muru ja 
heina niitmise osas. Eeskirjas 
eristatakse tiheasustusalad ja 
hajaasustusalad.

Tiheasustuses maksimum  
murukõrgus 20cm
Tiheasustusalad on näiteks 
Laagri alevik, külade kes-
kused, uuselamurajoonid ja 
suvilapiirkonnad. Tiheasustus-
aladel kinnistul ja kinnistu ning 
sõidutee vahel oleva muru või 
rohu niitmise tingimused ei 
muutu, seda tuleb teha pidevalt 

jälgides, et rohi ei oleks kõrgem 
kui 20 cm.
See reegel kehtib ka hoonesta-
mata kinnistute omanikele–  
ikka jälle tuli suvel omanikele 
vastavasisulisi märgukirju 
saata.

Hajaasustuses niitmistähtaeg  
1. september
Edaspidi tuleb hajaasutus-
piirkondades avalike teedega 
ja hoonetega piirnevatel maa-
üksustel (sh söötis põldudel ja 
heinamaadel) niita hein vähe-
malt üks kord aastas 

1. septembriks. See väldib 
tuleohtliku kulu teket ning 
muudab meie asulate välja-
nägemise paremaks. Negatiivse 
näitena võib tuua Ääsmäe küla 
sissesõidu söötis heinamaad 
ja Laagris raudtee ning Pärnu 
maantee vahel asuvad niitmata 
krundid jne. 
Hajaasustusalal on nõutav 
kinnistul heina niitmine vähe-
malt kord aastas siis, kui kinnis-
tu piirneb hoonetega või avalike 
teedega. See on oluline esiteks 
võimaliku kulupõlenguga kaas-
neva ohu vältimiseks ja teiseks 

ka valla visuaalse üldmulje 
parandamiseks. 

Kuna keskkonnaosakond ehk 
igasse külasoppi alati ei pruugi 
jõuda, siis oleks abiks, kui 
naabrid söötis ja heina kasva-
nud kruntidest vallavalitsust ka 
ise teavitaksid. 
Lisainfo keskkonnaosakonnast, 
telefon 654 1152, e-post  
jana.mehine@sauevald.ee või 
kati.oolo@sauevald.ee. 

Heakord

Tiheasustuses ei tohi muru kõrgus ületada 20 cm
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Koduvald

Kilomeeter-poolteist Laagri 
alevikust Vanamõisa poole 
pöörates peidab männipuhmas 
end pisike kogukond - Koidu 
elamupiirkond.

Sile asfaldiniit läbi küla, 
palistatud kahelt poolt kenade 
eramute ja kahepereelamutega. 
Pea igas hoovis oma batuut või 
ukse alla unustatud väike velo,  
naabrid üksteist möödudes 
käeviipega tervitamas ja kui 
kusagil teeservas punt inimesi 
koos, astutakse kohe ligi - et  
mis toimumas... 

On koduvalikuga rahul
“Meil ongi kodukandiga 
väga vedanud,” tõdeb asumi 
eestkõneleja ja energiline 
aktivist Tormi Tabor. “Tallinna 
mugavused ja maaelu kesk-
kond,” iseloomustab ta ligi 
kolmesajale elanikule koduks 
olevat piirkonda. 
Elukvartalit piirab kahelt poolt  
jõenire ja kolmandast servast 
raudtee. Elanikud usuvad  
lootusrikkalt, et need piirajad 
vähendavad tõenäolisust, et 
nende aiavärava taha uusi 
hirmsuuri kinnisvaraarendusi 
rajama hakatakse ja et külake 
säilub armsa linnalähedase 
oaasina. 
Koidu asumit hakati rajama 
2003. aastal, aasta pärast 
oli arendaja kõik kommu-
nikatsioonid ja teed välja 
ehitanud ning veel paari-kolme 
pärast kolisid sisse esimesed 
püsiasukad. Toimivaid süstee-
me ja infrastruktuuri nimeta-
vad elanikud ka peamiseks 
põhjuseks, miks paljude teiste 
kinnisvarapakkumiste seast just 
Koidu kant koduks kinnitati. 
“Aga eks me maksime selle 
eest ka kõrgemat hinda, mõnes 
teises piirkonnas, kus praegu 
ollakse hädas auklike teede 
või halva veekvaliteediga, 
saadi kinnistud kätte isegi 

poole väiksema summa eest,” 
väidab Tormi. Sestap on tema 
hinnangul ka põhjendamatud 
need nõuded, kus elanikud 
vallalt arendaja tegemata tööde 
lõpetamist eeldavad. “Sisuliselt 
tasume ju meie maksumaksjana 
kinni teiste kulutused, mida 
meie näiteks juba kõrgema 
ostuhinnaga kinni maksime,” 
nendib mees hämmeldunult.

Tahavad ametlikku 
külastaatust
Kuigi formaalse nimega Koidu 
elurajoon kuulub reaalselt Alli-
ku küla alla, siis tegelikult 
tahaksid elanikud piirkonnale 
ametlikult küla staatust. “No 
vaatame seda Alliku küla, see 
on laialivalguv ja üsna kunstlik 
moodustis,” haarab jutuotsa 
teinegi kohalik Erik Raitviir. 
Et Alliku koosneb mitmetest 
eraldi üksustest, ühise kogu-
konna tunnet ei tekkivat seal 
Eriku arvates kunagi. “Tahaks 
oma kodukandile anda 
konkreetse sisu, et me oleme 
homogeensed ja ühtsed. Sellest 
kasvab hoolimine ja meie tunne, 
see on identiteedi küsimus,” on 
Tormigi resoluutne. 
Lisaks sisule heidutab meest 
ka sõna - elurajoon, küla olevat 
palju sobivam eestikeelne sõna. 
Kohalik elanikkond leiab, et 
rahvasuus levivat  „Koidu 
küla“ kasutada ei ole väga vale, 
kutsusid ju põliseestlasedki  
oma elurajoone küladeks, 
kuigi neid kuskil riigiametis 
registreeritud ilmselt ei olnud.

Ajavad mänguväljaku asja
Kuigi Koidu kandi arendaja 
suhtus piirkonna rajamisse 
vastutustundlikult ja laias 
laastus on elanikud rahulole- 
vad,  siis paar tulevikuplaani,  
mis elu veel paremaks 
muudaksid, on inimestel siiski.
Nimelt on arendaja, kes hetkel 
elanikele teadaolevalt paraku 
ka pankrotikeerises tiirleb, 
omanduses kaks kõrgete männi-

mürakatega platsi, mis kohalike 
arvates sobiks suurepäraselt nö 
mänguplatsi rajamiseks. 
Aktiivgrupp usub endal olevat 
initsiatiivikust ja kompetentsi, 
et euroopa projektirahad keskse 
külaplatsi rajamiseks välja 
võidelda, aga maaküsimused 
takistavad. Nimelt tuleks saada 
arendajaga kokkuleppele krun-
tide ostu või rentimise osas, 
aga ei saada enam kontakti. 
“Meil ei ole nagu võimu neid 
läbirääkimiste laua taha saada, 
äkki saaks siin vallalt abi?” 
viskab Tormi küsimuse õhku. 
Moel või teisel lubavad aktivistid 
siiski teemaga edasi tegeleda, 
sest keskset kogunemiskohta 
oleks hädasti vaja. Näiteks 
ka lehetoimetajaga kohtuti  
teeserval prügikastide kõrval, 
teist trehvamispaika lihtsalt ei 
ole.  
Ehituse valdkonna taustaga 
kohalik Andres Agukas on 
veendunud, et sellistest juhtu-
mitest peaksid omavalitsused 
olema võimelised midagi kõrva 
taha panema. “See on selge 
õppetund. Ei saa planeeringuid 
kehtestada, kui ühiskondliku 
kasutusotstarbega maad on 
vallale üle andmata ning hilisem 
sel teemal jagelemine suhteli- 
selt mõttetu. Aga see ei ole 
muidugi vaid Saue valla 
probleem, neid õppetunde on 
kogu Eesti täis,” muigab Andres 
mõrult. 
Tema hinnangul on see kinni 
olnud puudulikes seadustes 
ja väheses kogemuses. “Need 
viimaste aastate kinnisvara 
arendajad on ju pisiärimehed, 
nemad ei loonud ju elukesk- 
konda, vaid tahtsid lihtsalt 
kiiret raha. Neilt ei saa ju 
vastutustunnet oodata,” resü-
meerib Andres.

Muretsevad laste 
koolitee pärast
Koidu kandi asukad on aktiivsed 
silma peal hoidma erinevatel 
teemadel, mis piirkonna elu-

kvaliteeti mõjutavad. 
Nii on neil tänasel päeval hin-
gel Laagrist Saue linna viiv kerg-
liiklustee, mida vald parajasti 
menetlemas on ja millest Koidu 
rahva laste koolitee ükskord  
saab. Ei olda rahul mõnede 
teejoontega ja sõiduteest üle-
käigu kohtade valikuga. “Seal 
on osad kohad täitsa ohtlikud, 
nähtavus on olematu ja lapsed 
peavad justkui slaalomit 
tegema ühest teeservast teise 
manööverdades,” tõmbab Tormi 
kulmud kipra. 
Mees on veendunud, et selliste 
suurte projektide puhul peaks 
antama mõjusfääris olevatele 
piirkondadele võimalus valla-
ametnikega avalikul arutelul 
silmast silma kohtuda ja 
parimaid lahendusi koos otsida. 
“Igatahes hoiame näppu pulsil,” 
lubab Tormi.

Ütlevad ilusti
Hoolimata mõnedest möödarää-
kimistest avaldavad elanikud 
üllatuslikult soovi vallavalitsust 
kiita. “Viimased kaks talve on 
küll olnud nii, et isegi peale 
tuisku ja tormi on hommikul 
teed korralikult lahti lükatud,” 
on Erik rõõmus. “Üldse on selli-
ne mõnus positiivne suhtu-
mine,” tõdeb ka Tormi. 
Et kui küsid talgute korral-
damiseks abi, saadetaksegi 
konteiner. Et kui uurid, et kas 
suveperioodil tänavapostidel 
rippuvad kenad lilleamplid  
ka Laagrist kaugemale jõuda 
võiksid, antakse lootust, et 
tuleval aastal.

Seltsivad nüüd tihedamalt
Kuna tegemist on uue piir-
konnaga, siis algusaastatel hoiti 
rohkem omaette. Et oli nagu 
magala, kus igaüks vuras autoga 
oma hoovi ja pani majaukse  
enda tagant kinni. Kevadel 
toimunud talgute käigus sai 
ühine hingamine justkui uue 
mõõtme. Sealt tulid terekäe 
lehvitamised ja üleaia jutuhet-

ked naabritega. “Ega see 
kogukonna tunne kohe ei tekigi, 
võtab aega,” hindab Andres. 
Seni kuni keskset mänguplatsi 
veel ei ole, kasutatakse noo-
ruslike inimestena rohkelt 
virtuaalmaailma võimalusi. 
Näiteks facebookis on omadele 
loodud lehekülg, kus nii uudi-
seid edastatakse, kui  põletavaid 
olmeteemasid arutatakse. “See 
on hea koht ka oma murede 
teemal vallavalitsusega suhtle-
miseks,” leiab Tormi.
Ametlikku juriidilist keha 
mittetulundusühingu näol veel 
moodustatud ei ole, aga mängu-
platsi rajamise idee eesmärgil 
on see ka jutuks tulnud. Aga 
ilma ametliku staatuse ja 
üldvalimisteta on kogukonna 
eestkõneleja roll iseenesest 
Tormile õlgadele juhtunud ja nii 
ärgitab mees kohalikke ühine-
ma nimetet facebooki lehega. 
“Või kui ikka arvutikasutamise 
soont ei ole, võib vabalt minuga 
otse suhelda, ma siis jagan juba 
olemasolevata kanalite kaudu 
infot edasi teistelegi,” pakub 
Tormi välja. 

Kutsuvad ühinema
Nad näivad energiliste ja 
teotahtelistena. “Meil on siin jah 
mõnus seltskond ja kaasaegne 
külamiljöö,” kinnitab Tormi. 
Mõned krundid seisavad veel 
jõude, õige omanik ei ole veel 
kohale jõudnud. 
“Tulge rabage ära, tehke omale 
ilus kodu, lahedad naabrid ja 
hea elukeskkonna saate peale-
kauba,” promob Tormi.

