
Valla õpetajaskond küll toetab 
streigiideed, aga ise valdavalt 
osaleda ei plaani

Eesti Haridustöötajate Liidu 
juhi Sven Rondiku sõnul 
on õpetajatele 20% alam-

palga tõusu taotlemiseks 2012. 
aastaks pöördutud nii riigikogu 
kui valitsuse poole, kohtutud nii 
peaministri kui riigikogu esime-
hega. „Oleme käinud läbi kõik 
osapooled, aga läbirääkimistesse 
meiega isegi ei asutud, lihtsalt tea-
tati, et täiendavaid vahendeid rii-
gieelarvesse leida ei ole võimalik. 
Liit pöördus ka riikliku lepitaja 
poole ja 6. veebruaril saime amet-
liku vastuse, et meie ettepanekut 
2012. aasta palgatõusu osas ei 
rahuldatud,“ ütles Rondik. Tema 
sõnul on seega streigi toimumine 
kindel, aga seaduses nõutavate et-
teteatamistähtaegadest tulenevalt 
saab see juhtuma pigem märtsi-
kuus.

Küll ei tähenda streik tema 
sõnul seda, et ühel kokkulepitud 
päeval üle riigi kõik õpetajad näi-
teks Toompeale või Kadriorgu 
ühiselt meelt avaldama kutsutak-
se. „Streik toimub ikka asutuste 
kaupa, maakonnad võivad muidu-
gi ka ühiseid kogunemisi teha, aga 
valdavalt otsustavad ikka koolid 
ise, kas nad teevad vastava miitin-
gu või mitte,“ selgitas Rodnik.

Streik kui probleemide 
teadvustamise vahend
Ääsmäe Põhikoolist kavatseb õpe-
tajate  streigiga liituda 2 õpetajat, 
15 ei plaani streikida. Streikimise 
esmaseks põhjuseks peetakse siiski 
vajadust olla solidaarne õpetajas-
konnaga ning tõsta elukutse pres-

tiiži, mitte niivõrd väikest palga-
numbrit. Samas liitub üks õpetaja 
streigiga  just palgatõusu oodates, 
kuna praegune palk ei vasta töö 
mahule. „Õpetaja tasu on võr-
reldes töömahu kasvuga väike. 
Samuti puuduvad sotsiaalsed ta-
gatised. Asendajat on raske leida, 
seega tuleb enesetäiendamise kor-
ral teha topelttööd. Üks probleem 
on kindlasti see, et  väikese töö-
tasu  tõttu on õpetajad sunnitud 
töötama mitmel töökohal, mis 
viib töökvaliteedi alla,“ vahendas 
kooli õppealajuhataja Anu Joon 
kolleegide seisukohti.

Üldiselt toetavad Ääsmäe Põ-
hikooli õpetajad streikimist kui 
probleemide avalikkusele tead-
vustamise vahendit.  Õpetajad, 
kes streigiga ise ei liitu, rõhutavad, 

et nad toetavad mõttes kolleege. 
Nad on küll nõus, et õpetajate 
palka Eestis peaks tõstma, sest 
teevad oma tööd suuresti missioo-
nitundest.  Lisati veel, et samas 
on õpetaja töögraa� k suhteliselt 
paindlik, puhkus tunduvalt pikem 
kui teistel ametialadel, tööleping 
tähtajatu, mis annab kindluse-
tunde. Streigiga mitte ühinemise 
üheks põhjuseks oli ka asjaolu, et 
streikimise päeval jääb palk saa-
mata, kuid töö tuleb ikkagi ära 
teha.  

Kuigi lasteaiaõpetajate tööta-
su laekub kohaliku omavalitsuse, 
mitte riigieelarvest, on Veski-
tammi Lasteaia meelsus streigi 
suhtes positiivne, oodatakse, et 
riik väärtustaks õpetaja ametit. 
„Meie õpetajad sooviksid küll 

osaleda kogu kollektiiviga, kuid ei 
näe streigi kasutegurit. Kohustus 
streigi ajal ilma töötasu saama-
ta töökohal viibid ei tundu õige 
meetmena. Streigina kujutatakse 
pigem lasteaia sulgemist ja ühist 
meeleavaldamist,“ kirjeldas laste-
aia direktor Rita Klein oma maja 
inimeste mõtteid.

Ka Laagri Lasteaia pedagoogid 
ei kavatse streigis osaleda. „Enne, 
kui ei tõuse õpetajate maine ühis-
konna silmis, kus nad ei ole enam 
teenindajad, ei muutu midagi. 
Kindlasti vajab õpetajate töötasu 
tõstmist ja seda hüppeliselt ning 
ilma igasuguse streigita. Kindlas-
ti ei tohi õpetajate töötasu tõusta 
teiste koondamiste arvelt,“ möö-
nab ka Laagri Lasteaia direktor 
Tiiu Ingerainen.

Tõusevad segaolmejäät-
mete äraveo teenustasud.
Taaskasutatavate biola-
gunevate, paberi ja papi 
ning suurjäätmete hinnad 
jäävad endisele tasemele.
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Pretsedent:  eraomaniku soovimatus 
läbirääkimisi pidada viis maa 
sundvõõrandamiseni LK 4LK 2

Õpetajate streiki, mille eesmärk on ameti väärtustamisel jõuda loosungi-
test tegelikkuseni, toetavad kohalikud pedagoogid kui probleemi jõulise 
teadvustamise vahendit, kuid streigis osalemas on marginaalne osa.

Märtsist tuleb 
sauevallakal 
prügi äraveo 
eest rohkem 
kukrut 
kergitada
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Veebruari esimeste päe-
vade karges külmas tun-
dub Nõlvaku Lasteaed 
väljapoolt vaadates üsna 
mahajäetuna – kollane 
ekskavaator on kopa väsi-
nult maapinnale toetanud, 
siin-seal  on külmunud lu-
mekuhilad, seinal lopen-
damas kiled.

Rindeteateid 
ehitustandrilt 
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Miks ma ei 
saa isiklikule 
põllule 
ehitada 
oma maja? 
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Tõstatatud küsimus võib 
tunduda kummaline, kuid 
selle ees seisavad väga 
sageli endale hajaasustu-
ses kodu rajamist kavan-
davad inimesed.

Vallaettevõte 
Beeswax - 
vanaaegse 
vungiga mööbel 
annab interjöörile 
isikupärase 
kiiksu
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•	Maanteeameti	 esindaja	 tutvustas	 Juuliku-Tabasalu	
teeprojekti	

•	Muudeti	Saue	Vallavolikogu	25.03.2004	määrust	nr	3	
“Saue	 valla	 teenistujate	 koosseis,	 palgamäärad,	pal-
gatingimused	ja	sotsiaalsed	garantiid”	

•	Otsustati	lubada	Saue	Vallavalitsusel	võtta	laenu		Üh-
tekuuluvusfondi	Saue	valla	Tallinna	reoveekogumisala	
ühisveevärgi	 ja	 -kanalisatsiooni	 projekti	 omaosaluse	
katmiseks

•	 Anti	 luba	Saue	valla	omandis	oleva	Vanamõisa	külas	
asuva	 11186	 Tutermaa-Vanamõisa	 tee	 kinnistu	 koor-
mamiseks	 reaalservituudiga,	 mille	 sisuks	 on	 õigus	
kasutada	koormataval	kinnistul	teerajatist	juurdepää-
suks	 avalikult	 kasutatavalt	 teelt	 lähedalolevatele	 kin-
nistutele

•	 Anti	luba	Saue	valla	asustusjaotuse	muutmine	selliselt,	
et	Alliku	küla	jagamisel	tekib		uus	asustusüksus	nime-
ga	Koidu	küla

•	Otsustati	Alliku	külas	asuvate	Laagri-Harku	kergliiklus-
tee	L3	ja	Kotka	tee	L1	transpordimaa	kinnistute	sund-
võõrandamine

•	 Tunnistati	 osaliselt	 kehtetuks	 Saue	 Vallavolikogu	 28.	
mai	1996	otsusega	kehtestatud	Saue	valla	Laagri	ale-
viku	Tooma	I	kinnistu	detailplaneering	Nõlvaku	tn	30	
kinnistu	osas

•	 Jäeti	 muutmata	 kolme	 katastriüksuse	 sihtotstarve	
(Alliku	küla	Paple	1,	Jõgisoo	küla	Siimu,	Ääsmäe	küla	
Lusti)

•	Otsustati	Hüüru	külas	asuva	Mardisoo	katastriüksuse	
jagamine	ja	määrati	sihtotstarbed	

•	Otsustati	Alliku	külas	asuva	Kraavisauna	katastriüksu-
se	jagamine	ja	määrati	sihtotstarbed

•	 Anti	seisukoht	OÜ	Maamaja	poolt	esitatud	kohtukae-
busele	Saue	Vallavolikogu	30.06.2011	otsuse	nr	53	tü-
histamiseks	 (volikogu	 keeldus	Alliku	 külas	 asuva	Tiiri	
6	 kinnistu	 osalisest	 sihtotstarbe	 muutmisest	 elamu-
maaks)