Koidu kvartal- ehe 21. sajandi külaromantika

 Lisainfot saab:

www.facebook.com/
koidu

tormi.tabor@gmail.com

telefon: 545 13000

Elu uuselamurajoonis
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Saue vallas tegutseb Kesk- ja Ida Euroopa 
moodsaima sisseseadega ravimite logistikakeskus

Vallaettevõte

Ettevõte: AS Magnum 
Asutatud:  1990
Asukoht: alates 2008 Laagri, Vae 16, www.magnum.ee
Töötajaid: Laagri logistikakeskuses 160, neist 19  Saue 
vallaelanikku, kogu kontsernis kokku ca 1000, neist üle poole 
apteekides Eesti ja Lätis
Tegevusvaldkond: ravimite ja mitteravimite hulgi- ja jaemüük, 
veterinaalkauba ja haigla ning hambaravi tarvikute hulgimüük
Sihtturud: Eesti, Läti, Leedu, Soome

Koduvald

Laagris Vae tänaval asuv 
Magnum ASi  tütarfirma 
Magnum Logistics OÜ 
opereeritav hulgiladu pakub 
jaemüüjatele ligi 20 tuhande 
ühiku suurust tootenimistut 
retseptiravimitest loomatoidu 
ja hambapuurideni.

Eesti ravimituru üks suurtest 
tegijatest tegutseb Saue vallas 
alates 2008. aasta algusest. 
Põhiosa käibest tuleb ravimite 
hulgi- ja jaemüügist, selles vald-
konnas hoiab ettevõte Eesti turul 
kindlat 30%-list positsiooni, 
konkureerides peamiselt AS-iga 
Tamro (ka Saue valla ettevõte).

Tegevad neljas riigis ja 
viies valdkonnas
Firma tegutseb lisaks Eesti turu-
le veel kolmes riigis - Lätis, 
Leedus ja Soomes. 
Ettevõtte juhi Leon Jankelevitshi 
sõnul on Magnum  oma tege-
vuses lähtunud visioonist, et 
hulgimüük peaks olema toeta- 
tud ka kohalolekuga apteegi-
turul. 
Nii on Magnum investeerinud 
ka oma apteegiketti, kokku on 
ettevõtte omanduses 75 apteeki 
üle Eesti, mis tegutsevad kõik 
kaubamärgi Aphotheka all. 
Täpsuse huvides olgu lisatud, 
et Eestis kokku on Aphotheka 
kaubamärki kandvaid apteeke 
ühtekokku 185, seega ülejää-
nud 110 tegutsevad sõltumatute 
apteekidena ega kuulu Magnu-
mi kontserni.
Firma teisteks tegevusaladeks 
Eestis on mitteravimite - 
vitamiinide, toidulisandite jms 
hulgimüük, vähemas mahus 
ka veterinaarkaupade ja haigla 
ning hambaravitarvikute hulgi-
müük.
Lätis on Magnumil samuti 59 
oma apteeki ja ravimimüügi 
turuosa naabrite juures ulatub 
18%-ni, mis teeb firmast Läti 
kolmanda tegija. Ka kõikide 
teiste valdkondadega ollakse 
Lätis esindatud.
Leedus ollakse pildil veterinaar-
kaubaga ja Soome turul, mis 
toimib Balti turuga hoopis 
teistmoodi, pingutatakse tuge-
vama positsiooni saamise nimel. 
“Kui Eestis tegutsedes pakub 
Magnum lõviosa Ravimiametilt 
müügiloa saanud ravimeid, siis 
Soomes on turg ülesehitatud 
tootja keskselt - üks hulgimüüja 
müüb ühe konkreetse tootja 
toodangut. Sellisele turule 
sisenemine on oluliselt raskem  
ja arengud ei ole nii kiired,” 
räägib Jankelevitsh.
Ettevõtte tulevikustsenaariu-
mid hetkel jõulisi uute turgude 
vallutamisi ette ei näe. “Plaan 
on Leedus lisaks veterinaar-
toodetele ka ravimiturul 
nähtavamaks saada ja Soomes 

tugevam positsioon saavutada. 
Me ei jahi uusi turge, sest 
näeme olemasolevatelgi 
veel kasvuruumi,” kinnitab 
Jankelevitsh.

Kesk- ja Ida-Euroopa 
moodsaim sisseseade
Laagris Vae tänaval asuvasse 
logistikakeskusesesse jõuab 
kaup - hambapastast ja 
südamerohtudest aspiriini ja 
koera kaelarihmadeni, peami-
selt  Via Baltikat pidi Euroo-
past. Ööpäevas saabub firma 
väravatest sisse keskmiselt 
60 saadetist, neist kolmandik 
rahvusvahelised, mida siis laos 
sorteeritakse ja  ladustatakse. 
Kuna ettevõtte müüb ligi  
20 tuhandet erinevat toote-
nimetust ja ühes kuus võib 
ühikuline käive olla ligi  
2 miljonit toodet, siis selliste 
kogustega opereerimine nõuab  
logistilist kõrgpilotaaźi. Nii 
koosnebki Magnumi 9000 
m2-le laotunud laosüsteem 
ultramoodsatest robotiseeritud 
konteinerliinidest. 
See näib olevat kui iga pisikese 
poisi unelmate mängukesk-
kond - metalselt läikivad, 
mõnusalt surisevad rööpad, 
mis looklevad sadade meetrite 
kaupa alla- ja ülespoole viies 
plastkastikestes kaupa õigesse 
sihtpunkti. Ainult, et erinevalt 
mänguasjast, on see laosüs- 
teem sadu kordi suurem, juhi-
tud arvutist ja teenib eesmärki, 
et kõik need kümned tuhanded 
tooteühikud oleksid kiiresti 
ladustatavad ja vajadusel sama 
kiiresti ka leitavad. 
“Julgelt võib öelda, et Laagri 
logistikakeskuse näol on 
tegemist ühe Kesk- ja Ida-
Euroopa moodsaima ravimite 
hulgilaoga,” on Jankelevitsh 
uhke.

UUS JA MOODNE: kui enne resideerus Magnumi peakontor Pärnu 
maanteel, kus oli vähe ruumi ja amortiseerunud keskkond, siis Laagris 
asuv ja võimsa tehnoloogiaga sisustatud logistikakeskus tundub selle 
võrreldes paradiisina

Laagri ladu teenindab 
kogu Eestit
Sellestsamast Vae tänava 
majast saavad oma kauba kätte 
ka ligi 500 apteeki üle Eesti. 
Lisaks varustatakse haiglaid, 
hooldekodusid, kliiknikuid, 
hamba- ja loomaarste.
Haigla või apteek seab 
kokku oma tellimuse- olgu 
selleks kasvõi paar pudelit 
köharohtu ja kaheksa karpi 
valuvaigistit ning laotöötajate 
nobedad näpud nopivad 
vajaliku komplekti ükshaaval 

kokku.  Teenindusrütm on 
Tallinnas kaks korda päevas, 
mil kaubabuss tellijate vahel 
ringe teeb, ülejäänud Eestit 
varustatakse korra päevas 
juba varahommikul väljuvate 
kaubaringidega. “Sellist päe-
va, et ühtegi tellimust pole 
laekunud, ei ole veel esinenud,” 
tõdeb Mari Krass Magnum 
Logistics OÜ juhatuse liige.
Laagri ladu ongi orienteeritud 
põhiosaga Eestile, aga teenin-
dab ka laiemat turgu. Ei toimu 
küll igapäevast apteekide  

varustamist, aga toob mõni toot- 
ja Magnumi lattu oma tooted, 
mis mõeldud kogu kõigi kolme 
riigi jaoks, sel juhul toimitakse 
nagu vahelüli tootjafirma 
ja Läti-Leedu hulgifirmade 
vahel. Magnum sorteerib, 
võtab kohalikelt hulgimüüjatelt 
tellimused, komplekteerib kau-
ba.

Suhteliselt stabiilne 
ärivaldkond
Ravimiturgu üldised majandus-
hoovused, olgu need siis tõusud 
või langused, küll mõjutavad, 
aga mitte oluliselt. Jankelevitshi 
sõnul kukkus Eesti ravimiturg  
2009. aastal paar protsenti 
ja käesoleva aasta esime-
se poolega on olnud  
2%-lises kasvutrendis. “Headel 
aegadel me ei kasvanud nii 
jõuliselt, nagu teised valdkon- 
nad, aga keerulisel ajal ka ei  
kukkunud nii kõvasti,” selgitab 
Jankelevitsh. 
Samas - mitteravimite segmen-
dis tabas ettevõtet samasugune 
langus nagu Eesti jaemüüki 
tervikuna, kahekohalise prot-
sendimäära võrra. 

Ravimihinnad kehtestab riik
Eestis on ravimite hinnakujun-
dus riigi poolt reguleeritav 
ja hulgimüüjal puudub või-
malus selles osas tingida. 
“Sisseostuhinnas lepivad kokku 
riik ja tootjad omavahel, meie 
hulgimüüjad saame läbi rääkida 
näiteks tarnetingimuste või 
maksegraafikute suhtes,” nendib 
Jankelevitsh. Samuti sätestab 
riik nii hulgi- kui jaemüüjatele 
maksimum juurdehindluse  
protsendi. 
Samas ei kinnita ettevõtte 
esindajad levinud arvamust, et 
ravimite hinnad tarbija jaoks 
aina kasvavad. “Preparaadid 
keeruliste diagnooside raviks 
ongi kallid, aga näiteks 
valuvaigistite segmendis on 
konkurents väga tihe ja hinnad 
pigem langustrendis,” tõdeb 
Krass. 
Ka rõõmustab teda et üha 
laiemalt on hakatud inimesi 
teavitama geneeriliste ravimite  
(nö koopiaravimid, mille 
toimeained on samad, mis 
originaalravimitel) olemasolust. 
“Need teadmised võimaldavad 
inimestel juba ise odavamat 
ravimit küsida,” usub Krass.
Samas ütleb statistika, et 
Eestis on tegelikult ravimi-
tarbimises kõvasti kasvuruumi, 
sest patsiendid on alaravitud. 
“Vähemalt 50% juba välja 
kirjutatud retseptidest jääb rea-
liseerimata,” toob Jankelevitsh 
näite. Põhjuseks peab ta ühelt 
poolt rahapuudust, aga teisalt 
ka võrreldes näiteks Euroopaga 
inimeste eneste vähest hoolivust 
oma tervise suhtes.

NÄITAB VALDUSI:  Magnum Logisticś i juhatuse liige Lauri Varandi 
tutvustab külla tulnud vallavanemale laosüsteeme
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Kolmikute isa: “Kõige meeliülendavam on 
näha lapsi hea tervise juures ning mõnusalt 
peale söömist muigamas ja naeratamas”

SAAVAD KENASTI HAKKAMA:  Kolm suuremat tulevad kolme pisema eest hoolitsemisega 
kenasti toime, hoolimata magamatusest ja pea-peale pööratud elurütmist. “Vanem vend Kert on abis 
ja naine on mul suurepärane ema, tuleb lastega imepäraselt toime,” ei ole Erik kiitmisega kitsi.Koduvald

Novembrikuu teisel pühapäeval 
tähistatakse paljudes riikides 
isadepäeva. Isa rollist, oma uutest 
kogemustest ja kohustustest  
räägib Erik Mandre, Kiia küla 
mees, kes ühel kenal augustipäe-
val korraga kolme tillukese 
beebipoisi isaks sai.

Kiia külas resideeruv pere, kus 
juba teismeline poeg kasvamas oli, 
jäi esiotsa arsti juures kolmikute 
uudisest kuuldes päris sõnatuks. 
Kuna pereisa Eriku õel juba 
kaksikud kodus kasvamas on, oli 
ettekujutus mitmike kasvatami-
sest emal-isal kuigivõrd olemas. 
“Mõttega harjumine võttis minul 
kui praktilise meelega pereisal 
mitu kuud aega, naine oli õnnelik 
ja ootusärev juba varem. Samas 
olime kindlad selles, et saame 
hakkama ning et lapsed toovad 
meie perre kolmekordset rõõmu,” 
kirjeldab Erik algseid emotsioone.

Mis on üldse kõige keerulisemad 
ülesanded, mille ees mitmike 
vanemad seisavad? On see aja- või 
rahapuudus, pidev väsimus või 
miski veel kolmas-neljas nüanss? 
Kõige keerulisem on kindlasti 
võitlemine pideva magamatusega. 
Kui kodus on kolm beebit, siis 
ikka on keegi, kellel öösel und ei 
tule, kellel nutt kipub peale, kellel 
lutt kaob ära või kellel kõht läheb 
tühjaks. Pidevalt on tunne, et just-
just  õnnestus magama jääda ning 
järgmisel minutil on kellelgi jälle 
midagi häda. 
Seetõttu on oluline omada 
lähedasi, kes tuleksid vahel appi 
– meil on nendeks vanaemad, kes 
mõlemad korra nädalas annavad 
meile natuke öösel magamiseks 
aega, vaadates ise kolmikute järgi 
ning meie ärkame kordamööda 
vaid laste toitmise ajaks. Samuti 
on meil väga tore nn. ööhoidja 
naabriperest, kes vajadusel käib 1-2 
korda nädalas laste juures, kui me 
ise tunneme, et enam ei jaksa. 
Arvatakse, et kolmikute sündides 
saab pere suuri soodustusi, kuid 
tegelikkuses see päris nii ei ole – 
vähemalt praegu, kui majanduslik 
olukord ei ole Eestis just kõige 
lihtsam. Saime vallalt küll rahalise 
toetuse ning sama suure toetuse 
ka pereema töökohast (Tallinna 
Tehnikaülikool), kuid sellega on 
asi piirdunud. 
Mähkmete maaletoojad enam 
soodustusi ei tee, nii et rahalised 
väljaminekud on sarnased ühe 
beebiga peredega, ainult et 
kolmekordsed. Kui vajadus tekib 
hooldaja järgi, peab pere selle ise 
endale otsima ning talle palka 
maksma. 