•	 Anti	 seisukoht	 Danel	 Tuusise	 kaebusele	 haldusasjas	
nr	 	 3-11-2108	 (Kaebuse	 esitaja	 pöördus	 31.08.2011	
Tallinna	 Halduskohtu	 poole	 Saue	 Vallavolikogu	
30.06.2011.a	 korralduse	nr	 45	 „Alliku	 küla	Pilliroo	 tn	
26	 ja	 28	 kinnistute	 detailplaneeringu	 kehtestamine“	
vaidlustamiseks)

•	 Toimus	arutelu	21.	veebruaril	toimuva	Eesti	Vabariigi	
sünnipäeva	tähistamise	ürituse	üle

Kolmandiku vallaeelarvest 
neelavad ivesteeringud 

Vallaeelarve investeeringute ko-
gumaht 2012. aastal on 4,6 
miljonit eurot, mis on koguni 

33,7% vallaeelarve kogumahust. Tege-
mist on väga hea tulemusega ka terve 
Eesti kontekstis. Tegelikult on valla 
poolt tehtavate investeeringute maht 
veel suurem, kuna Euroopa Liidu 
Ühtekuuluvusfondist ühisveevärgi ja 
-kanalisatsiooni ehitusele eraldatavad 
vahendeid ei kajasta vallaeelarve, vaid 
vallale kuuluva ASi KOVEK eelarve. 
Koos selle rahaga investeerib vald pea 
poole oma eelarvemahust tulevikku.

Kuna paljud hanked on veel tegema-
ta, mõni töö võib minna kavandatust 
veidi kallimaks, mõni odavamaks. In-
vesteeringute täpne suurus selgub aas-
takokkuvõtteid tehes.

Kultuur ja haridus
Kuigi investeeringuobjektid ei ole täht-
suse järjekorras, siis ikkagi tuleb kõige 
esimesena nimetada Nõlvaku Lasteae-
da, mis kõigi eelduste kohaselt valmib 
tähtaegselt ehk siis 1. septembriks. Koos 
Euroopa Liidu ja Saku valla toetusega 
panustab vald uudse 0-energia lasteaia 
ehituseks ja sisustamiseks kokku 2 541 
000 eurot. 

Teiseks oluliseks tulevikku suunatud 
projektiks on Laagri Kooli laienduse I 
etapp, mille käigus laiendatakse sööklat, 
ehitatakse juurde klassiruumid ja selleks 
investeeritakse 320  000 eurot. Inves-
teeringud võimaldavad sügisel avada 
ühe täiendava klassikomplekti.

Vesi ja kanalisatsioon
2011. aasta lõpus valmis esimese suure 
asjana Vanamõisa küla veevärk. 2012. 
aastal jätkuvad ehitustööd Hüüru kü-
las ning kevadel alustatakse ulatuslikke 
kaevetöid Laagri aleviku Pilliroo ja Nõl-
vaku piirkonnas. Samuti jätkub Laagri 
kolme puurkaev-pumpla ümberehita-
mine, mis võimaldab ka joogivee kvali-
teedi osas 21. sajandisse liikuda. Kokku 
näeb vallaeelarve nimetatud investee-
ringuteks ette 1  035 000 eurot, kuid 
sellele lisandub ca 80% raha Euroopa 
Liidu Ühtekuuluvusfondist. Kõiki vee- 
ja kanalisatsiooniinvesteeringuid viib 
ellu vallale kuuluv AS KOVEK.

2012. aasta I pooles selgub, kas õn-
nestub alustada ka Ääsmäe ühisveevärgi 
uuendustöödega. AS KOVEK sai 2011. 
lõpus vastava rahastuse Keskkonnain-
vesteeringute Keskusest, kuid vajalik on 
veel leida summad oma�nantseeringu 
tarbeks.

Teed ja tänavad
Teede ja tänavate ehituse osas on põhi-
rõhk kergliiklus- ja kõnniteede ehitusel. 
Jaanipäevaks peaks olema lõplikult val-

mis Laagri-Padula-Saue kergliiklustee. 
Koos Euroopa Liidu rahaga on selleks 
nähtud 861 000 eurot. Kui kõik maa-
küsimused saavad edukalt lahendatud, 
siis peaksid hiljemalt septembriks-ok-
toobriks valmima samuti Euroopa Lii-
du abiga ehitatavad Suurevälja tee kõn-
nitee Vanamõisa külas ja Pärnu maantee 
äärne kergliiklustee Laagri alevikus 
(Pääsküla jõe kivisillast kuni Jälgimäe 
teeni). Valla ja Maanteeameti koostöös 
kuulutatakse lähikuudel välja hange 
Instituudi tee ja Kotka tee ristmiku 
ohutumaks muutmiseks, hanke raames 
ehitatakse välja Kotka tee kergliiklus-
tee I etapp Tammetalu bussipeatusest 
kuni Kauri teeni. Valla poolt tasutavate 
ehitustööde esialgne maksumus on ca 
51 500 eurot.

Kui rääkida teede ja tänavate ehi-
tusest, siis siin on 2012. aastal suur-
objektiks Vesiroosi tänava ja Pilliroo 
põiktänava kanaliseerimisjärgne taas-
tamine, sademeveetrasside väljaehitus 
ning mustkatte ehitus kogumaksumu-
sega ca 210 000 eurot. Nõlvaku Laste-
aia valmimine eeldab ka ümbruskonna 
liikluskorralduse ülevaatamist, selleks 
on vallavalitsus Nõlvaku/Vanasilla 
ringristmiku ümberehitamiseks, Vana-
silla tänava kõnniteede väljaehitamiseks 
ja osaliseks laiendamiseks ette näinud 
42 000 eurot.

Kergliiklusteede toetusmeetmest 
kavatseb vald raha küsida Ääsmäe Ka-
sesalu tänava ja Harutee bussipeatuse 
vahelise tee katmiseks mustkattega.

Puhkealad ja mänguväljakud
Pääsküla jõe puhastamine ja kallaste 
korrastamine jätkub ka 2012. aastal. Se-
dapuhku on käsil Veskitammi ja Koru 
tänava vaheline lõik. 80% investeerin-
gust katab Keskkonnainvesteeringute 
Keskus, vallaeelarves on töödeks ette 
nähtud 6500 eurot.

Vald toetab rahaliselt Laagri skate-
pargi ehitust Jõekääru parki (Pääsküla 
jõe kaldale, alale, kus praegu ladesta-
takse talveks lund). Skatepark saab ka 
valgustuse. Skatepargi kogumaksumus 
on 85  000 eurot, millest 70% annab 
LEADER meede. Vallaeelarve toel ehi-
tatakse mänguväljakud ka Kiia külla ja 
Kodasema tee äärde Vatsla külas.

Üks vallaeelarve toel valmiv 2012. 
aasta rajatis on juba valmis ja selleks on 
Laagrisse Avamaa mänguväljakule ehi-
tatud laste võrkpüramiid.

Kõik vajalik ei mahtunud 
eelarvesse
Eelarve koostamise käigus selgub para-
tamatult, et kõiki kavandatud asju pole 
erinevatel põhjustel võimalik ühe aasta-
ga valmis ehitada. Seetõttu jäi eelarvest 
välja selle esialgses projektis olnud Kot-
ka tee mustkatte ehitus Kauri ja Poku 
tee vahel. Täna on lahendamata mitmed 
maaküsimused ning, nagu lehest võite 
lugeda, siis osade maatükkide osas tuleb 
asuda sundvõõrandamise okkalisele tee-
le. Seetõttu võttis vald esialgu aja maha 
ning seadis 2012. aasta eesmärgiks tee 
korralikult projekteerida, maaküsimu-
sed lahendada ja siis 2013. aastal kohe 
ehitama hakata. Osaliselt samad prob-
leemid on ka Välja teel, mille Vanamõi-
sa tee ja Toominga tee vaheline lõik eel-
arveprojektist välja jäi, kuid kogu Välja 
tee (Saue linnani) projekti koostatakse 
ja juba 2012. aastal alustatakse teeäärte 
korrastamisega.

Eelarvest jäid välja mitmed kana-
liseerimisjärgsed teede mustkatete 
taastamised Laagri ja Hüürus (näiteks 
Aiandi tee, Jõe tee, Lepiku tee Hüürus 
jms), kuid arvestades seda, et kaevetööd 
2012. aastal alles kestavad ja talvel ning 
kevadel ilmnevad võimalikud vajumi-
sed, siis võibolla ongi õige lükata must-
katete ehitus 2013. aastasse. 

Volikogu võttis oma 2011. aasta viimasel istungil vastu Saue 
valla 2012. aasta eelarve. Eelarve näeb ette terve rea inves-
teeringuid ning nüüd on paras aeg tutvustada, mida uut Saue 
valda tänavu ehitatakse.

Volikogus jaanuaris

SAUE VALLALEHT KODUVALD

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

Reklaamisoov esitada e-posti 
aadressil reklaam@sauevald.ee

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

INVESTEERINGUD

Saue Vallavolikogu jaanuarikuisel istungil toetati küla-
elanike ettepanekut Koidu küla moodustamiseks ning 
kuna alates detsembrikuust avalikul väljapanekul olnud 
eelnõule ettepanekuid ei laekunud, siis võeti ta vastu 
avalikul väljapanekul esitatud kujul. Pärast taotluse lisa-
dokumentide vormistamist esitab Saue Vallavalitsus sel-
le regionaalministrile, kes teeb lõpliku otsuse. Eeldata-
vasti saabub positiivne otsus Koidu küla moodustamise 
kohta märtsikuus.

Head uudised 
(tulevasele) Koidu külale

MIKK LÕHMUS
abivallavanem

2011. aasta lõpus valmis esimese suure asjana Vanamõisa küla veevärk. 2012. aastal 
jätkuvad ehitustööd Hüüru külas ning kevadel alustatakse ulatuslikke kaevetöid Laagri 
aleviku Pilliroo ja Nõlvaku piirkonnas.
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Vastavalt Saue valla jäätme-
hoolduseeskirja § 17 lg 2 
on vedajal õigus taotleda 

teenustasu muutmist, kui esinevad 
objektiivsed asjaolud, mis oluliselt 
mõjutavad jäätmete veokulusid või 
jäätmekäitluskoha rajamis-, kasuta-
mis-, sulgemis- või järelhooldusku-
lusid.

Kuid siinkohal on oluline mär-
kida, et tõusevad vaid segaolme-
jäätmete äraveo teenustasud. Taas-
kasutatavate biolagunevate, paberi 
ja papi ning suurjäätmete hinnad 
jäävad endisele tasemele ja muuda-
tusi selles osas oodata ei ole. Läh-
tuvalt nimetatud asjaolust paneb 
Saue Vallavalitsus vallakodanikele 
südamele, et oluline on jäätmeid 
sorteerida taaskasutamise eesmär-
gil. Arenev ühiskond toob kaasa 
tarbimise kasvu ja üha suureneva 
prügi tootmise. Rohkem prügi 
segaolmejäätmetes tähendab aga 
ressursi raiskamist. Et seda prot-
sessi pidurdada, keskkonda säästa 
ja hoida eluks vajalikke ressursse ka 
tulevastele põlvedele, on hädavajalik 
jäätmete sorteerimine ja taaskasuta-

mine. Taaskasutamise võimalused 
arenevad pidevalt (avalikud paken-
dikonteinerid, jäätmemajad ja -jaa-
mad, tasuta pakendikoti äraviimise 
teenuse tellimine jne), tuleb vaid 
enda jaoks sobiv ülese leida. 

Keskkonnainvesteeringute Kes-
kuse toetusel on täiendavalt lisatud 
uusi avalikke paberi- ja kartongi-
konteinereid ning vahetatud välja 
rendikonteinereid (vt asukohti tabe-
list), et taaskasutusvõimalusi veelgi 
laiendada. 

Märtsist tuleb sauevallakal prügi äraveo 
eest rohkem kukrut kergitada

JÄÄTMED

Alates 1. märtsist tuleb Saue valla elanikel arvestada segaolmejäätmete 
äraveo kulude suurenemisega, mis on tingitud kütusehindade kasvust. 

KATI 
OOLO
arendusspetsialist

Lühidalt 
Uuendamisel on 
külavanemate infolist
Vallamajas on olemas üks e-
posti list, kus kirjas kas ametliku 
valimise või vabatahtliku init-
siatiiviga saadud külavanemad 
või ka niisama seda rolli täitvad 
inimesed. Eelkõige on see suu-
natud vallaametnike ja külarahva 
omavahelise suhtlemise tõhus-
tamisele. Et vallamajast liiguks 
nende sädeinimeste kaudu info 
külani, olgu see siis teavitus 
mõnest üritusest või olulisest 
planeeringust, küsimus heakor-
ra või teeolude kohta. See and-
mebaas vajaks aga ülevaatamist, 
mõnede olemasolevate kontak-
tide e-posti aadressid enam ei 
tööta, mõne küla nime kõrval 
haigutab tühjus, lihtsalt ei ole 
teadaolevalt seal ühtegi sellist 
kontaktinimest. Seetõttu palub 
vallavalitsus neil sauevallakatel, 
olgu nad siis ametliku külavane-
ma staatuses või niisama aktiiv-
sed inimesed, kes ei pea paljuks 
kohalikku infovoogu tõhustada, 
andma end üles e-posti aadres-
sil annely.sumre@sauevald.ee. 
Vajalik oleks nimetata oma küla 
ja enda nimi, lisada juurde ka e-
posti aadress ja telefon. 

Peagi on käes 
maamaksu 
maksmise aeg
Maksukohustus tekib jooksva 
aasta 1. jaanuari seisuga kin-
nistusraamatu andmete alusel. 
Maamaksuteated peavad mak-
sumaksjal käes olema 15. veeb-
ruariks. 

Maaregistripidaja Ene Lepist 
juhib tähelepanu, et maksutea-
de saadetakse rahvastikuregistri 
aadressile. Kui inimene soovib 
saada maamaksuteadet rahvasti-
kuregistrist erinevale aadressile, 
tuleb teha vastav avaldus Maksu- 
ja Tolliametile. Läbi internetipan-
ga e-teenuste saab inimene ka 
ise ülevaate oma maaüksuste ja 
maksude kohta. 

Palju segadusi on Lepisti hin-
nangul tekitanud see, et maksu-
teadetel ei ole märgitud maaük-
susi, mille eest maksu maksma 
ei pea  (juhul, kui maamaks on 
alla 5 euro). „Proovime sel aas-
tal Maksu- Ja Tolliametiga saada 
kokkuleppe, et ära näidatakse 
kõik omanikule kuuluvad maa-
üksused,“ ütleb Lepist. Kui saa-
dud maksuteade tundub saajale 
ebaõige või arusaamatu, tuleks 
pöörduda kohe küsimustega val-
lavalitsuse poole (tel 6541149). 
On hea, kui veale saab kohe jälile 
ja parandus kiiresti tehtud. Juba 
paar aastat ei näidata maksu-
teatel enam võla või ettemaksu 
summat, seda infot ei oma ka 
vallavalitsus, kuna maksed lae-
kuvad Maksu- ja Tolliameti arvel-
dusarvele. „Nende kontodega 
saate tutvuda läbi e-maksuame-
ti  ja maksuameti  infotelefoni  
8800816 kaudu,“ annab Lepist 
nõu.

Jäätmeliik Konteineri 
suurus (m3)

Kehtiv hind 
koos km (€)

Hind alates 1. 
märts 2011 
koos km (€)

Segaolmejäätmed

kuni 0,08   1,45 1,51

kuni 0.12 (kott)   0,66 0,73

kuni 0,14   3,19 3,32

kuni 0,24   3,86 4,02

kuni 0,37   3,89 4,04

kuni 0,66   4,21 4,38

kuni 0,8   4,54 4,69

kuni 2,5   8,32 8,48

kuni 4,5   9,81 10,00

Paber ja papp

kuni 0,60   0,00 0,00

kuni 2,5   0,00 0,00

kuni 4,5   0,00 0,00

Biolagunevad 
köögi- ja 
sööklajäätmed

kuni 0,08   0,00 0,00

kuni 0,14   0,00 0,00

kuni 0,24   0,00 0,00

Suurjäätmed kuni 1 25,56 25,56

Asukoht Pakend Paber ja 
papp

Alliku küla, Allika tee 10 (Vanamõisa seltsimaja) + +
Alliku küla, Klaokse elurajoon + +
Alliku küla, Koidu tee ja Koidu põik rist + +
Alliku küla, Koru tn ristmik + +
Alliku küla, Kotka tee ja Kauri rist + +
Alliku küla, Väriheina tee kurv + +
Hüüru küla, Hüüru mõisa parkla + +
Hüüru küla, Saare tn nurk +
Jõgisoo küla, Lõokese tn + +
Jõgisoo küla, Jõgisoo tee infotahvel/ Olerexi tankla 
vastas

+

Kiia küla, Kiia ridaelamud/korvpalliväljak + +
Koppelmaa küla, AÜ ühismaa +
Laagri, Kuuse tn vana katlamaja + +
Laagri, Nõlvaku ja Sillaku rist + +
Laagri, Vanasilla pumbamaja teeäärne ala +
Laagri, Sae tn parkla + +
Laagri, Veskitammi 3 parkla + +
Laagri, Kuuse 26 (mänguväljaku kõrval) +
Laagri, Redise 4, 6, 8 ja 12 majade juures +
Laagri, Rebase tee kolmnurk +
Laagri, Urva 7b mänguväljaku tagune parkla +
Maidla küla, seltsimaja/keskuse autobussipeatus + +
Maidla küla, AÜ infotahvli juures (Jõe AÜ lähistel) +
Tuula küla, kortermajade juures + +
Valingu küla, Puiestee 4 +
Valingu küla, Suurekivi elurajoon, küla infotahvli 
kõrval

+ +

Vanamõisa küla, Männivälja elurajoon + +
Vanamõisa küla, Rõika tn + +
Vatsla küla, Vatsla ja Kodasema tee nurk + +
Vatsla küla, Paesoo/Vatsla tee bussipeatus +
Ääsmäe küla, Kasemäe ja Kuuskemetsa tn nurk + +
Ääsmäe küla,  Kasesalu tn kortermajad + +
Ääsmäe küla, Harutee pood + +

Avalikud pakendi- ja paberikogumise 
konteinerid leiate järgnevatest kohtadest:

Alljärgnevalt on toodud hinnavõrdluse tabel: 

Talvel juhtub tihti, et konteinerid on lumes kinni või on nendele juurdepääs raskendatud, mille tulemusel  jäävad 
konteinerid tühjendamata. Seetõttu palub Saue vallas prügiveoga tegelev Ragn-Sells nii majaomanikel kui ka korteri-
ühistutel hoolitseda konteineri lumevaba esise eest.