Kas kaasnesid ka sellised mured, 
et nüüd pere nii suur, vaja 
suuremat elamist või suuremat 
autot?
Jah, need mured on meie peres läbi 
jooksnud. Elamine meil õnneks 
on piisavalt suur, et praegu veel 
pisikesi kolmikuid ära mahutada, 
kuid auto probleem oli esimene, 
mis esile kerkis, sest selgus, et 
kummassegi pere varasemasse 
autosse on võimatu kolme 
turvahälli sisse panna. 

Persoon

Arutasime seda küsimust päris 
pikalt. Oleme tänulikud poiste 
vanavanematele, kes kinkisid 
meile perebussi, kuhu saame 
peale laadida nii lapsed kui 
vankri ning praegu jääb seal 
ruumi veel ülegi. 
Kolmikute vankrit otsisime 
internetist, sest teadsime, et Eesti 
poodidest seda leida võimalik 
ei ole. Kuna meie poisid on 
suvelapsed, siis pereema sooviks 
oli vanker, kus lapsed saaksid 
kohe sünnist saati magada. Ega 
selle leidmine kerge ei olnud. 
E-bays müüdi vaid selliseid 
kolmikute kärusid, kuhu lapsi 
saaks magama panna alles 
6-ndast elukuust. Meil aga 
vedas, sest leidsime ühe Narva 
pere, kellel oli üle eritellimusel 
Peterburis tehtud vanker ning 
kuna selle pere kolmikud olid 
juba vankrist välja kasvanud, 
õnnestus see nn. teise ringi 
vanker meie poiste käsutusse 
saada. Oleme vankriga väga 
rahul, poisid armastavad õues 
magada tundide kaupa. 
Lasteaia kohad loodame leida 
ikka Saue vallast, kuigi muidugi 
on mure, kui kiiresti lapsed 
lasteaeda saame, sest pere 
eelarve ei luba emal väga pikalt 
kodus olla. 

Kuidas on muutunud kodune 
elurütm?
Esimesed elukuud peale sündi 
on muidugi olnud väga kiired ja 
tavapärane elurütm on pööratud 
pea-peale. Kui varem oli kodus 
vaid üks laps – ja seegi juba 
teismeline - , siis nüüd korraga 
neli last! 
Õnneks saime esimese rutiini 
sisse sünnitusmajas– viibisime 
seal 2,5 nädalat ning tagantjäre-

le mõeldes oli see väga hea, sest 
sünnitusmajas tegelesime vaid 
beebidega ning muid koduseid 
kohustusi ei olnud. 
Esialgu viibisid poisid 
intensiivpalatis kosumisel ning 
siis käis naine neid toitmas 
ning nende eest hoolitsemas, 
kus pidevalt olid juures ka 
hooldusõed. Perepalatis 
olles pidime juba ise kõigega 
hakkama saama, samas oli 
koguaeg kindlus, et vajadusel 
saab nõu ja abi küsida. 
Koju jõudes jätkasime sarnase 
rutiiniga, mis sünnitusmajaski, 
kuid muidugi lisandusid ka 
kodutööd ning vanem laps läks 
uuesti kooli. Alguses oli ikka 
väga raske, sest beebid olid 
väga väikesed (sündides 1.8, 
1.8 ja 1.5 kg) ning ei jaksanud 
isegi lutipudelist õieti imeda 
– tundus, justkui käiks meil 
kodus söömismaraton ühest 
söögikorrast teiseni, ise magada 
me praktiliselt ei saanudki. 
Pidevalt oli kartus, et lapsed ei 
võta piisavalt juurde, kui kõike 
piima ära ei söö. Äratasime 
neid öösiti üles, et sööta ning ei 
jätnud enne jonni, kui kõik piim 
oli otsas. Toitsime lapsi alati 
kahekesi  – üksinda ei olnud see 
alguses lihtsalt võimalik, sest 
muidu oleks naine 24 h ainult 
toitmisega tegelenud. 
Ka vanem vend on meil pidevalt 
rakkes. Kedagi igapäevaselt 
meil abiks ei ole, kuid õnneks 
on meie ümber palju häid sõpru 
ning laste vanavanemad, tänu 
kellele elasime esimesed rasked 
nädalad üle. Samuti on meil 
väga toredad naabrid, kes tihti 
nõu ja jõuga aitavad (ka neil on 
4 last). Tänaseks on kolmikud 
juba piisavalt suured, et suurt 

kisa teha, kui nälg näpistab ning 
söömisega enam probleeme ei 
ole. 
Kohe algusest peale harjutasime 
sisse kindla päevakava ning 
põhimõtte, et kolmikud teevad 
kõike koos – söövad ühel ajal, 
magavad ühel ajal, mängivad 
ühel ajal jne. Nii saame 
vanematena ka mõnikord paar 
vaba momenti. Koos kodust 
välja oleme saanud siiski vaid 
ühel korral, mil laste järgi vaatas 
paariks tunniks laste vanaema.
Pereisana käin päeviti tööl, mis 
peale öist vähest magamist on 
ikka parajalt väsitav, kuid eks 
tuleb hakkama saada. Samuti 
on koduigatsus tööl olles suur, 
teades ja tundes, et armsad 
poisid mind kodus ootavad. 
Naisel on muidugi päevast-
päeva sarnane rutiin olla kodus 
ja hoolitseda laste eest, aga ta 
on suurepärane ema ja tuleb 
lastega imepäraselt toime. 
Et temakese ellu natukenegi 
vaheldust tuua, olen andnud 
talle aeg-ajalt samuti vaba aega, 
et näiteks koos sõbrannadega 
kinno minna.

Kuidas pisikesi 
iseloomustaksite?
Ehkki poisid on kolmikud, on 
tegemist ikkagi kolme erineva 
isiksusega ning seda on algusest 
peale näha. 
Esimesena sündinud Ralf on 
kindel liider ning suhteliselt 
kannatamatu poiss. Tema peab 
saama kõike esimesena ning 
igal juhul, kui talle tundub, et 
midagi on äkki valesti, ei jäta 
ta seda enda teada ning annab 
kõlava häälega märku. Üheksal 
juhul kümnest, kui on kuulda 
nuttu, tuleb see Ralfi suust. 

Seega käib meie elu Ralfi järgi 
– kui tema tahab süüa, siis 
sööme, kui tema tõuseb üles, 
siis tõusevad ka teised jne. 
Teisena sündinud Fred on meil 
mõtlik tüüp ning ei hakka iga 
väikese asja peale häält tõstma. 
Kuid oskab temagi nutta, ainult 
et tema kurva alatooniga nutt 
on alati seotud sellega, kui 
miskit tõsisemat on lahti. 
Kolmandana sündinud pisike 
Sten on algusest peale olnud 
kõige vilkam ja terasem. Temal 
on üldiselt alati hea tuju ning 
nuttu kuuleb tema suust harva. 
Talle meeldib oma suurte 
silmadega ümbritsevat jälgida 
ja uudishimutseda. 

Kas väljas jalutades äratate 
möödujates ka tähelepanu?
Jah, ikka äratavad kolmikud 
alati teiste tähelepanu, olgu see 
siis küla vahel või linnas arsti 
juures käies. Vankrit nähes on 
tihti inimestel üllatunud näod 
peas, samuti turvatoolidega 
kusagil seigeldes hüütakse 
ikka  järgi, et „näe, kolmikud“.  
Siiamaani on kõik olnud 
positiivsed kommentaarid. 

Kõige rõõmsamad hetked 
kolmikute kasvatamisel? 
Kõige meeliülendavam on 
näha lapsi hea tervise juures 
ning mõnusalt peale söömist 
muigamas, naeratamas – need 
suured silmad end ümbritsevat 
avastamas teevad alati isal 
südame soojaks. 

Kas on vahel ka selline tunne, 
et küll saavad need järgmised 
18. aastat karmid ning töö- ja 
vastutuserohked olema?
Eks vanemaks olemine ongi ju 
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üks suur vastutuse võtmine ja kui 
koorem on juba kord kanda antud, 
siis tuleb seda vastutustundlikult 
kanda. Muretsemisest või 
hirmutundest elus abi ei ole.

Kas olete ise selline isa, kes 
paneb näpud külge ka kodustes 
töödes ja laste eest hoolitsedes?  
Jah, ikka panen näpud külge 
kodustes töödes. Oleme koduseid 
töid ikka naisega üheskoos teinud 
või siis tegemisi omavahel jaga-
nud. Samuti saan vajadusel üksi 
laste kantseldamisega hakkama, 
kui emme tahab korraks näiteks 
poodi või sõbranna juurde 
minna. 
Mul ei ole probleemi vahetada 
mähkmeid, lapsi sööta või nende-
ga mängida. Päevased toimetused 
on muidugi pereema kanda, kes 
tuleb kolme lapse kantseldami-
sega suurepäraselt toime. Õhtuti 
töölt koju jõudes püüan teda 
aidata nii palju kui jaksan. 

Milline isa Te enda arvates ise 
olete - selline ninnu-nännutaja 
või konkreetne kasvataja? 
Kindlasti ei ole ma ninnu-
nännutaja, vaid pigem ikka 
konkreetne kasvataja. Peres peab 
olema kindel kord paigas ning eks 
minul siis rangema persoonina 
lasub selles osas ka järelevalve 
kohustus.

Kas ja miks on isa roll üldse 
lapse jaoks oluline?
Ma arvan, et lapse jaoks on oluli-
ne mõlema vanema kohalolek ja 
panus tema kasvatamisse – laps 
vajab mõlema vanema lähedust, 
tähelepanu ja pühendumist. 
Isa oma maailmapildi ja väär-
tushinnangutega annab kind-
lasti vajaliku panuse lapse 
iseseisvusele ja tema suhestami-
sele ümbritsevaga.
Arvan, et isa mõjutab lapse 
arengut juba läbi enda mitmete 
rollide täitmisega perekonnas. 
Samuti lasub isal mitmetes 
tegevustes suunav roll. 

Milline on isa peamine  roll  
peres, kas traditsiooniline 
leivateenijatooja?
Ma arvan, et me ei peaks sügavu-
ti juurdlema oma rollide ja nende 
ajaliste muutuste üle, see loksub 
igas vastutustundelises peres ise 
paika. Enesestmõistetavalt lasub 
mehel kindlasti majandusliku 
kindlustaja ja kodu kaitsja roll, 
kuid mitte vähem olulisemad 
ei ole teised rollid, mida isal 
peres täita tuleb - ta on kaaslane, 
hooldaja, moraalne tugi, õpetaja, 
distsiplineerija, väärtuste kujun-
daja, eeskuju ja palju muud. 

Kuidas isaks olemine on Teid 
ennast muutnud? 
Kindlasti tegi isaks saamine 
minu senistes tegevustes omad 
korrektuurid, rohkem tuleb nüüd 
aega leida perele ning vähem jääb 
vaba aega muudele tegevustele, sh 
oma hobidele. 

Kas sellel aastal on isadepäev 
Teie jaoks kuidagi märgilisem ja 
olulisem, kui seni on olnud?
Kindlasti. Olen ju äsja saanud 
korraga kolme imearmsa lapse 
isaks, mistõttu kindlasti tunnetan 
ma sellel aastal isadepäeva 
senisest teistmoodi. 

Mikk Lõhmus
abivallavanem

Uus lumetõrje hooaeg on käes 
ning aeg põhitõed üle korrata. 

Eelmine talv üllatas oma 
lumerohkusega ning lume-
tõrjele kulutasime kokku 2,2 
miljonit krooni. Tegemist on 
väga suure summaga ning 

kuigi talved ei ole vennad, peab 
alati kõigeks valmis olema.