JÄÄTMEMAJAD

Aila küla - ROOMA                           
Aila küla - VANAKOOLI                  
Jõgisoo küla - SELTSIMAJA          
Alliku küla - KURVI TEE 411           
Hüüru küla - SAUNA                        
Pärinurme küla - KOPLI                    
Koppelmaa küla - VOORE MÕIS    
Maidla küla - MADISE                   
Tuula küla - MÕISA 1                      
Tuula küla - KURISTU 2                  

HALB HEA
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SAUE VALLA TERRITOORIUMIL JAANUARIS 2012 ON KEHTESTATUD JÄRGMISED DETAILPLANEERINGUD:

Saue Vallavalitsuse 10.01.2012 korralduse-
ga nr 24 kehtestati Alliku külas Saueaugu 9 
(katastritunnus 72701:002:0085, suuruse-
ga 6,38 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 
100%) kinnistu  detailplaneering, mis on 
algatatud Saue Vallavalitsuse 20.06.2002 
korraldusega nr 513. Detailplaneeringu-
ga on kavandatud jagada kinnistu 25 ela-
mu-, transpordi-, tootmis- ja sotsiaalmaa 
(üldkasutatava maa) sihtotstarbega krun-
diks, millest 20 kavandatakse kuni 2-kor-
ruseliste üksikelamute, kaksikelamute, 
ridaelamute ja 1-korruseliste abihoonete 
rajamiseks, 2 transpordimaa krunti, 1 üld-
kasutatava maa krunt lastemänguväljaku, 
spordiväljaku ja pargialade tarbeks ning 
2 tootmismaa krunti tehnorajatiste tar-
beks. Detailplaneeringuga  lahendatakse 
planeeritaval alal heakorrastus, haljastus, 
juurdepääsuteed ja tehnovõrkudega va-

rustamine. Tegemist on elamupiirkonna-
ga, mis on peamiselt hoonestatud kuni 
2-korruseliste üksik- ja kaksikelamutega 
ning ridaelamutega. Kehtiva üldplanee-
ringuga on planeeritava maa-ala maaka-
sutuse juhtfunktsiooniks määratud väikee-
lamute ala. 

Saue Vallavalitsuse 10.01.2012 korraldu-
sega nr 23 kehtestati Vatsla külas Tiitsu 
(katastritunnus 72701:001:0327, suurusega 
13,64 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 
100%)  kinnistu detailplaneering. Detail-
planeeringuga kavandatakse olemasoleva 
maatulundusmaa sihtotstarbega katastri-
üksuse jagamist kolmeks elamumaa siht-
otstarbega krundiks (suurustega 0,6-1,0 
ha), üheks tootmismaa krundiks (suuruse-
ga 114 m²) uue rajatava puurkaev-pum-
bamaja tarbeks ning moodustatakse üks 

kinnistu, mis hakkab koosnema kahest 
katastriüksusest, millest väiksem (0,6 ha) 
on elamumaa sihtotstarbega ning suu-
rem (10,0 ha) maatulundusmaa sihtots-
tarbega, kuhu ehitusõigust ei määrata. 
Planeeringuga on määratud ehitusõigus 
ja hoonestustingimused üksikelamute ja 
abihoonete rajamiseks ning lahendatakse 
heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed 
ja tehnovõrkudega varustamine. Kinnistu 
on ehitisregistri andmete kohaselt hoo-
nestatud 1-korruselise üksikelamu ja abi-
hoonetega. Lisaks on kinnistul üks poole-
liolev ja ebaseaduslikult püstitatud hoone. 
Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub 
detailplaneeringuks taotletav maa-ala ha-
jaasustusalal, millele ei ole määratud juht-
otstarvet. Planeeritavate elamukruntide 
suurused on kooskõlas üldplaneeringuga 
ette nähtud kruntide suuruse osas. 

Detailplaneeringud jaanuaris

DETAILPLANEERINGUTE AVALIKUD VÄLJAPANEKUD

Saue Vallavalitsus võttis 2.02. 2012 korral-
dusega nr 76 vastu ja suunas avalikusta-
misele Vatsla külas Madise (katastritunnu-
sega 72701:001:0639, sihtotstarve ärimaa 
100%, suurusega 1,82 ha) kinnistu detail-
planeeringu. Detailplaneeringu koostami-
se eesmärk on Madise kinnistu maakasu-
tuse sihtotstarbe muutmine 100% ärimaast 
50% äri- ja 50% tootmismaaks, kruntimine 
kaheks äri- ja tootmismaa liitsihtotstarbe-
ga krundiks ning ehitusõiguse määramine 
kuni 3-korruseliste äri- ja tootmishoonete 
rajamiseks. Ühtlasi määratakse detailpla-
neeringus üldised maakasutustingimused 
ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepää-
sude, parkimise ja tehnovõrkudega varus-

tamise põhimõtteline lahendus ning ser-
vituutide vajadus ja ulatus. Planeeritavate 
hoonete lubatud kõrgus on kuni 14,0 m. 
Kinnistu asub Saue Vallavolikogu 28. juuni 
2007 otsusega nr 046 kehtestatud Madise 
kinnistu detailplaneeringu koosseisus, mil-
lega muudeti kinnistu sihtotstarve osaliselt 
ärimaaks ning anti ehitusõigus ärihoone ra-
jamiseks. Tootmismaa vajadus on põhjen-
datud ettevõtte tegevuse laiendamisega. 
Saue valla üldplaneeringu kohaselt paik-
neb detailplaneeringuks taotletav maa-ala 
tiheasustusalal, maakasutuse juhtfunkt-
siooniga äri- ja tootmismaa. Planeeringu 
ala vahetusse lähedusse jäävad hoonesta-
tud tootmis- ja ärimaakrundid. Planeeritav 

maa-ala piirneb Kople, Käspre ja Rehaka 
kinnistutega ning Tammi teega.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toi-
mub 13.02.2012 kuni 27.02.2012 kella 8.00-
16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni ja reedeti 
kella 14.00-ni) Saue vallamajas, Veskitammi 
4, Laagri alevik, kus on võimalik tutvuda 
kinnistu detailplaneeringu eskiislahendu-
sega ning selle juurde kuuluva dokumen-
tatsiooniga. Avaliku väljapaneku kestel on 
võimalik tutvuda detailplaneeringu joo-
niste ja seletuskirjaga elektrooniliselt valla 
veebilehel 
http://www.sauevald.ee/ehitus_planeeri-
mine/detailplaneering/teated.

Kole koht Saue vallas
Tallinna Pärnu maanteel, Keila jõe silla kõrval 
“rõõmustab” möödasõitjad poolpõlenud ja gra-
�tiga kaunistatud tondiloss. Kuni 2000. aastate 
keskpaigani tegutses seal Oaasi-nimeline söögikoht 
ning maja taha oli rajatud väike kardirada. 
Pärast söögikoha sulgemist ja omanikevahetusi läks 
tühi hoone salapärastel asjaoludel põlema ning sei-
sab varemetes siiani. Kardiraja ehitamiseks kasuta-
tud sajad ja sajad (kokku üle tuhande) autokummid 
koristati “Teeme ära” raames 2008. aastal.
Hoone omanikuks on imaginaarne �rma, kellel 
puuduvad kättesaadavad kontaktaadressid. Vallava-
litsus jätkab koostöös politseiga püüdlusi need sa-
lapärased omanikud siiski tabada ning eesmärgiks 
on, et see koledus suure magistraali ääres lõpuks 
kaoks.

Kotka tee ja selle tee äärse 
kergliiklustee väljaehita-
mine on Saue valla seisu-

kohalt vajalik nii piirkonna elanike 
liikumisvõimaluste ja elukeskkon-
na parandamise kui liiklusohutu-
se seisukohalt. Mitte ilmaasjata ei 
ole see leidnud äramärkimist valla 
arengukavas. Praeguste kavade ko-
haselt ehitab vald Kotka tee (Ins-
tituudi tee - Poku tee) mustkatte 
2013. aastal, kuid kergliikluste 
ehitamisega alustatakse juba käes-
oleval aastal. 

Kotka tee probleemiks on see, 
et teealune maa kuulub siilude-
na paljudele eraomanikele. Jättes 
kõrvale selle ajaloolised põhjused, 
tuleb rõhutada, et enne ehitust 
peab kogu teealune maa olema 
valla omandis, sest võõrale maale 
kohalik omavalitsus investeerida ei 
saa. Tänaseks toimuvad teealuste 
maade omanikega läbirääkimised 
ja juba on vald saavutanud ka ar-
vukalt positiivseid tulemusi. Üld-
juhul maaomanikud mõistavad, 
et  valla investeeringud  tee-ehi-
tusse on kogu piirkonna huvides 
ja väärtustavad  märgatavalt teega 
külgnevat maad, samas ei ole reeg-
lina teealustele  maadele võimalik 
ette näha alternatiivseid kasutusi.  

Kuid paraku kõikide eraomanike-
ga ei ole mõlemat pooli rahulda-
vale kokkuleppele saadud. Olgu 
siis põhjuseks diskrimineerivad 
lisatingimused või lihtsalt eraoma-
niku soovimatus läbirääkimisi pi-
dada või vallaga suhelda. 

Seadus näeb siinkohal ette või-
maluse maa eraomanikult sund-
võõrandada. Omandit võib nõus-
olekuta võõrandada seadusega 
sätestatud juhtudel, üldistes huvi-
des õiglase ja kohese hüvituse eest. 
Saue vallas ei ole sundvõõranda-
mise protseduuri seda veel raken-
danud, kuid naabrid- näiteks Har-
ku ja Keila vallas, on sellise asjaga 
juba kokku puutunud. Sundvõõ-
randamine ei tähenda seda, et vald 
võtab lihtsalt eraomanikult maa 
ära, vaid see eeldab, et eraomani-
kule makstakse maa  õiglane hind. 

Probleemseid maatükke Kotka 
tee juures on kaks - Laagri-Harku 
kergliiklustee L3 kinnistu ja Kotka 
tee L1 kinnistu, mille omandami-

ne on vajalik Kotka kergliiklustee 
ehitusprojekti ja Kotka tee sõidu-
tee rekonstrueerimise ehituspro-
jekti elluviimiseks. Omanikuga on 
juba aastajagu päevi püütud kok-
kuleppele jõuda,  aga peremees ei 
ole nõustunud valla pakutud tin-
gimustega ning on esitanud vallale 
ultimatiivseid lisatingimusi.  

Saue Vallavolikogu leidis, et ül-
dine huvi Kotka tee ehitusprojek-
tiga avalikku kasutusse jääva kerg-
liiklustee ehitamiseks kaalub üles 
sundvõõrandatava kinnisasja oma-
niku huvi omandi säilitamiseks. 
Kõnealuse kergliiklustee ehitami-
ne ei ole vallavolikogu hinnangul 
ilma Laagri-Harku kergliiklustee 
L3 ja Kotka tee L1 kinnistute 
omandamiseta võimalik, seega 
alustatakse esmakordselt sund-
võõrandamise menetlust. Kui kõik 
seaduses sätestatud protseduurid 
sujuvad tõrgeteta, siis peaks prot-
sess olema jaanipäevaks lõpuni 
viidud. 

Saue vald sundvõõrandab Kotka tee alused maad Alliku külas

DETAILPLANEERINGU OSALINE KEHTETUKS TUNNISTAMINE

Saue Vallavolikogu 26.01.2012 otsusega 
nr 05 tunnistati osaliselt kehtetuks Laag-
ri aleviku Tooma I kinnistu detailplanee-
ring Nõlvaku tn 30 kinnistu osas. Nõlva-
ku tn 30 kinnistule (katastritunnusega 
72703:001:0469, suurusega 4 768 m²) on 
1996 a. kehtestatud Tooma I kinnistu de-
tailplaneering, millega on (10+10%) osa-
le sellest kinnistust määratud ärimaa ja 
transpordimaa sihtotstarbed ning neile 
vastav ehitusõigus (väikese kaupluse ja 

parkla ehitamiseks). Ülejäänud osa (80%) 
kinnistust on jäetud ehitusõiguseta maa-
tulundusmaaks. Detailplaneering tun-
nistati osaliselt kehtetuks Nõlvaku tn 30 
kinnistu osas, st jäetakse ära ärimaa ja 
transpordimaa sihtotstarbed ning neile 
vastav ehitusõigus. Saue Vallavalitsusele 
esitatud taotluse kohaselt soovivad Nõl-
vaku tn 30 kinnistu kaasomanikud osa ni-
metatud kinnistust liita samuti neile kuu-
luvate kõrvalasuvate elamukruntidega. 

Detailplaneeringute algatamise, vastu-
võtmise ja kehtestamise korralduste ja 
otsustega on võimalik tutvuda ka elekt-
rooniliselt Saue valla veebilehel http://
www.sauevald.ee/ehitus_planeerimine

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

Esmakordse pretsedendina asub vald 
sundvõõrandama teemaid, kuna lä-
birääkimised omanikuga ei ole jõud-
nud vastuvõetava kokkuleppeni.

LISAINFO

Saue Vallavalitsus on ava-
likustanud Kotka tee pro-
jekti eskiisi, mis on leitav 
veebilehelt www.saue-
vald.ee esilehe uudiste 
rubriigist. 

Kõigil asjast huvitatutel 
palutakse  tutvuda ja esi-
tada oma ettepanekud ja 
märkused e-posti aadressil 
mikk.lohmus@sauevald.ee 

HEAD LAAGRI ELANIKUD
Kevadel algavad Laagri Pilliroo ja Nõl-
vaku piirkonnas suuremahulised ühis-
veevärgi ja kanalisatsiooni ehitustööd. 
Tänaseks on valminud esialgsed projekt-
joonised.
 
Saue valla kodulehe keskkonnarubriigis 
on avaldatud olulised küsimused-vas-
tused ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga 
liitumise tingimuste kohta ja PDF-for-
maadis ülevaatlikud projektijoonised.
 
Palun huvitatutel asjaga tutvuda ja küsi-
muste korral saata need e-posti aadressil 
mikk.lohmus@sauevald.ee.  
Tänases seisus on võimalik lahendusi 
korrigeerida, hilisemas ehitusjärgus ei 
pruugi see alati võimalik olla!

MIKK LÕHMUS
abivallavanem



Taotlusi võetakse vastu 1. 
veebruarist kuni 17. veeb-
ruarini. Vastavalt vastu-

võtueeskirjadele saavad õpilaseks 
kandideerida kõik kooli teenin-
duspiirkonnas elavad kooliko-
hustuslikku ikka jõudnud lapsed, 
kelle vähemalt ühe vanema elu-
koht rahvastikuregistri andmetel 
oli 31.12.2011 seisuga Saue vald.

Koolikohustuslikke lapsi oli 
1. jaanuari 2012 seisuga registris 
154 (sh eelmisel aastal koolipi-
kenduse saanud lapsed). Eeldusel, 
et sügisel avatakse Laagri Koolis 
neli paralleelklassi, saab seal õp-
pima asuda 96 esimese klassi õpi-
last. Koolikoha saamine hakkab 
sõltuma sarnaselt eelmise aasta-
ga eelkõige sellest, kui kaua on 
lapsevanemad ametlikult elanud 

Saue vallas. Vastavalt koostatud 
nimekirjale on tõenäoliselt koo-
li vastuvõtt tagatud neile lastele, 
kes elavad põhja pool Jälgimäe-
Keila maanteed ja kelle mõlemad 
vanemad on Saue valla elanikud 
31. detsembri 2011 seisuga ning 
vähemalt üks vanematest on re-
gistris varem kui 31. detsember 
2010. Igal juhul tuleb koolikoha 
saamiseks esitada avaldus Laagri 
Koolile. 

Elukohajärgsed koolid määra-
takse Saue valla elanike kooliko-

hustuslikele lastele Saue Vallava-
litsuse korraldusega hiljemalt 30. 
aprilliks 2012. Nendeks on Ääs-
mäe Põhikool lõuna pool Jälgi-
mäe-Keila maanteed elavatele las-
tele ning Pääsküla Gümnaasium 
Jälgimäe-Keila maanteest põhja 
pool elavatele lastele. Lisaks toi-
mub koostöö koolikohtade osas 
Saue Gümnaasiumiga, kuhu 
pääseb õppima vähemalt 12 piir-
konna last ning venekeelsete laste 
jaoks on saavutatud kokkulepe 
Tallinna 53. Keskkooliga.
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Algas Laagri Kooli esimese klassi õpilaskandidaatide 
taotluste vastuvõtt, kokku saab eeldatavasti koolikoha 96 last
Esimese kuue päevaga laekus kokku 79 avaldust.

HARIDUS

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Saue Vallavalitsus pakub tööd:

NÕLVAKU LASTEAIA 
DIREKTORILE
Tööülesanded:
•  Nõlvaku Lasteaia kui munitsipaallasteasutu-
se organisatsiooni loomine; 
•  asutuse toimimise tagamine vastavalt õi-
gusaktidele, põhimäärusele ja ametijuhendile; 
•  asutuse majandustegevuse korraldamine.