Lumetõrjet tehakse avali-
kel teedel ja avalikuks 
kasutamiseks tunnistatud 
erateedel
Saue Vallavalitsus korraldab 
regulaarset lumetõrjet kõikidel 
vallale kuuluvatel avalikel 
teedel ja kõikidel erateedel, 
mille kohta on sõlmitud tee 
avaliku kasutuse lepingud.
Riigimaanteedel (lisaks suur-
tele maanteedele nt Maidla-
Kiisa tee, Ääsmäe- Hageri 
tee, Valingu- Jõgisoo tee, 
Saue-Hüüru tee, Laagri-
Vanamõisa tee jt) korraldab  
lumekoristust Põhja 
Regionaalne Maanteeamet  
ning kõik küsimused tuleb 
esitada Maanteeinfo numbritel.
Tavaolukorras ja väiksemate 
lumesadude korral anname 
oma parima, et teed oleksid 
lahti lükatud hommikul 
kooli- või töölemineku ajaks 
või õhtul töölt tuleku ajaks. 
Siiski on igal aastal 3-4 suurt 
lumetormi ja tuisku, mille 
korral tuleb arvestada kuni 
12 tunnise hooldustsükliga 
ning kestva lumesaju- ja tuisu 
korral pole võimalik tagada, 
et teed oleksid hommikuks 
või õhtuks lumest puhtad. Siis 
toimuvad tööd jooksvalt. Väga 
raskete ilmastikuolude korral 
pikeneb hooldustsükkel kuni 
24 tunnini.
Esimeses järjekorras puhas-
tatakse teed, kus liigub 
koolibuss, seejärel Laagri, 

külade ja uusasumite läbivad- 
ja jaotus tänavad ning viimases 
järjekorras kõrvaltänavad. 
Lumekoristamisel oleme 
sõltuvuses ka riigiteede 
puhastamisest. Ei ole mõtet 
hakata väiksemaid sissesõite 
puhastama, kui suur riigitee 
veel maanteeameti poolt 
puhtaks ajamata.
Kõikidel teistel erateedel ja 

juurdepääsuteedel on lumetõr-
je korraldamine maaomaniku 
kohustus. Suurte lumetormide 
korral (neid oli eelmisel 
aastal mitu korda) tagab 
vald nimetatud kinnistutele 
juurdepääsu, kuid see toimub 
alles pärast seda, kui põhiteed 
on lahti lükatud ja seda 
hiljemalt 36 tunni jooksul 
lumesaju lõppemisest.

Lumevallide koristamine on 
kinnistu omaniku kohustus
Tiheasustusalal peab iga  
kinnistuomanik vastavalt  
Saue valla heakorraeeskirja 
§ 2 lg 2 järgi tegema  lume- 
ja libedustõrjet kinnistuga 
külgneval kõnniteel. Seega ei 
tasu pahandada lükkaja peale, 
kes teeb puhtaks vaid tänava, 
jättes aiavärava taha lumevalli, 
kuna selle koristamine on otse-
ne kinnistu omaniku kohustus. 
Seepärast on soovitatav hoida  
labidas värava lähedal.

Tähistage sissepääsuteed ja 
ohtlikud kohad erateedel
Suure lumesaju ja tuisu korral 
on põllud ja heinamaad ühtla-
selt valged ning teinekord ei 
saa ka valgel ajal aru, kus on tee 
või et tee kõrval asuv kraav on 
triiki täis tuisanud. 
Sellepärast palun tähistage 
oma sissepääsuteedel nii ära-
keeramise koht kui ka tee 
trajektoor tähispostidega. 
Eeskätt tuleks seda teha 
seal, kus on tee kõrval kraav, 
kurvid, ohtlikud kohad jne. 
Kraavi külili vajunud traktori 

väljatõmbamisele kulub palju 
aega ja seni tööd seisavad. 
Traktorijuht ei vastuta tee 
kehvast olukorrast tulenevate 
kahjude eest- näiteks kui tee on 
väga rööpas, siis on juhtunud, 
et sahk on lükanud tee keskosa 
lahti. Sellised kohad palume 
samuti vajadusel tähistada 
infosildiga.

Koristage või tähistage tee 
äärte paigaldatud kivid
Igal aastal teevad suurt 
pahandust majaomanike poolt 
teede äärtesse muru ja hal-
jastuse kaitseks paigaldatud 
kivid. Eelmisel talvel, kõige 
suuremate lumesadude ajal, 
juhtus korduvalt, et lume alla 
mattunud kivi tõttu purunes 
sahk ning see põhjustas 
mitmetunnise viivituse tööde 
tegemisel. Selleks tuleks 
teemaale paigutatud kivid 
talveks koristada või tähistada 
vähemalt 1-1,5m helkuriga 
tähispostiga (teibaga) .

Tähistage kohad, kus Te ei 
soovi lumetõrjet
Palju on eraomanikke, kellel on 
unikivisillutised, lillepeenrad, 
põõsad või muu erilahendus 
ja on olnud juhtumeid, kus 
lumetõrje tehnika on neid kohti 
kahjustanud. Lume ja tuisu 
korral ei paista need välja ja 
traktoristile näib kõik ühtse 

lumevaibana, seda eriti öösel. 
Sellised rajatised tuleb kõik 
tähispostidega tähistada. 
Juhul, kui eraomanik soovib 
lumetõrjet takistada, tuleb 
selleks krundipiirile paigalda-
da sissepääsu tõkkepuud, vä- 
rav vms. Juhul, kui eraomani-
kud ei tähista endale tähtsaid 
rajatisi, ei saa lumelükkajat 
süüdistada nende lõhkumises. 

Sissesõiduteede ääred peavad 
olema võsast puhtad
Suureks probleemiks on ka 
lumelükkajatele need teelõigud, 
kus teepervelt on võsa teele 
kasvanud või suure puu oksad 
on langenud madalamale 
kui 3.5 meetrit nii, et tee 
läbimine lumesahaga muutub 
võimatuks. 
Teavitame erateede omanikke, 
et lumetõrjet teostaval trak-
torijuhil on õigus teha otsus ja 
jätta teelõik lükkamata, et mit-
te lõhkuda oma tehnikat. 

Suure lumesaju korral vältige 
tänavate ääres parkimist
Suure lumesaju ja tuisu ajal 
on soovitav mitte parkida 
oma autot sõidutee ääres. 
Parkivad autod takistavad 
lumetõrjet ning põhjustavad 
autoomanikule lisaaega ja 
kulu hilisemal autoümbruse 
lumest puhastamisel. Samuti 
on juhtunud, et sahaga 
lükatav lumi on parkivat autot 
kriipinud. 
Tean, et seda soovitust on 
raske järgida mitmel Laagri 
kitsal tänaval (nt Kuuse tn), 
sellisel juhul tuleb tagada, 
et auto ümbrus on lumest 
puhas ning lume väljaveo 
päevadel (informeerime sel- 
lest korteriühistute kaudu ja 
valla veebilehel) oleks auto 
tänavalt ära.

Tegijal juhtub
Tegijal juhtub ja juhtuda võib 
ka sahamehel, kui ta lund 
lükates kogemata kriimustab 
kellegi autot või sõidab puruks 
kellegi aia. Selliste juhtumite 
korral palume see korrektselt 
fikseerida ning informeerida 
ka vallavalitsust (indrek.
brandmeister@saeuvald.ee) 
Kindlustus katab sellised 
kahjud.

Talv tuleb, lumi ka. Sahad valmis!

Valla teede hooldajad ja vastutavad isikud

Lumetõrjet korraldavaks ettevõtteks 
kogu vallas on OÜ Kalsep. 

Lumetõrje eest vastutavaks isikuks on määratud 
Ain Virula, tel: 534 29420 

Valla poolseks järelvalve teostajaks kommunaalspetsialist 
Indrek Brandmeister, tel: 534 07008

Riigiteede hoolduse kohta tuleb küsimused esitada 
Maanteeameti infonumbril 1510 ja 678 1500

Ettevalmistus talveks
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Järgmise aasta 1. jaanuari saabudes vahetub Eestis käibelolev raha – 1992. aasta 
juunist kasutuselevõetud krooni asemele tuleb euro ehk Euroopa ühisraha. 

Aktiivsed pangakliendid, kes hoiavad raha kontol, ei varu suuri summasid sula-
raha koju ning maksavad igapäevaselt pangakaardiga, ei pea tegema euro tulekuks 
erilisi ettevalmistusi. 
Juhul, kui teil on kodus suurem kogus Eesti sente, siis soovitame need novembri 
lõpuks kampaania „Too mündid panka!“ käigus panka tuua. Kampaania käigus on 
müntide töötlus ja oma kontole kandmine või vahetus paberraha vastu tasuta. 
Juhul, kui hoiate kodus suuremat summat sularaha, siis saate sama pangaskäiguga 
selle kontole panna. Kontol olevad kroonid vahetab pank 1. jaanuaril juba ise 
teenustasuta ja ametliku kursiga eurodeks. 
Need, kes eelistavad sularaha, saavad alates 1. detsembrist pankades kroone 
teenustasuta ja ametliku kursiga eurodeks vahetada. 
Kroonimüntide ja -kupüüride vahetuse võimalus säilib ka hiljem: kommertspangad 
teevad seda 2011. aasta suveni kõigis sularaha teenust pakkuvates kontorites ja pärast 
seda piiratud kontorivõrguga, Eesti Pangas saab aga kroone vahetada tähtajatult.
Kliendid ei pea minema panka, et muuta oma laenu-, pangakaardi- või teisi 
lepinguid. Euro kasutuselevõtt ei mõjuta lepingute ja muude juriidiliste dokumenti-
de järjepidevust ja nende tingimusi, ega vabasta võetud kohustuste täitmisest, 
samuti ei anna õigust kehtivat dokumenti ühepoolselt muuta või lõpetada. See 
puudutab ka intresse: näiteks kui teil on sõlmitud kroonihoius, mille aastaintress on 
neli protsenti, siis arvutatakse hoiusesumma küll eurodesse, kuid intress jääb kuni 
lepingu lõppemiseni endiseks. Kroonilaenude tagasimaksmine hakkab toimuma 
eurodes – laenusummad arvutatakse pankade poolt ümber samamoodi ametliku 
kursi järgi ning tasuta.
Hoiustel olev raha arvutatakse ametliku kursiga ning tasuta eurodesse ja kõik 
pangaülekanded hakkavad toimuma eurodes. 
Kroonilt eurole „ümberlülitumisel“ on pangasüsteemid (internetipank, 
makseautomaadid, teleteenused, telefonipank, mobiilipank jne) osaliselt suletud. 
Teenused hakkavad samm-sammult taastuma 1. jaanuaril - esimeste seas on näiteks 
internetipangas võimalik vaadata kontojääki eurodes ning algatada pangasisesed 
maksed. 
Et vältida pangasüsteemide ülekoormust on soovitav mitte kohe aasta esimestel 
tundidel uudishimust oma internetipanka siseneda, vaid teha seda siis, kui on 
tõesti vajadus tehinguid teha. Niipalju raha, kui teil oli pangakontol kroonides, 
saab ametliku kursi järgi olema ka eurodes. Näiteks 12 000-kroonine hoius muutub 
766,94-euroseks.
Kõik Eesti ligi 25 000 kaarditerminali ja kassasüsteemi vajavad euro tulekul 
ümberseadistamist, kuid tõrked kaardimaksetes peaksid olema minimaalsed. On 
võimalik, et kõik kaarditerminalid ei ole kohe peale keskööd valmis eurotehinguid 
tegema. Enne kaarditšeki allkirjastamist või PIN-koodi sisestamist soovitame 
veenduda, et näidatud summa on õiges vääringus -   summa eurodes on 15,6466 
korda väiksem. Igaks juhuks ja oma meelerahu säilitamiseks hoidke alles 
kaardimaksekviitung.
Alates €-päevast väljastavad sularahaautomaadid ainult eurosid. Kuna 
sularahaautomaatide kaudu lastakse ringlusse hinnanguliselt 80 protsenti euro-
kupüüridest, siis on tegemist väga suure logistilise väljakutsega nii pankade kui 
Sularahakeskuse jaoks. Sellegipoolest on võetud eesmärgiks täita eurodega kõik 
ligi 1 000 sularahaautomaati (ATMi) hiljemalt 48 tunni jooksul. Juhul, kui automaati 
ei ole jõutud euro rahatähti veel viia, siis automaat sularaha ajutiselt ei väljasta. 
Olenevalt ATMi tüübist saab automaadist uue aasta esimestel nädalatel 5-, 10- ja 20-
euroseid kupüüre, 10-20% automaatidest väljastavad ka 50-euroseid. 
2011. aasta 1.-15. jaanuarini saab kroone eurodeks vahetada maksimaalselt 1000 euro 
väärtuses päevas ka 179 Eesti Posti postkontoris.

allikas www.pangaliit.ee
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Praktiline 
info eurole 
üleminekust

Euroasjad korda kodu lähedal - 
Ääsmäe postkontoris saab kroonid 
eurodeks vahetada 1-15. jaanuarini 2011

2011. aasta jaanuarikuu kahe esimese nädala jooksul saavad kliendid 
kroone eurodeks vahetada 179 Eesti Posti postkontoris. Nende hulka 
kuulub ka Ääsmäe postkontor. 
Perioodil 1.–15. jaanuar on Ääsmäe postkontor iga päev avatud. 
Rahavahetusteenuse osutamise kellaajad võivad erineda postkontori 
tavapärastest lahtiolekuaegadest, konkreetsetest kellaaegadest antakse 
teada Ääsmäe postkontori infostendil. Ühe kliendi kohta vahetatakse 
päevas kuni 1000 eurot, rahavahetuse ajal viibib postkontoris ka 
turvamees. Vahetuskurss on fikseeritud  1 euro = 15,6466 krooni. Euro 
vahetus postkontoris on teenustasuta.