Nõudmised kandidaadile:
•  vastab haridusministri 26. augusti 2002 
määruse nr 65 „Pedagoogide kvalifikatsiooni-
nõuded“ § 3 sätestatud nõuetele; 
•  vähemalt 3-aastane pedagoogilise töö 
staaž ning läbitud 240-tunnine juhtimisalane 
kursus; 
•  eesti keele oskus kõrgtasemel; 
•  vene ja veel ühe võõrkeele oskus suhtlus-
tasandil; 
•  väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendus-
oskus; 
•  koostööoskus, õpi- ja otsustusvõimelisus, 
analüüsi- ja planeerimisvõime, pingetaluvus, 
organiseerimisvõime

Nõutud keeled: eesti, vene
Tööaeg: täistööaeg
Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik
Asukoht: Laagri alevik, Saue vald, Harjumaa
Ametipositsioon: tippjuht
Kontaktandmed: kontaktisik Liivi Siim, hari-
dusnõunik, liivi.siim@sauevald.ee
Aadress: Veskitammi 4, Laagri alevik, Saue, 
76401 Harjumaa
Lisainfo: telefonil 654 1154
Internetiaadress: http://www.sauevald.ee
Dokumendid palume esitada 15.02.2012 Saue 
Vallavalitsusele märgusõnaga “Konkurss”

OOTAME TULEVASI 1. KLASSI ÕPILASI 
ÄÄSMÄE PÕHIKOOLI EELKOOLI 
Kolmapäeviti märtsis, aprillis ja mais 
(07.03; 28.03; 11.04; 25.04; 09.05; 
23.05.2012) kell 15.45-17.30. 
Tutvume kooli ja õpetajaga, mängime 
ning teeme käelist tegevust.  
Teid ootab õpetaja Mariina Kirspuu 
(mariina.kirspuu@gmail.com)

Nimelt pole ehitusõigus 
ei inimõigus ega ka põ-
hiseaduslik õigus, vaid 

kohaliku omavalitsuse igakordne 
kaalutlusotsus. Seega ei maksa 
tõsiselt võtta maatulundusmaa 
sihtotstarbega maatüki müüja 
mesikeelseid lubadusi stiilis „mis 
kõik siia ehitada võiks“. Tegeli-
kult sõltub elamu ehitusõiguse 
(sh selle eelduseks oleva elamu-
maa sihtotstarbe) saamine palju-
dest erinevatest asjaoludest.

Kooskõla 
üldplaneeringuga
Igal omavalitsusel peab seaduse 
kohaselt olema kehtestatud üld-
planeering, kus on seatud olulise-
mad maakasutus- ja ehitustingi-
mused. Saue valla üldplaneeringu 
(kättesaadav www.sauevald.ee/
ehitus_planeerimine/yldplanee-
ring/yldplaneering) seletuskirja 
kohaselt on hajaasustusse kavan-
datava eluaseme juurde kuuluva 
maatüki minimaalseks suuruseks 
metsamaal 2 hektarit ja mit-
te-metsamaal 0,5 hektarit. Kui 
maad on piisavalt, tuleks heita 
pilk üldplaneeringu kaardile ning 

uurida sealt võimalikke ehitusõi-
guse piiranguid (eriti mitmesu-
guste joonobjektide kaitsevöön-
did - teed, elektriliinid, veekogud 
jne). 

Piirangud ja takistused
Kas konkreetsel maatükil on te-
gemist metsamaaga või mõne 
muu kõlvikutüübiga, saab ker-
gesti kontrollida Maa-ameti 
geoinfosüsteemist http://xgis.
maaamet.ee/xGIS/XGis. Samast 
kohast on võimalik jälgida ka 
enamikke muid maa-alale lan-
gevaid ehitusõigust takistavaid 
või isegi välistavaid piiranguid. 
Kaardil saab sisse lülitada (üle-
val parempoolses menüüaknas) 
mitmesuguseid infokihte, millest 
kindlasti tuleks vaadata „Kitsen-
duste kaart“, „Looduskaitse“ ja 
„Kultuurimälestised“. Kui lähe-
duses on mingi piiranguid põh-
justav objekt (nt maantee, raud-
tee, elektriliin, jõgi, muinsus- või 
looduskaitseobjekt vms), siis 
vajadusel saab piirangu olemuse 
kohta täpsemat infot vastavatest 
registritest või asutustest. 

Näiteks riigi põhimaanteede 
(Pärnu mnt, Tallinna ringtee, 
Paldiski mnt) 300 m laiuses sa-
nitaarkaitsevööndis on inimese 
elamine maanteelt lähtuva müra 
ja saaste tõttu ebatervislik ning 

seega ebasoovitav. Oluline on ka 
jälgida, kas maa-alal on kuiven-
dussüsteem või on tegemist osa-
kesega suuremast põllumassiivist. 
Kuivendussüsteemid on enamasti 
rajatud nõukogude ajal ega pruu-
gi enam olla töökorras (kasulik 
nipp: üleujutusriski hindamiseks 
on kõige parem minna kevadel 
lume sulamise ajal koha peale 
vaatama), viljakad põllumassiivid 
aga on mõeldud eelkõige meie 
rahva äratoitmiseks ning nende 
põllumaana säilitamise olulisust 
rõhutavad nii Harju maakonna 
vastav teemaplaneering kui ka 
Saue valla üldplaneering.

Hetkel toimub Saue valla keh-
tiva üldplaneeringu uuendami-
ne (uus planeering kättesaadav 
www.sauevald.ee/ehitus_planee-
rimine/yldplaneering/yp_uuen-

damine), mis on kavas kehtestada 
käesoleval aastal. Selle seletuskiri 
täpsustab ka hajaasustuses elamu 
ehitusõiguse taotlemise tingimu-
si, millest olulisimad on maatüki 
miinimumsuuruse ühtlustamine 
ühele hektarile (st see ei hakka 
enam sõltuma kõlviku tüübist) 
ning rohevõrgustiku aladel ela-
mu ehitamise tingimuste täp-
sustamine (võimalik ainult oma 
tarbeks).

Kui eelpool kirjeldatud ana-
lüüs tundus liiga keerukas, võib 
alati konkreetse küsimusega 
pöörduda vallavalitsuse poole 
(üldmeiliaadress info@sauevald.
ee). Siiski soovitan ise ära teha nii 
palju eeltööd kui võimalik, sest 
selle käigus saate kasulikke tead-
misi oma kodule inimsõbraliku 
asukoha valimiseks.

Miks ma ei saa isiklikule põllule 
ehitada oma maja?
Pealkirjas tõstatatud küsimus võib tunduda kummaline, kuid sellise 
küsimuse ees seisavad väga sageli endale hajaasustuses kodu 
rajamist kavandavad inimesed. 

PLANEERIMINE

KALLE PUNGAS
ehitus-, maa- ja 
planeeringute 
osakonna 
juhataja

KUULUTATI VÄLJA LAAGRI KOOLI SÖÖKLA LAIENDUSE HANGE

Veebruari alguses väljakuulutatud hankega loodab OÜ LHSK leida ehitaja, et 
märtsi lõpuks sõlmida leping laienduse ehitamiseks. Aprillis peaks alustata-
ma juba reaalse ehitustegevusega.
Laagri Kool on algupäraselt ehitatud kahe paralleeliga põhikooliks. Täna te-
gutseb koolis kolm klassikomplekti igas vanuseastmes, aga juba mitu aastat 
on olnud selge, et soovijaid sellesse kooli oleks märksa rohkem. Leevenda-
maks koolikohtade nappust, on Saue Vallavalitsus võtnud vastu otsuse Laag-
ri Kooli etapiviisilise laiendamise kohta.
Juba alates 1. septembrist 2012. on plaanis vastu võtta esimesse klassi 4 klas-
sikomplekti lapsi. Selleks on vaja lisapinda, mida on esimeses ehitusjärgus 
võimalik saada olemasoleva söökla laiendamise arvelt. Söökla laiendamise 
teostamiseks on tellitud ASilt Nord Projekt ruumilahenduse eskiis ja selle 
põhjal põhiprojekt.

Sellele üleujutatud heinamaale Vatsla külas soovis omanik ehitada elamu.

AJAKAVA
06.03.2012 - hanke avamine
02.04.2011 - ehituslepingu 
sõlmimine
16.04.2012 - ehitustööde 
algus
17.08.2012 - ehitustööde 
lõpetamine
27.08.2012 - sisseseade 
ja mööbel on paigaldatud ning 
kasutusluba taotletud
03.09.2012 - kõik toimib 
vastavalt kooli ja lasteaia 
vajadustele 



Rindeteateid ehitustandrilt - 
seinad on püsti, servad  teibitud ja vetsuplaadid valitud
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FOTOREPORTAAZ

Veebruari esimeste päevade karges 
külmas tundub Nõlvaku Lasteaed 
väljapoolt vaadates üsna maha-
jäetuna – kollane ekskavaator on 
kopa väsinult maapinnale toetanud, 
siin-seal on külmunud lumekuhilad, 
seinal lopendamas kiled klaasvilla 
ümber. Aga müürid on püsti, katus 
peal ja punaste raamidega aknad 
pilgutavad justkui kelmikalt silma. 
Pool tööd on tehtud, ütlevad ehitajad 
ise. Ja ülejäänud pool toimub juba 
maja sees, kus vastuoksa välisele 
vaikusele käib kibe sebimine. Aga kui 
kujutlusvõimele voli anda, siis praegu 
hall fassaad saab päikesekollase 
viimistluse ja Isoveri siltidega kaetud 
seinad värvikireva puitlipikatte.