Arvuta eurohind
Kroonid vahetatakse eurodeks kursiga 
1 euro = 15,6466 krooni
Hinnad arvutatakse ühe eurosendi täpsusega ja 
lõppsummad ümardatakse kolmanda koha järgi pärast 
koma.

Näiteks on pesupulbri paki hind 79,9 krooni, siis tuleb 

teha jagamistehe  79,9 : 15,6466 = 5,1065407

Nüüd tuleb vaadata kolmandat numbri peale koma, kui see on suurem, kui 
5, siis tuleb ümardada ülespoole, kui väiksem kui 5, siis allapoole. Pesupulbri 
näite puhul on see number 6. Ühe eurosendi täpsusega arvutades on pulbripaki 
hinnaks 5,11 eurot.

KIRDE SAI 
5 KROONI  90 SENTI
5,9 : 15,6466 = 0,3770

ümmardades 0,38 eurot

ROOSIÕIS 
25 KROONI 

25 : 15,6466 = 1,597 
ümmardades 1,60 eurot

Pensionid ja toetused 
euro vääringus
Sotsiaalministeerium vastutab selle eest, et alates 1. jaanuarist 2011 laekuvad 
inimeste pangakontodele toetused, hüvitised ja pensionid juba eurodes. Nende 
ümberarvutused tehakse detsembris. Ükski pension, toetus ega hüvitis seeläbi ei 
vähene. Samuti ei muutu pensionide, toetuste ja hüvitiste saamise tingimused ja 
kord ning rahaline väärtus. Muutub üksnes valuuta – kroonide asemel saab need 
eurodes. Lisainfot penisonide, toetuste ja hüvitiste kohta saab alates detsembrist 
elukohajärgsest pensioniametist või Sotsiaalkindlustusameti infotelefonidel: 
16106; 744 8300; 357 9021; 664 0126 ning e-postilt: ska@ensib.ee.

Eurojutt

Saue valla poolt makstavad toetused kroonides eurodes
sünnitoetus 5000 319,60
matusetoetus 2000 127,90
kasuperetoetus 3000  kuus 191,80
ravimitoetus 700  aastas 44,80
taastusravi- ja rehabilitatsioonitoeetus 4800  aastas 306,80
esmakordselt kooli mineva lapse toetus 2500 ühekordne 159,80
viipekeele tõlketeenuse või 
invatransporditeotus

1500  aastas 95,90

lapsehoiutoetus 2000  kuus 127,90
transporditoetus                                                        
 (3- ja enama lapse koolitranspordiks)

1000 aastas 64,00

huvitegevuse toetus 250 kuus 16,00
eralasteaiatoetus 2000 kuus 127,90

TÄHTIS TEADA
• €-päev - 1. jaanuar 2011
• 1 euro = 15,6466 krooni
• Krooni saab kasutada maksevahendina kuni 15. jaanuarini, pangakaart on 
alati õiges vääringus. 
• Krooni münte saab eraisik teenustasuta kontole panna alates 1. oktoobrist.
•Krooni sularaha saab euro sularahaks vahetada teenustasuta alates 
1. detsembrist.
• Pangas olev raha vahetatakse automaatselt euroks 1. jaanuaril.
• Ühtegi lepingut muutma ei pea - pank arvestab teenustasuta kõigi lepingute 
väärtused automaatselt eurodesse.

AJAKAVA
• 1. oktoober 2010 Pangad alustavad eraisikutelt teenustasuta krooni müntide 
vastuvõttu.
• 1. detsember 2010 Pangad alustavad eraisikute sularaha kroonide eurodeks 
vahetamist.
• 1. jaanuar 2011 Eesti võtab kasutusele euro.
• 1.-14. jaanuar 2011 krooni ja euro sularaha paralleelkäive.
• 1. juuli 2011 krooni sularaha vahetus läbi piiratud pangakontorivõrgustiku 
kuni 31.12.2011.a. ning seejärel tähtajatult Eesti Panga poolt.
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„Piimaauto sõidab piimapoodi, mina 
ise olen autoroolis!“ - viinakuu oli 
Ääsmäe lasteaias piimakuu!

Kunstnik Merike Läte maalide näitus-
müük Laagri kooli raamatukogus

Läbi eesti keele õppimise 
pannakse alus ka lapse 
väärtussüsteemile

Silva Kiilberg
Ääsmäe Lasteaia juhataja 

Meie lasteaia 2010/2011 
õppeaasta üheks tähtsaks ees-
märgiks on tervislike eluviisi- 
de propageerimine ja tervise-
alaste tõekspidamiste kujun-
damine. Tervise edendamine 
lasteaias hõlmab erinevaid 
valdkondi ja tegevusi, millede 
kaudu saab mõjutada laste 
tervist positiivses suunas. 
Terviseedendus on igapäevane 
pidev töö, mida ilmestavad 
meeldejäävad ühisüritused.

Oktoober oli meie lasteaias 
piimakuu. Selle raames tutvusid 
lapsed piima- ja piimatoodetega 
igal võimalikul moel: juues, 
süües, vaadates, meisterdades, 
mängides. Üritusterohke kuu 
tippsündmuseks oli kohtumine 
Tere piimatööstuse inimestega 
ja lehm Turboga. Lapsed said 
teada, et piima annab lehm ning 
teda lüpstakse. Enne, kui piim 
ja temast valmistatud tooted  
jõuavad poodi, teeb piim läbi 
pika teekonna. Lehm Turbo  
jagas igale rühmale lahkelt 
piima, jogurtit ja kohukesi. 
Kogu meie lasteaia pere oli 
selleks päevaks teinud suuri 

ettevalmistusi. Saalis oli 
temaatiline kunstitööde näitus 
ja kõik võtsid üritusest osa 
kostüümides. Sipsikute rühm 
oli valmistanud endile uhked 
lehma peakatted, Pesamunade 

rühm lehma pildiga medalid, 
aga Rõõmupallide rühma lapsed 
ja kasvatajad näitasid, mida 
saab valmistada tühjadest piima 
kilepakenditest. Nad marssisid 
saali vahvate mütsidega ja 
õpetajad kilepakenditest meis-
terdatud kleitides. 
Kõik lapsed maalisid pildi oma 
lemmikkohukesest või siis 
mõtlesid välja uue kohukese 
ümbrispaberi. Tööd saadeti Tere 
piimatööstusele.
Piimakuu lõpetas meil Nipitiri 
teatri etendus „Piimahaldja 
saladus“.

Signe Poska, Laagri Kooli
raamatukoguhoidja

 Kunst on kohtumispaik – 
siin saavad kokku tegija ja 
nägija.

Koichiro Tomita

Laagri Kooli raamatukogus 
saab alates 1. novembrist  
lisaks raamatukogule  ka 
kunstisaal.  Üles pandud  
näitusega teeme  algust tradit-
siooniga  näidata  kord aastas 
raamatukogus erinevate kunst-
nike  loomingut. 
Näituse  pealkirjaks on 
“AASTARING 2010”. Ekspo-
neeritud tööde autor on Merike 
Läte. Kunstnik  on  sündinud 
1963. aastal ja kasvanud väikeses 
Kagu-Eesti linnakeses Räpinas. 
Õppinud raamatutarkust 
ja näpuosavust kunstis nii 
Tallinnas kui Tartus. Nüüd  juba 
pikalt tartlane.
Kunstis tegelenud nii  tekstiili 
kui ka  keraamikaga ning  
illustreerinud raamatuid. Meri-
ke Läte on kunstnikuna tööta-
nud  lasteaias, maalinud seina ja 
sisekujundanud. Ja loomulikult 
maalinud! 
Disainmaalidega alustas Hol-
martes, siis jätkas Artmomentsi 
sõbralikus kollektiivis. Alates 

aastast 2007 Artdesigner OÜ 
juhataja ja omanikuna maalib 
ise meelega ja meeletut maailma 
ning korraldab huvilistele 
kunstikoolitusi. On raudselt 
veendunud, et meis kõigis on 
peidus “salaaed”. 
Pilte on müüdud  ja näidatud 
Rootsis, Norras, Belgias, 
Taanis, Saksamaal, Hispaanias, 
Prantsusmaal ja mujalgi. 
Ilmunud on 7 lasteraamatut.  
Mitmed aastad on kestnud 
koostöö Stockholmi ModernArt 
galeriiga. Maalinäitused  Eestis 
on olnud ka Pärnus, Tartus, 
Tõrvas Kirik-Kammersaalis, 
Tallinnas, Valgas, Viljandis ja 
Võrus.
Näitusmüük jääb avatuks 
2012 jaanuarini. Pärast näitust 
saab kunstniku  töid vaadata 
veebigaleriis aadressil: http://
www.merikelate.eu/gallery.
html ja http://www.artdesigner.
ee/gallery.html

Laagri Kooli raamatukogu 
avatud  E-R kell 08.00-16.00, 
ruum 202 II korrus trepist 

üles  paremale. 

NB!  Näitus on avatud
pikemalt 

4. novembril kella 17.30-ni  ja 
11. novembril kella 19.00-ni

Koolides-lasteaedades toimub

Taimi Laasik
Veskitammi Lasteaia õpetaja

Veskitammi Lasteaia õpetajad Margit Pärn ja Taimi Laasik 
esindasid Harjumaa alushariduse pedagooge 14.-15. oktoobril 
Tartus Eesti Rahva Muuseumis toimunud koolitusseminaril 
“Vares vaga, saba taga, lendas üle Põhjanaba”, mille  eesmärgiks  
oli analüüsida eesti keele rolli emakeelepõhiste kultuuriväär-
tuste kujundamisel, keskendudes keeleõppele alushariduses.

Seminari, mis toimus riikliku programmi ”Eesti ühiskonna 
väärtusarendus 2009-2013” raames, korraldajateks olid Haridus- 
ja Teadusministeerium ning Eesti Rahva Muuseum ning see oli 
suunatud alusharidusega tegelevatele ametnikele ja õpetajatele. 
Kahepäevasel seminaril esinesid ettekannetega kirjanikud, 
teadlased, muuseumitöötajad ja alushariduse praktikud. 
Arutleti keelekasutuse tähenduse ja väärtuste üle ühiskonnas ning 
käsitleti kultuuripärandi ja folkloori kasutusvõimalusi keeleõppes. 
Seminariettekannete ülesandeks oli analüüsida, mil määral 
arendatakse eesti keele keskseid väärtusi lasteaia keeleõppes 
ning missuguseid tõhusaid ja lastele meeldivaid viise selleks on 
kasutatud.
Avasõnad ütles Andres Koppel Haridus- ja Teadusministeeriu-
mist, sõna võttis ka Eesti Rahva Muuseumi direktor Krista Aru.  
Riikliku programmi “Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013” 
projektijuht Nelli Jung kõneles sellest, et täiskasvanu väärtusi on 
peaaegu võimatu ümber kujundada. Lasteaiaaeg aga on inimese 
väärtuste - väärtushoiakute kujundamiseks just õige iga. Abiks ja 
toeks väärtushinnangute  kujunemisel on väärtusprogramm.
Ajakirja Hea Laps toimetaja Leelo Tungal rõhutas seda, et igapäev 
vajab laps ka vaimutoitu ja oluline on väärtustada raamatuid. 
Ajakirja moto on võetud ütlusest: Hea laps –lambasilm, saba taha- 
valmis hunt. Inger Kraav Tartu Ülikoolist rääkis keelest kui kultuu-
ri vahendajast, samuti oli kõne all ka kultuuriline identiteet. 
Annika Kilgi Tallinna Ülikoolist tutvustas  lapsesõbralikke 
sõnamänge, mida õpetajad oma igapäeva töös kasutada saavad. 
Helika lasteaia õpetaja Merike Lillo jagas kogemusi omatehtud 
mängudest Hea Alguse rühmas.
Koolitusel osalejatel oli võimalus ise ka mänge valmistada. Meie 
õpetaja Margitilgi valmis põnev omatehtud lauamäng, mida 
lastega igapäevatöös hea kasutada. Kadri Sõrmus Tartu Ülikoolist 
tutvustas “Keeletarga” projekti ning seminaril osalejad said 
vaadata videot “ Keeletark aias”.
Piret Voolaid Eesti Kirjandusmuuseumist rääkis lastefolkloori 
kogumisest uurimise ja tõlgendamiseni. Ühelt poolt kujutab 
lastepärimus endast laste loodud pärimust, mis levib nende 
endi keskel. Teiselt poolt on see täiskasvanutelt lastele suunatud 
pärimus, mida esitatakse lastele ja koos lastega mitmesugustel 
praktilistel eesmärkidel.
Huvitavaks kujunesid ekskurssioonid Eesti Rahva Muuseumi 
Näitusemajas näitustel “Muuseum näitab keelt” ja “Eesti, 
Maa, rahvas, kultuur”. Veel ootas kõiki ees külaskäik Tartu 
Mänguasjamuuseumisse Lutsu tänaval. Muuseumi õdus õhkkond 
ning mängulised  väljapanekud viisid täiskasvanud tagasi 
lapsepõlve helgetesse päevadesse. 
Seminariga võis väga rahule jääda, muuseumikeskkond 
koolituspaigana oli vaheduseks väga inspireeriv ja teiste erialade 
spetsialistid lektoritena silmaringi laiendavad. 