Ehitatavat lasteaeda nimetatakse 
0-energia hooneks. Eventus Ehi-
tuse projektijuhi Raivo Reineberki 
sõnul on võtmetegur  õhuvahetu-
se kontrollitavus. Sisse ega välja 
saa õhk omatahtsi kulgeda, vaid 
seda saab ise suunata. Praktiliselt 
tähendab see lihtsaid, kuid üsna 
kulukaid tehnoloogiad – tuleb 
teipida kinni lae- ja põrandaää-
red, akende, mis nagunii on juba 
kolmekordse profiiliga, paled 
vooderdatakse samuti spetsiaalse 
kilega, soojustus on tavapärase 
ehitisega võrreldes 2,5 korda pak-
sem. Aga kõige olulisem on see, 
et majas tarbitav soe õhk suuna-
takse läbi ventilatsioonitorude 
õue ja see omakorda eelsoojen-
dab väljast imbuva küla õhuvoo. 
„Eesmärgiks on kütte madalad 
kasutuskulud,“ resümeerib objek-
tijuht Philip Klaar.

Siseruumides lendleb esialgu veel 
ringi kerge tolmupuru, seinad on 
kõledalt hallid ja soojapuhurid huu-
gavad. Maja mõlemal korrusel kohtab 
igal sammul tunkedes töömehi, kes 
fotoaparaati nähes eranditult kõik hä-
belikuks muutuvad ja selja pööravad, 
üks pidi ootamatut pildiklõpsu kuul-
des peaaegu redelit allagi kukkuma. 
Praegune tööjärg ongi peamiselt 
seinte-lagede pahteldus, sellest siis 
ka tolmuvine. Kas viimistlus saab ole-
ma moodsa aja kohupiimakrohvine? 
„Ega 0-energia hoone tähenda, et 
maja pannakse püsti põhust ja savist 
ja muust ürglooduslikust. Muidugi 
kasutame viimistluses loodussõbra-
likke materjale, aga kohupiimakrohv 
ei peaks lasteaias kuigi kaua vastu. 
Kodus suudad ju kahte-kolme põn-
gerjat ohjeldada, aga kui siin on neid 
paarkümmend, ei jõua jälgida, et pall 
alatasa vastu seina ei põrkaks, sest siis 
mureneks selline krohvikate üsna pea 
laiali,“ täheldab Reineberk.

Pilk ehitaja tegemistel 
on tellijate poolt pidevalt 
peal, Saue vallavanem teeb 
vähemalt korda nädalas 
objekti juures tiiru, rõõ-
mustades, et ei külm ega 
nädalavahetused tee töö-
des vahet sisse. Veebruari 
alguspäevil saabus majja 
suisa suurem delegatsioon 
– nii Saue valla esindajad, 
kui Saku omad (teadupä-
rast ehitavad Nõlvaku Las-
teaeda kaks valda käsikäes, 
1/6 lasteaiakohti saab kuu-
luma Sakule) inspekteerisid 
tehtavat. Kaks vallapealikku 
– Kuno Rooba Sakust ja 
Andres Laisk Sauelt valisid 
välja ka sobiva mustriga 
vetsuplaadid. 

NOORTETEEMAD 
SAUEVALLAKAT 
EI HUVITA?
Jaanuarikuu jooksul oli võimalus anda 
kuuküsimuse raames hinnanguid ja 
ettepanekuid noorsootööalasele te-
gevusele. Suurt vastustesadu kahjuks 
ei järgnenud, oma arvamusi jagas vaid 
kümmekond inimest. Kokkuvõttes 
toodi välja oluliste tähelepanekutena 
noortekeskuse vajadus ja noortele 
oma koha loomine ning noorte ideede 

ja nende endi algatuste olulisust. 
Oluliseks peeti noortele väitlusklubide 
ja enesearengu teemaõhtute ning tant-
su- ja filmiõhtute korraldamist. Kohali-
kud spordiklubid võiksid pakkuda ka 
lisaks tantsulist trenni. Vaba aja tege-
vustest nimetati enam sportimist, loo-
duses viibimist, lugemist. Sportimise 
võimalustest märgiti ära rulatamine ja 
skatepargi loomine ning jalgrattasõidu 
harrastajad tunnevad puudust korra-
likest teedest. Info hankimisel toodi 
välja kolm põhilist infokanalit: internet, 

Saue valla ajaleht Koduvald ja kultu-
urikeskus. Samas rohkem võiks teada 
huvitegevuste juhendajate ja maksu-
muse kohta.
Paraku peab tõdema, et suurt huvi 
noorsooteema vastu ei näidatud ning 
siinkohal tänab kultuurikeskus neid, 
kes vaevaks võtsid ja paar minutit selle 
küsimustiku täitmiseks aega leidsid.

Ingrid Novikova
Saue valla Kultuurikeskuse juhataja

KUU 
KÜSIMUS

Märtsikuu  küsitlus 
keskendub valda 
läbiva ühistranspordi  
kasutamispraktikale, 
eelistustele ja 
ettepanekutele. 

Traditsiooniliselt leiab 
viite küsimustikule Saue 
valla veebilehe 
www.sauevald.ee 
esilehel olevalt 
reklaamilt.
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Lisaks pindade viimistluse-
le sahmitakse majas prae-
gu ka juhtmeterägastikes, 
veetakse neid lae alt läbi ja 
kui krohv on kuivanud, free-
sitakse seina sisse. Enne 
ei tohi. Olla jälle üks nõks 
õhupidavuse tagamiseks. 
Kui aknapaled õhukiledega 
ümber löödud, hakatakse 
õhupidavust testima, ees 
ootavad ventilatsiooni-
tööd, kui kunagi soojemaks 
läheb, algavad välitööd 
mänguväljakutega. „Ob-
jekti üleandmine peaks 
jääma juuni keskpaika,“ 
lubavad ehitajad. Seega 
uus haridushooaeg saab 1. 
septembril vähemalt ehita-
jate poolt kindlasti alata.
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Kui jaanaurikuus sõlmis Saue vald 
lepingu Tallinna Naiste Kriisi-
koduga, et tagada oma kodani-

kele abiteenuse kättesaadavus, siis nüüd 
on allkirjastamiseni jõudnud ka leping 
Juristide Liiduga, mille tulemusena ha-
katakse kaks korda nädalas Saue valla 
Kultuurkeskuses Laagris tasuta õigusa-
biteenust pakkuma.

Juristide Liit on sarnast koostööd  tei-
nud Tallinna linnaga juba kümmekond 
aastat ja liidu direktori Krista Paali sõ-
nul on tasuta õigusabiteenuse nõudlus 
üsna suur, nii näiteks käis eelmisel aas-
tal linnavalituse saalis nõu küsimas üle 
3000 inimese. „Konkurentsitult suurim 

teemade valdkond pöördumistes on pe-
rekonnaõigus ja elatisrahaküsimused. 
Samuti on viimased aastad toonud mak-
seraskustesse sattunud inimeste problee-
mistiku ning  eakamate inimeste mureks 
on pärimisõigusega seonduv,“ toob Paal 
näiteid.  

Õigusabi nõustamist pakuvad noo-
red juuratudengid Tallinna Ülikoolist, 
Tallinna Tehnikaülikoolist ja Tartu Üli-
kooli Tallinna esindusest.  „Seetõttu on  
oluline aru saada, et saadav teenus on 
just nõustamine, hädas inimene juhata-
takse vajalike seaduste juurde ja suuna-
takse õigele teeotsale, aga näiteks hagi 
koostamist ja kohtus esindamist üliõpi-
lane siiski pakkuda ei saa,“ selgitab Paal 
teenuse sisu. Samas on igal tudengil ka 
oma mentor, kui omaenese teadmistega 
hakkama ei saa, kaasatakse ka mentor 
nõustamisse.

Paal julgustab oma muredega kind-
lasti pöörduma, sest „Inimene ei ole 
ju kanaarilind, et saaks põõsasse ära 
kaduda ja oma kohustusi ignoreerida“. 
Nõustamise eesmärk ongi analüüsida, 
kas makseraskuste korral kuulutada välja 
pankrot või püüda kohtutäituriga siiski 
ajatamisest rääkida, kuidas korraldada 
oma vara jagamine pärijatele, millised on 
eelised testamendi tegemisel kinkelepin-
gu ees, kuidas panna välismaa avarustes-
se kadunud lapsevanem elatist maksma 
jne.  Inimene saab pädeva teadmise oma 
võimaluste ja valikute kohta.

Sauevallakas saab tasuta õigusabi 
nõustamist küsima tulla alates 13. veeb-
ruarist esmaspäeviti 10-14 ja kolmapäe-
viti 15-18 Saue valla Kultuurikeskusesse. 
Eelregistreerimist ei ole, küll aga saab 
vajadusel küsida eelinfot e-posti aadressil  
ejl@juristideliit.ee.