Ääsmäe koolis saab hästi süüa
Koduvald

Kevadel Tervise Arengu Instituudi poolt välja kuulutatud 
konkursil „Parim koolisöökla 2010“ kokkas Ääsmäe kool end 
seitsme finalisti sekka.

Võistluse „Parim koolisöökla“ eesmärgiks on parimate näidete 
varal innustada koolitoitlustajaid tõstma oma taset ning 
professionaalseid oskusi. Seeläbi paraneb nii koolitoidu kvaliteet 
kui õpilaste suhtumine koolitoitu. 
Eelvoorus osalemiseks tuli koolil saata hindamiseks ühe 
koolinädala lõunamenüüd, hinnati söökide mitmekesisust, energia 
ja toitainete sisaldust jne. Finaali pääsenud koolide kokkasid 
ootas  ees 28. oktoobril toidumessil toimunud võistlus, kus nad 
valmistasid professionaalsele žüriile hindamiseks kokku kolm 
rooga - supi ja magustoidu ehk ühe „supipäeva“ koolilõuna ning 
sooja köögiviljaroa.
Täpsemalt võistluse tulemustest ning koolitoidust nii tegijate kui 
sööjate pilgu läbi, saab lugeda detsembrikuu vallalehest.
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KUUSE SPORDIHALL
www.kuuseklubi.ee
Rahvaspordiklubi Kuuse, Kuuse 39A, Laagri 
Tel: 679 6746, 508 9954
E-post: kuuseklubi@kuuseklubi.ee

Võimalused:
Hallis on võimalik mängida tennist, 
jalgpalli, korvpalli, võrkpalli ja 4-l väljakul 
sulgpalli. Boonusena saab lihaseid treenida väikeses jõuruumis, kus on piisavalt inventari.  Kaasajastatud 
riietusruumid koos väikese saunaga asuvad  olmekorpuse teisel korrusel, jõuruum ja klubituba esimesel 
korrusel. Klubi all tegutseb mitmeid spordisektsiooni treeneri käe all (sulgpall, jalgpall, korvpall).  Uusi 
harrastajaid ootavad kõik klubi sektsioonid ja laste treeningrühmad. Täiendust vajavad ka klubi korvpalli- 
ja jalgpallimeeskond. Klubitegevusest vabadesse tundidesse ootame firmasportlasi, pallimängijatest 
sõpruskondi, tennisemängijaid ja noori peresid koos lastega (ka laste sünnipäevaseltskondi).  
Küsi nii vabu sporditunde kui sulgpalliväljakuid ja  registreeru ka olemasolevatesse treeningutesse!
Indikatiivsed hinnad: sulgpalliväljaku maksumus 150-200 krooni, reketilaenutus 10 krooni, spordisaali rent 
1,5, tundi 500-600 krooni

Sportimisvõimalused siin- ja sealpool valla otsas

ÄÄSMÄE KOOLI VÕIMLA
e-post:  jaanus.
kallion@mail.ee
Telefon: 534 91082

Võimalused:
Koolimaja võimlas 
saab mängida 
korv- ja võrkpalli, 
saalihokit ja 
tennist. Olemas ka võrgud, laenutada saab  varustust 
- tennisereketeid ja palle, korvpalli ja võrkpalli palle. 
Lisaks saab kasutada duśhiruume ja sauna. 

Indikatiivsed hinnad:
1,5 tundi õhtusel ajal 400.-EEK 
Soodustused: spordisaali kasutamine terve hooaeg -20%

LAAGRI 
SPORDIHOONE
Veskitammi 22, Laagri
www.laagriujula.ee 
Administraatorite telefon  651 7632
Teenindus- ja müügijuht  679 3092  / 530 
37407

Võimalused:
Võimlas:
Laagri Kooli ruumides 
standartmõõtmetega võimlas 
on võimalused järgmiste 
spordialade harrastamiseks: 
korvpall  (uutele määrustele 
vastav märgistus), võrkpall  
(vajalikud enda pallid), 
rahvastepall, käsipall (harras-
tajatele), tennis  (reketid ja 
pallid peaks endal olema), 
sulgpall  (harrastajate tasemel, 
reketid ja pall peaks endal 
olema), lauatennis - laud ja võrk 
olemas (reketid ja pall endal). 

Veel võimalus mängida  indiacat. 
Elektrooniline tabloo, statsionaarsed 
kõlarid koos keskusega ja lisaks 
ka teisaldatavad kõlarid. Võimalus 
kasutada ka mikrofone (ettetellimisel).
Vabu kasutusaegu leidub veel:
reedeti alates kella 17.00 – 22.00
laupäeviti alates kella 13.00 – 22.00
pühapäeviti alates kella 10.00 – 22.00

Ujulas  
Ujumiseks-suplemiseks  4 rada   (25m 
pikkust). Lisaks veel beebibassein (vee 
temperatuur on 32˚C). 
Ühe  alla 7-aastase lapsega või beebiga  
tohib lastebasseinis kaasas olla ainult 
üks vanematest (täiskasvanu). Peale 
ujumist on võimalik veel mõnuleda  
aurusaunas (asub basseiniruumis).
Majas on kaks mahukate kappidega 
avarat garderoobi nii meestele kui 
naistele. Olemas mõnusad pesemis-
võimalused koos leilisaunaga. Kui 
pere peaks tulema väikese beebiga, siis 
beebidele on olemas mähkimislauad 
ja toolid. Pesuruumis toimetamiseks 

vannid.

Võimalused lahtiräägitult:
Kuidas Laagri Spordihoone võimlas 
perega aega veeta?!
Näiteks, kui isa suurema lapsega/
suuremate lastega soovib palli 
mängida, siis ema ei pea väiksemate 
lastega koju jääma, vaid võib samal ajal  
vees supelda (kasutusaeg 90 minutit). 

Samas ei pruugi üldse palliplatsile või 
ujulasse minnagi, poolteist tundi võib 
ka ainult saunamõnusid nautida.

Indikatiivsed hinnad:
Võimla kasutamine 90 minutit (uksest, 
ukseni) maksab 750.- EEK  (Hinna 
moodustab saaliaeg, mitte inimeste arv!
Kokku võib ühel kellaajal võimlat 
kasutada 15 inimest).
Ujula üksikpääse täiskasvanutele 
nädalavahetusel 80.-EEK, 
10-korra sooduskaart 610.-EEK
Soodustused pensionäridele, õpilastele 
ja üliõpilastele.

Koduvald

Seni soisele ja võssakasvanud 
maalapile Jõgisoo seltsimaja 
juurde on kerkinud täismõõdus 
tenniseväljak, korvpallikorvid 
ja plats võrk- ja jalgpalli 
mängimiseks. 

Usinad projektikirjutajad Jõgisoo 
Hariduse- ja Kultuuriseltsist on 
maha saanud järjekordse eduka 
europrojektiga. Kui seni on 
olnud põhirõhk seltsimaja enda 
heakorrastamisel ja renoveeri-
misel, siis nüüd on pööratud pilk 
ka välisterritooriumile. 
Ca 2000m2  platsile, mis 
seltsimaja kõrval laiub, on 
tahetud väljakut rajada juba 1996. 
aastast. Tollal tegutses majas 
kohalik algkool ja palliplatsi 
ja jooksuraja võimalustest 
tunti tublisti puudust.  Siis 
suudeti  ümber väljaku kaevata 
kuivenduskraavid ja maaala 
kaeti liiva ja kruusakiviga, aga 
kuna kool sulges uksed, jäi 
staadioniprojekt katki. 
Kuna Jõgisoo Hariduse- ja 
Kultuuriselts on oma ühe ees-
märgina sätestanud ka spordi-
tegevuse arendamise, siis ühingu 

juhtimisel sai see 15-aasta tagune 
unistus sel sügisel realiseeritud. 
Kirjutati oma neljas- ligi miljoni 
kroonine europrojekt PRIA-le 
ja positiivse vastusena eraldati 
Jõgisoole ~655 tuhat krooni. 281 
tuhat omafinantseeringut kaeti 
vallaeelarvest ja nüüd saab Jõgi-
soo uhkeldada mitmeid võimalu-
si pakkuva spordikompleksiga.

Mõeldud nii omadele kui 
kaugemalt tulijatele
Miks ühte 250 elanikuga 
külakesse selline kompleks, võiks 
ju küsida. Kas kõik Harjumaa 
tenniseharrastajad ja kasvavad 
võrk- ja jalgpallurid leiavad 
tulevikus tee Jõgisoole?
“Siin piirkonnas - Jõgisool, Aila, 
Valingu, Koppelmaa kandis ei 
ole praktilisel olnudki spordi 
tegemise võimalust. Inimesed 
on saanud vaid seltsimajas sees 
lauatennist kõksida või teeääres 
tervisejooksu teha,” põhjendab 
projekti vajalikkust seltsi liige 
Ülle Rondo. Ta usub, et kasutajaid 
on kindlasti nii oma külast 
kui kaugemaltki. “Küll need 
huvilised tulevad, nüüd, kui asi 
valmis on. See oli ju suur raha, 
mis meil õnnestus saada, polnud 

investeering

Jõgisoo spordiväljakutesse investeeriti ligi miljon

mõtet mingit pisikest asja teha,” 
leiab Rondo. 
Kui palliplatsid on kõikidele 
huvilistele tasuta kasutuseks, 
siis näiteks aiaga piiratud 
kunstmuruga tenniseväljakute 
eest hakatakse huvilistelt siiski 
ka tasu võtma.

Mitte ainult spordi jaoks
Rondo hinnangul ootasid 
Jõgisoo noored pikisilmi 

väljaku valmimist, sest vabas 
õhus kooskäimise kohta küla 
tüdrukutel-poistel seni polnud. 
“Ma usun, et nad toksivad siin 
nüüd korvpalli aasta läbi,” ütles 
Rondo
Kompleksi kuulub lisaks spordi-
rajatistele ka väike varjualune 
ja lava moodi ehitis. “Saame 
seda kasutada ka erinevateks 
väliüritusteks - näiteks laadad, 
kontserdid, teatrietendused. 

Kavatseme soetada siia ka 
pingid,” valgustab Rondo 
tulevikuplaane. Tema sõnul 
annab spordiväljak lisaväärtust 
juurde ka seltsimajale, sest see 
annab võimaluse mõelda ka 
näiteks firmade suvepäevade 
ja lastelaagrite läbiviimiseks. 
Kõikidest nendest uutest 
väljunditest loodetakse edaspidi 
ka ühingule tulu teenima 
hakata.

KODULÄHEDANE SPORTIMISKOHT: kohe seltsimaja kõrval on Jõgisoo rahval 
võimalus end erinevate pallimängudega lõbustada
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Sügisel-talvel, kui aiatööd läbi, 
jooksurajad ebameeldivalt 
mudased ja õhtud pimedad, 
tuleks siiski leida võimalusi 
kergeks füüsiliseks koor-
museks.

Üks võimalus on üle kaeda 
kohaliku  spordiklubi paku-
tavad teenused - nimelt tegut-
seb Laagri Kooli hoones, ujula 
all spordiklubi “Laagri Tervis”.
Klubisse sisenejat tervitavad 
soe ja mõnus atmosfäär ning 
sõbralikud treenerid. Veelgi 
hubasemaks muudavad tunde 
ümberringi pottides kasvavad 
rohelised taimed. Silma hakkab 
ka lastele mõeldud mängunurk
ja suur mullivann, mis täis 
värvilisi palle. Trenazhööride 
valik on väikese klubi kohta 
üllatavalt mitmekesine.
Lisaks on olemas solaarium 
ja rühmatreeningute saal. 
Trennikavast selgub, et hetkel 
toimuvad klubis sellised 
treeningud nagu bodypump, 
body, TBA ja jooga ning lisaks 
tantsutrennid - hip-hop ja 
cheerleaders.
Mida soovitatakse klubist 
potentsiaalsele huvilisele, 
kes veel oma kohta treening-
maastikul leidnud ei ole. Võtsi-
me nööbist kinni ja küsisime 
ühel üsna musklis ja heast 
tervisest märku andva jumega 
noormehelt - personaaltreenerilt 
Eric Brauerilt.

Klubis käimine kui elustiil
“Meie klubisse on oodatud 
igasugused inimesed - noored 
ja vanad, ilusad ja vähem 
ilusad, terved ja vähem terved, 
elumehed ja vähem elumehed...” 
selgitab Eric muiates, ent siiski 
oma sõnu tõsiselt mõeldes. 
“Meie idee on, et spordiklubi 
ei ole koht, kus käivad ainult 
musklites sportlased või 
ülepäevitunud tibid, vaid kõik 

inimesed, kes tahavad hoida või 
saavutada üldist head füüsilist 
vormi,” julgustab Eric.
Tema sõnul kõigub klubi 
klientide vanus 14 ja 70 aasta 
vahel. Mehed tulevad Ericu 
hinnangul enamasti tervise 
pärast, naised aga välimuse 
tõttu, siis kui peegel seda 
soovitama hakkab. Nooremad 
tüdrukud käivad põhiliselt 
tantsutrennides.
“Õnneks hakkab Eestisse 
jõudma kultuur, et trenni tuleb 
mitte ainult see inimene, kellel 
juba viimane häda käes või kes 
tahab ennast tippvormi ajada, 
vaid tulevad pereinimesed, 
tööinimesed, õpilased ja 
üliõpilased, isegi pensionärid. 
Treeningsaalis käimine on muu-
tumas elustiiliks, osaks iga-
päevastest vajalikest tegemistest 
nagu näiteks hambapesu,” on 
Ericul heameel.

Vormi liigselt piitsutamata
Aga mis siis, kui inimene 
tahaks küll spordiklubis käima 
hakata, kuid häbeneb oma 
kehalist seisukorda või kardab 
hoopiski liigseid askeese, mida 
vormi saamiseks rakendada 
tuleb? “Tõde on see, et vererõhu 
normis hoidmiseks ja heaks 
enesetundeks piisab ka paar 
korda nädalas treenimisest,”  
kinnitab Eric veendunult.  
“Palju polegi vaja: peamine 
jõupingutus on ennast diivanilt 
maha saada ja kohale vedida. 
See ongi kõige raskem osa. 
Saali jõudes kohtab inimene 
aga sõbralikku vaimu- teeme 
lõbusas seltskonnas natuke 
trenni, kaotame paar kilo. 
Eriline nauding saabub pärast 
treeningut, kui keha aitäh ütleb. 
Ja läbi füüsise saab ka vaim 
eliksiiri,” usub treener.
Klubis pakutakse inimesele 
personaalset lähenemist ja 
treenitakse põhimõttel, et 
kaasatud oleks nii jõutrenn  kui 

ka aeroobne koormus. 
“Probleem on selles, et 
inimesed kipuvad suhtuma 
jõusaalis käimisse kui projekti 
-  käin klubis, võtan mõned 
kilod alla ja asi tehtud. Jah,  
see on lihtne, kehakaalu lange-
tamine on tugev motivatsioon 
ja selle saavutab suhteliselt 
kiire ajaga. Raskem aga on 
oma vormi hoida, treenimist 
harjumuseks muuta. Mind aitab 
siinjuures hambapesu peale 
mõtlemine,” annab Eric nõu, 
kuidas mõtlemist trenniusku 
suunata.

Treener kui psühholoog
Eric  on olnud Laagri Tervises 
(vana nimega Laagri Jõujaam) 
treener juba 6 aastat. Ta on 
kaasa elanud klubi rõõmudele 
ja muredele ning juhendanud 
kõikvõimalikke erinevaid  
kliente. Aga mis on üldse 
jõusaali treeneri roll? 
Selle peale vastab Eric, et 
tema ei nimetakski treenereid 
treeneriteks, vaid nõustajateks. 
“Treener on see, kes arendab 
mingit kindlat spordiala. 
Meie aga pakume lihtsalt 
kvaliteetsemat elu. Me ei 
pikenda kellegi elu, küll aga 
hoolitseme selle eest, et see aeg, 
mis antud, oleks nauditavam ja 
aktiivsem. Tegelikult inimene, 
kes tuleb trenni, otsib ju mitte 
ainult füüsilist vormi, vaid ka 
vaimukosutust. Sellepärast tean 
omast käest kinnitada, et treener 
peab olema ka psühholoog, 
terapeut, perenõustaja, ära-
kuulaja ja isegi lapsevanem,” 
jagab mees kogemusi.

Apteegi asemel spordisaali
Tuleviku suhtes on Ericul 
positiivsed lootused. “Sooviks 
arendada koostööd perearstiga. 
Et arst ei suunaks inimest 
terviseprobleemide korral kohe 
apteeki, vaid hoopis spordisaali. 
Eks peamised terviserikete 

põhjused on ju ikkagi vale toitu-
mine, vähene liikuvus, stress. 
Spordisaalis aga leitakse nende-
le probleemidele lahendus. 
Seega- aidatakse kõrvaldada 
haiguse põhjus. Ideaalne oleks 
muidugi haigust ennetada. Ja 
sellepärast on meie ülesandeks 
inimeste teadlikkust tõsta - 
seda nii sportlikuma eluviisi 
kui ka tervislikuma toitumise 
osas, mis iseenesest vähendab 
stressiohtu,” resümeerib Eric.

Spordiklubis ei käi vaid musklites sportlased 
- trenn jõusaalis sobiks elustiiliks kõigile

Tervis

7 põhjust, miks külastada 
spordiklubi:

1. Tervis.Tervis.Tervis. Trenn 
on kasulik südametööle, 

ainevahetusele, vereringele. 

2. Trenn annab hea 
(elementaarse) füüsilise 

vormi, kaunima rühi ja toob 
naeratuse näole. 

3. Jõusaal ja/või erinevad 
rühmatreeningud 
kasvatavad jõudu, 
vastupidavust ja 
kehatunnetust. 

4. Spordiklubis saab 
treenida juhendaja käe all 
individuaalselt või grupis, 

tänu millele on tulemus 
efektiivsem.  

4. Spordiklubis käimine 
distsiplineerib regulaarselt 
trenni tegema ja laiskusest 
hoolimata ennast kohale 

tooma.

5. Pidev treenimine 
hoiab nooremana ja 

nooruslikumana.

6. Meie sombuses kliimas on 
spordiklubis mõnus ja soe 

sportida.

7. Spordiklubis saab suhelda, 
uusi sõpru leida ja tuju tõsta 

:)

MITTE NIIVÕRD 
TREENER, KUI 
PERSONAALNE 
NÕUSTAJA:
Eric Brauer ei jaga spordiklubi 
saalis vaid õpetussõnu, kuidas 
treeningmasinaid kasutada. 
Tema ampluaa on lisaks veel 
nõustada kaalulangetamise 
ja lihastoonuse tõstmise 
küsimustes,  anda toitumisalast 
nõu ja juhendada vajadusel 
ka taastusravi. Kokkuvõtvalt 
saab seda nimetada 
kompleksnõustamiseks uue 
ja tervislikuma elustiili 
saavutamise teel

| 9.11.2010 | kell 9.30 -18.00 | Radisson BLU Hotel | Tallinn |

Räägime ühenduste jaoks aktuaalsetel teemadel:
•	Tugivõrgustikud	Harjumaa	ja	Tallinna	MTÜdele
•	Avalike	teenuste	delegeerimine
•	Ettevõtlus	mittetulundusühingus
•	Koostöö	omavalitsuste	ja	MTÜde	vahel

On	ettekandeid,	on	arutelu,	on	minitöötubasid,	on	head	võimalust	
omavahel	kogemusi	jagada	ja	suhteid	luua,	on	kohvipause	ja	liigutamist.	
Oodatud	on	ühenduste	endi	väljapanekud	ja	infomaterjalid,	sest	saalis	
sees	toimub	samaaegselt	väike	kodanikeühenduste	mess!

Konverentsi	veab	Tanel	Talve.

Kohvipause	aitab	katta	osalustasu,	mida	küsime	vaid	100	krooni.	

|	www.heak.ee	|	registreeri	hiljemalt		2.11.2010		kaido@heak.ee		või		tel		656	6641	|

Konverentsi	toetavad:

Avaldame sügavat 
kaastunnet omastele  

LIIA  SUKK surma puhul

ES “Sügiskuld

9. novembril, kell 9.30 
Radisson BLU Hotellis, 

Rävala Puiestee 3, Tallinn.

Ootame konverentsil osalema 
Tallinna ja Harjumaa 
kodanikeühenduseid 
ja aktiivsed inimesi! 

Räägime: tugivõrgustikest 
Harjumaa ja Tallinna 

MTÜdele; avalike teenuste 
delegeerimisest; ettevõtlusest 

mittetulundusühingus; koostööst 
omavalitsuste ja MTÜde vahel.

Osalustasu 100 krooni 
täpsem kava siin: 

www.heak.ee/

BEEBIPÄEV
aprillist oktoobrini 

sündinud lastele

20.11.2010 kell 11.00

laupäeval

KAVAS:

võimlemine

laulutund

massaazi nõuanded

kinkekottide loosimine

beebitoodete firmade 

esitlused

PALUME EELNEVALT REGISTREERUDA!

!lasteklubi@lasteklubi.ee " 679 6616

WWW.LASTEKLUBI.EE

PAKUTAKSE TÖÖD!

ARENDUSJUHILE

Saue vallale kuuluvas 
äriühingusse 

OÜ Laagri Haridus- ja 
Spordikeskus

Tööülesanded 
  Ettevõtte arengukava ja 
äriplaani koostamine ja 
elluviimise tagamine;

Ettevõtte teenusteportfelli 
väljaarendamine;

Huvikooli ja spordihoone 
müügitegevuse juhtimine ja 

korraldamine;
Tugiteenuste (kinnisvara haldus 

ja hooldus) üldjuhtimine

Lisainfo: 
www.sauevald.ee/avaleht/

toopakkumine/
vabad_tookohad
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Ootame alates oktoobrist beebisid võimlema ja 
beebimassaaži Veskitammi kultuurikeskusesse 

Vajalik eelnev registreerimine Info: www.pardike.ee, 
telefon: 534 82 828 












 

 

 

 





























 

 

 

 


















Buss väljub küladest Laagrisse

Maidla seltsimaja juurest 9.00 mõisa juurest 9.05
Ääsmäelt Kasesalu 6 9.15

Uku bussipeatusest  Pärnu mnt 9.20
Ailast (vana koolimaja juurest) 9.30

Valingult (mõisa juurest) 9.40
Saue linna päevakeskuse juurest 9.55

Vanamõisast Rõika tn ots 10.05
Alliku seltsimaja juurest 10.10

Hüüru veski juures 10.20
Harku hooldekodu teeristis 10.25

Koju saab samuti bussiga

Eakate ja erivajadustega inimeste 
aastalõpupidu Veskitammi Kultuurikeskuses 

3. detsembril kell 11.00
kaetud kohvilaud
jalakeerutamise ja kaasalaulmise võimalust 
pakub Ervin Lillepea
avatud käsitöö näitus-müük (oma näputöö 
võib ka kaasa võtta ja näitusele välja panna
üllatused

Lisainfo sotsiaalnõunikult  654 1136

•
•

•

•

TASUTA:

Lisaks LOOSIME VÄLJA KLUBIKAARTE külastajate vahel
ning pakume SOODUSHINNAGA KUU- JA 10x KAARTE!

Liitumine TASUTA!

Spordiklubi "LAAGRI TERVIS" kutsub

AVATUD USTE PÄEVALE
7.novembril kl 12-18

- elav muusika ARNE LAURI ja "Eesti Talendi" saatest tuntud VOTDOTCOMi esituses
- energiabatoonid ja karastusjoogid

- tutvustame spordirõivaid ja toidulisandeid

- rühmatreeningud (JOOGA,TBA, BODYPUMP)
- jõusaal (kohal on meie sõbralikud treenerid)

Tule ning veeda üks tore ja tervislik päev! info: www.laagritervis.ee ja tel 58438067

- toitumisspetsialist Egle Koppeli loeng tervislikust toitumisest - aurusaun

aadress: Veskitammi 22 (kooli ja spordihoonega samas majas)

 

              

     08.11 – 14.11  olete oodatud 

  Peetri Pizza  20.sünnipäevale! 

Sünnipäevanädalal suur(28cm)pizza 

    väikese(20cm)pizza hinnaga!!  

Pizzatakso 12.00-21.00  tel. 58338003 

      *soodustused ei laiene pizzataksole 

Saue,Sooja 1  E-P  10.00-21.00  tel.6741963  

                        www.peetripizza.ee 

 

 

EMADE
VÕIMLEMINE
KOOS BEEBIGA

vanuses 2 k.-1 a.

esmaspäeviti 11.00
Vanamõisa Seltsimajas 

Allika tee 10, Alliku küla
info: ave@kodukyla.ee
51 407 61 
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ÖÖKLUBI
Kuldsed
8kümnendad
12.novembril 
sissepääs alates 20.00

Avatud Baar, pilet 150.- koos suupistelauaga

Vanamõisa Seltsimajas
Allika tee 10, Alliku küla

Info: ave@kodukyla.ee, 51 407 61

DJ SILVER TAMM
BÄND PLUTOONIUM

ÜLLATUSESINEJAD

TASUTA!!!

MTÜ
VANAMÕISA 
KÜLA

MTÜ
VANAM
KÜLA

PÄEVA JUHIB LÕBUS JÕULUSOKK
PÄKAPIKULA, VÕISTLUSED, MÄNGUD

TÖÖTOAD SELTSIMAJAS:
HELIDEMAAILM PÄKAPIKULAS

KÜPSETAMINE 
MEISTERDAMINE

KUUSEKAUNISTUSTE TÖÖTUBA

4. DETSEMBER 
ALGUSEGA KELL 12.00

TULE KOOS PEREGA JA OSTA 
OMA JÕULUKINGITUSED 

JÕULUTURG TOIMUB SAUE VALLAS 
VANAMÕISA SELTSIMAJA HOOVIS.

MÜÜGIL KÄSITÖÖ NING 
TERVISE-, TOIDU 

JA LASTETOOTED.

TULE KOOS PEREGA JA OSTA 
OMA JÕULUKINGITUSED 

JÕULUTURG TOIMUB SAUE VALLAS 
VANAMÕISA SELTSIMAJA HOOVIS.

MÜÜGIL KÄSITÖÖ NING 
TERVISE-, TOIDU 

JA LASTETOOTED.

KAUPLEJAKS REGISTREERIMINE: AVE@KODUKYLA.EE, TEL 5140761, 6780921
ENNE 1.DETSEMBRIT REGISTREERUNUTELE KOHAMAKS 50 KROONI.

Piletiinfo :  Veskitammi kultuurikeskus
                     Ääsmäe postkontor
                     Laagri raamtukogu
                     Vanamõisa seltsimaja

Toetajad:

KLAASIMAALI KURSUS 
TÄISKASVANUTELE JA 
LASTELE 
Kursuse jooksul valmistame 
värvilise klaaspildi 
(vitraazhi), kujundatuna 
külmklaasivärvidega. 
Iga osaleja teostab töö 
endale meelepärase kavandi 
järgi, kas siis juhendaja 
poolt etteantuna või ise 
valitud-välja mõeldud. 
Kursuse lõppedes saab iga 
osaleja kaasa enda 
valmistatud ja viimistletud 
töö. 

 
 
 

KLAASMOSAIIGI KURSUS TÄISKASVANUTELE JA 
LASTELE 
 

Kursuse jooksul on osalejal võimalik valmistada üks 
tasapinnaline või üks vormile  (küünlatoos) 
mosaiigitehnikas kujundatud töö. Eelnevalt õpime 
tundma klaasi kui materjali põhiomadusi, külmtöötlemise 
(klaasi lõikamine, murdmine) tehnikaid ja iseärasusi 
vormide kasutamisel.  
Kursuse lõppedes saab iga osaleja kaasa omavalmistatud 
ja viimistletud klaasmosaiikpildi. 

Info ja registreerimine: 6517633, 6517635, taigur@laagrik.edu.ee 
 

Toimumise aeg:  
Kolmapäeviti 17., 24. november ja 1., 8. detsember. 
Juhendajaks on klaasikunstnik Kaie Pärn 
Koht: Laagri Kooli kunstiklass ruum 125. Aadress: Veskitammi 22, Laagri, Saue vald. 
Kursuse kestvus: töötuba kestab ühel korral kaks 45 minutilist tundi kell 18.00 – 
19.30 
Kursus sisaldab ettenähtud tööks vajalikke materjale. 
Kursuse maksumus: töötoas osalemine 4 korral maksab täiskasvanutele 790,- krooni  
ja lastele maksab 355,- krooni. 
KOHTADE ARV ON PIIRATUD! 

KLAASVITRAAZHI KURSUS 
TÄISKASVANUTELE JA 
LASTELE 
 

Kursus pakub eelteadmisi, mis 
on vitraazh, kuidas seda ise 
valmistada ja millised 
töövahendid on selleks vajalikud. 
Kursuse jooksul kavandame 
paberil tehtava vitraazi, teeme 
tööjoonise ja asume teostama. 
Kursuse lõppedes saab iga 
osaleja kaasa omavalmistatud a 
15 x15 mõõdus klaasvitraazhi. 
 

KERAAMIKA TÖÖTUBA TÄISKASVANUTELE 
LEIA AEGA ISEENDA JAOKS NING TULE MEISTERDAMA 

JÕULUDEKS SAVIST MIDAGI TÄIESTI OMANÄOLIST! 
 
Pakume täiskasvanutele ja 
suurematele lastele võimalust teha 
oma kätega jõulukingid savist. 
Kursustele võivad tulla nii täiesti 
algajad kui ka kogenud savisõbrad. 
Õpetatakse paljusid erinevaid 
tehnikaid, nippe, glasuurimist, 
treimist, portselani maalimist jne. 
Kõik valmis ja glasuuritud tööd 
põletatakse ning need saab endale koju 
kaasa kasutamiseks ja nautimiseks. 
  
 
 

 
Kursuse kestvus:  
töötuba kestab ühel korral kaks 45 minutilist tundi kell: 
18.00-19.30                                        
Toimumise aeg:   
Esmaspäeviti 1., 8., 15., 22., 29. novembril ja 6., 13. detsembril.                                               
Juhendajaks on kunstnik-keraamik Rave Puhm.                                                                                                          
Teisipäeviti 2., 9., 16., 23., 30. novembril ja 7., 14. detsembril.                                                   
Juhendajaks on kunstnik-keraamik Irja Kändler.                                                          
Koht:  
Laagri Kooli savikoda ruum 217.  
Aadress:  
Veskitammi 22, Laagri, Saue vald   
Kursus sisaldab ettenähtud tööks vajalikke materjale 
(nende ulatuses ka keraamikaahju kasutamine). 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kursuse maksumus: töötoas osalemine seitsmel korral maksab 1000.- kr + km (1200 kr/km-ga) inimene. 
KOHTADE ARV ON PIIRATUD. 

Info ja registreerimine:   
6517633, 6517635,   

taigur@laagrik.edu.ee 

 

 
 

 

Toimumise aeg: esmaspäeviti 15., 22., 29. 

november ja 6.detsember  kell 18.00—20.00 

Juhendajaks on maalikunstnik Mall Mets 

Koht: Laagri Kool, Veskitammi 22, Laagri, Saue 

vald, kunstiklass, ruum nr. 125  

Kursuse hind sisaldab tööks vajalikke materjale. 

Kursuse maksumus: töötoas osalemine 4 korral 

maksab täiskasvanutele  790,- krooni 

KOHTADE ARV ON PIIRATUD! 

Maalikursus täiskasvanutele 

MAALIME MEELE RÕÕMSAKS 

Kursus pakub võimaluse hoida käes pintslit, panna 

värve paberile ja tunda end kunstnikuna. 

Kui olete sellest unistanud, kuid pole söandanud alustada, siis nüüd on aeg   

Maalimisvahendiks on meil akvarellvärvid. Akvarellil on palju erinevaid 

tehnikaid, neid tundma õppides 

leiate endale sobivad. Tutvume maalimise 

põhitõdedega, maalime  lilli, linde, taevaid, tujusid, 

vaikelusid. 
 

Info ja registreerimine  

65 17 633,  65 17 635 
taigur@laagrik.edu.ee 

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







LÕUNAEKSPERT OÜ

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

tel: 509 7627
www.lounaekspert.ee

 

Ostan teie vanad autoromud,
ostan ka vanametalli 

Ostan ka korralikke sõidu-,veo- ja 
pakiautosid.

Paku kõike, raha kohe.

Töötame iga päev  582 95083

Kiire ja konfidentsiaalne 
raamatupidamine Sinu 

ettevõttele. Hinnad väga 
soodsad! Firmad alates 1000 

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

järele!

vivateamrmp@gmail.com; 528 9386 
 

Kütteladu müüb
pakitud

TURBABRIKETTI
PUIDUBRIKETTI

Kohalevedu
Tel. 535 92794

AUTODE TEHNILINE
ÜLEVAATUS

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

L 9.00 - 12.00
 

Vae 3, Laagri, tel.  679 1535

Autode remont
* Õlivahetus

* Tehniline ülevaatus
* Transportteenus

* Autoparkla
AS Sagro automajand

Vae 3, Laagri, Tel. 679 6858
Tel./faks   679 6860 

Müüa soodsalt CHOW CHOW kutsikad, 
isased, musta värvi. Kutsikad on 

väga hea iseloomuga, sobivad nii 
näitusehuvilisele kui ka kodukoeraks. 

Chow Chow sobib elama nii korterisse 
kui ka eramajja, suurepärane 

valvur, haugub väga harva, ainult 
vajadusel. Igakülgne abi kasvatamisel. 

Rohkem infot ja pilte www.hot.
ee/buffysteddybear/ tel.53446986, 

Müüa kuiva lepa ja kase 
kaminapuud 40 l kottides 

33 ja 37 kr/kott. 
Kuiv kask lahtine 30 cm 
950 kr/rm koos veoga. 

Tel. 505 0522

Kvaliteetne toidukartul: 
Vineta, Laura ja 

köögiviljad. 
Kojuvedu tasuta. 

Tel: 513 1995 Joel

KOOS HOIAME KULUSID 
KOKKU

Raamatupidamisteenused, 
konsultatsioonid,  

aastaaruannete koostamine, 
KÜ revideerimine,  

äriplaanide koostamine, 
audiitorteenused.

Saue valla ettevõtetele 
hinnasoodustused.

5018228, info@naudit.ee
www.naudit.ee

123 HALDUS OÜ
Korteriühistute asutamine

Raamatupidamine
Haldusteenus

Heakorrateenus

www.123haldus.eu / 5699 9160 
/ info@haldus.eu

energiamark.ee - SÄÄSTKEM ENERGIAT! 
ENERGIAMÄRGIS + TERMOGRAAFIA- 
SOODSAD HINNAD AASTA LÕPUNI ! 

Energiamärgis+termograafia korterelamule 2�00 krooni(1�9,�� eurot) 
Energiamärgis+termograafia eramule 2000 krooni(12�,�2 eurot) 

PAKUME JÄRGMISI TEENUSEID: 

Olemasolevate hoonete energiamärgis 1�00 krooni ( ��,0� eurot) 
termograafia korterelamule 1�00 krooni (11�     eurot) 
termograafia eramule 1�00 krooni (9�,��  eurot) 
energiaaudit korterelamule hind kokkuleppel 
Välispiirete rekonstrueerimisprojekt hind kokkuleppel 
Küttesüsteemi rekonstrueerimisprojekt hind kokkuleppel 
Omaniku jaärelvalve hind kokkuleppel 

www.energiamark.ee , indrek@energiamark.ee , +��2 �0 �� 1�� 
hinnad kehtivad harju maakonna ja tallinna elanikele. 

 

VANNITUBADE 
REMONT

www.aarmax.ee

tel. 5 171 282

OÜ EKSPRESS RAAMATUPIDAMINE
Raamatupidamisteenused

Maksukonsultatsioonid
Firmade asutamine

Äriplaanide koostamine

Tel: 514 9039, E-post: info@
ekspressraamatupidamine.ee

Asukoht: Laagri

Asjatundlik abi kinnisvara 
müümisel, üürimisel, ostmisel 

või vahetamisel

FIE Eha Remma, EKMK liige
remma@smail.ee 

56 608 308 või 67 97 614

Otsime Lääne-
Harjumaale

VANEMLEHEKANDJAT

kelle ülesandeks on kandjate 
asendamine Saku, Saue, Keila ja Harku 

piirkondades ning 
uute kandjate õpetamine. 

Pakume varahommikust osalise 
tööajaga tööd (4:30 – 7:00) 
kuuel päeval (E-L) nädalas. 
Töö tegemiseks on vajalik 

isikliku auto olemasolu.

Oma soovist palume teada anda: 
telefonil  617 7717 või täita 

CV aadressil  www.expresspost.ee/395

Novembris on lõikuskuu!
Selle kuulutuse esitamisel lemmikloomade 

steriliseerimine ja kastreerimine -15%!

SAUE LOOMAKLIINIK 
Lemmikloomade vaktsineerimine, ravi, päevakirurgia. 

Hill’s ja Royal Canine lemmikloomatoit.

NB! Kolmapäeviti pensionäridele visiit ainult 75.- 
(tavahind 175.-)

Sooja 1, Saue tel. 600 3382, www.sauekliinik.ee 
E-R 13.00-19.00, L 10.00-14.00