Sedapuhku toimus võistlus 15 lõvi-
klubi konkurentsis ja võitja selgita-
miseks tuli Tartu Tamme meeskon-

naga pidada koguni 7 lisavooru. Võidu 
tõi looduskaitsealane küsimus- nimeta-
da 1 minuti jooksul Eestis I kaitsekate-
gooria looma- ja linnuliike. Võidukasse 
mälumängu võistkonda kuulusid Mikk 
Lõhmus, Andres Laisk ja Aavo Sõrmus

Laagri klubi võitis samal nädalavahe-
tusel veel teisegi tiitli, võidukarikas toodi 
koju Turbas toimunud lõviklubide saali-
hokiturniirilt. 
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Esikohaga pärjatud saalihokimeeskond Virgo Olmet, Margus Michelson, Heiti Karafin, 
Tarvo Vau, Jaanus Kallion, Veljo Tammsalu, Eero Kaljuste ja Ergo Kaljuste.

Sauevallakas saab tasuta 
juriidilist nõustamist
Saue vald on Tallinna kõrval teine omavalitsus, kes pakub oma 
kodanikele tasuta õigusabiteenust.

KASULIK

Harku vallas on tulumaksu 
laekumise kasvutempo 10,1%
Hiljaaegu said teatavaks läinud aasta tulumaksu sum-
mad, mis kodanike poolt makstuna laekusid läbi riigi-
eelarve omavalitsustele, kuhu maksumaksja on sisse 
kirjutatud.
Harku vald oli pingereas teisel kohal, jäädes napilt maha 
Viimsi vallast.
Viimsi vallas laekus elaniku kohta tulumaksu 827 eurot, 
Harku vallas 812 eurot. Analüüsides tulumaksu laeku-
mise muutuste protsenti, mis kõigi Harjumaa omava-
litsuste jaoks on positiivne, välja arvatud Loksa linna 
-14,1%, siis pakub see Harku vallale positiivseid üllatu-
si. Võrreldes teiste valdadega torkab silma Harku valla 
kasvutempo: 10,1 tõusuprotsendiga ollakse vald, kus 
tulumaksu laekumine kõige enam kasvas.
Kui see tendents jätkub, laekub selle aasta lõpuks mak-
sumaksja kohta Harku valla eelarvesse ligi 900 eurot, 
mis peaks olema kõrgeim Harjumaal, seega ka Eestis.

Harku Valla teataja 26. jaanuar 2012

Saku Selveri maja karkass on 
täissuuruses püsti
Sakulaste meeli hoiab elevil suurpoe kerkimine Tõdva 
ja Üksnurme tee nurgale. Vana aasta sees alanud ehi-
tustöö platsil on olnud vilgas, möödujad on näinud nii 
vaiade rammimist kui keevitustöid ja metalltarindeid 
upitavaid kraanasid. Püstitatud karkass laseb juba ai-
mata hoone mõõtusid.
Selveri avalike suhete nõuniku Annika Vilu sõnul on ehi-
tustööd kulgenud plaanipäraselt. „Suhteliselt soojad 
ilmad on küll ehitust hõlbustanud, kuid samal ajal too-
nud ka lisatööd vee väljapumpamise ja teede täiendava 
puhastamise vajaduse tõttu. Maja karkass on oma lõpp-
suuruses püsti, praegu käib majakarbi kinniehitamine. 
Sarikapidu peeti 12. jaanuaril,“ tutvustas Annika Vilu 
ehituse hetkeseisu.
Selveri müügisaali suurus saab olema 1700 m2, lisaks 
on erinevatele teenusepakkujatele üüripinda 120 m2. 
„Hetkel peame läbirääkimisi igapäevaste lisateenuste 
pakkujate leidmiseks,“ selgitas Vilu. Kaupluse uksed on 
plaanis avada mai keskel.

Saku Sõnumid  20. jaanuar 2012

Omavalitsuste 
ühinemisläbirääkimistest
Keila vald tegi oma vallavolikogu 24. novembri 2011 ot-
suse alusel ettepaneku alustada läbirääkimisi omavalit-
suste ühinemiseks ja koostöö arendamiseks uue haldus-
üksuse moodustamise eesmärgil Padise ja Vasalemma 
vallale ning Keila ja Paldiski linnale. Keila Linnavolikogu 
otsustas oma 31. jaanuari istungil osaleda Keila valla al-
gatatud ühinemisläbirääkimistes ning volitas Keila linna 
esindama Keila linnapead ja Keila linnavolikogu esi-
meest. Samas otsustati teha vallale ettepanek kaasata 
läbirääkimistesse ka Harku ja Saue vald ning Saue linn.
Eelnõu ette kandnud linnapea Tanel Mõistus kinnitas, 
et läbirääkimiste alustamine ei tähenda kohe ühinemist. 

Keila Leht 3. veebruar 2012

Noppeid naabritelt

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Laagri lõvid hiilgasid terava 
mõistuse ja hea füüsilise vormiga
28. jaanuaril võitis Laagri lõviklubi kolmandat aastat järjest Va-
nalinna klubi poolt korraldatud Eesti Lionsite mälumänguturniiri.

SPORT

MIKK 
LÕHMUS
LC Laagri president

Juba arutatakse, kui suured peaksid 
olema laadaboksid, ära on bronee-
ritud kultuuriprogrammi peaesineja 

Metsatöll, kellele sekundeerivad ansam-
bel Kukerpillid ja  Maltiste poisid, juba 
mõeldakse välja võistukatsumisi külade 

meeskondadele. Sel aastal on kavas uue 
asjana püsti panna eesti toidu telk ja pre-
senteerida ürituse ajalugu alates 2002. 
aastast. Ürituse eelarve küünib 50 000 

euro kanti, millest ligi 6000 tuleb valla-
eelarvest, ülejäänud peab katma sponso-
rite toetus ja omatulu. Lisaks kümnepea-
lisele peakorraldustiimile, kes koonduvad  
MTÜ Vanamõisa küla alla, on ürituse 
läbiviimiseks kaasatud veel ligi 50 vaba-
tahtlikku. Kui mõni sauevallakas tahaks 
toimkonnas kaasa lüüa, on iga initsiatiiv 
oodatud, peakorraldaja Lilian Kold, e-
mail lilian@kodukyla.ee   ja www.vana-
moisa.ee.

Aasta suurürituse ettevalmistused juba käivad
Sel aastal oma 10. toimumiskorda tähistav Saue valla suur suve-
lõpupidu koos külade päeva ja käsitöölaadaga leiab aset 18. 
augustil.  Ettevalmistav tiim on juba pool aastat varem tööhoos.
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Suusatajast ja 
võrkpallurist 
ema ning 
sportvõimlejast 
isa kõrval oli 
Elenit lapsepõlves 
loomulikult üsna 
raske spordist 
eemale hoida.

„Unistus on ikka maailmameistri-
võistlustele  jõuda“, tõdeb aasta parim 
naissportlane saalihokis

Sellest, kuidas noored Eestist 
erinevatel põhjustel vehkat 
teevad, on meedia viimastel 

aegadel juttu teinud mitut puhku. 
Räägitakse ligi sajast tuhandest 
kaasmaalasest, kes võõrsile raha tee-
nima suunduma on sunnitud ning 
sellest, et noored ja auahned lihtsalt 
Maarjamaal enam rakendust ega 
väljundit ei leia. Elenit võiks pidada 
üheks neist minejatest. 

Ta töötab Stockholmis Nordea 
pangas, juhtides seal väikest finants-
rakukest, rendib omale elegantset 
pisikest apartementi äärelinnas, 
harjutab kolm korda nädalas koos 
rootslastest meeskonnakaaslastega 
saalihokit ja on eluga rohkem kui 
rahul. „Aga ma ei läinud küll ära 
sellepärast, et Eestis oleks igav ja ma 
siin mingit tegevust ei leiaks. Liht-
salt asjaolud olid sellised,“ tõdeb 
Elen. Asjaolud olid siis täpsemalt 
sellised, et kui enne töötas tütarlaps 
samuti Nordea pangas kodumaal, 
siis ühel hetkel, kui siin tegutsev 
osakond kinni pandi, kutsuti ta 
lihtsalt Rootsi üle. Rootsimaa ja 
keelega olid Elenil soojemad suhted 
juba varem, nimelt olid gümnaasiu-
mi kolm klassi andnud talle korrali-
ku baasi keeleoskuseks, mida suviti 
veel sealmaal maasikaid müümas 
käies lihvitud sai. Nii sai minekuot-
sus üsna loogiliseks teejätkuks, sest 
Tallinna Tehnikaülikoolist saadud 
majanduse- ja juhtimisharidus va-
jas samuti laiemat realiseerimispin-
da. Lisaks oli veel unistus kaika ja 
palliga tegusid teha mõnes Rootsi 
saalihokiklubis, kus ala Eestiga võr-
reldes oluliselt kõvemat kvaliteeti  
omab. Sest just saalihoki on see, 
mis Elenit juba viimased 8 aastat 
tegelikult lummanud on.

Lihtsalt meeldib
Suusatajast ja võrkpallurist ema 
ning sportvõimlejast isa kõrval oli 
Elenit lapsepõlves loomulikult üsna 
raske spordist eemale hoida. Nii pa-
nigi pisike tüdruk oma oskusi proo-
vile küll kergejõustikustaadionil, 
küll tenniseväljakul. Kuni lõpuks 
gümnaasiumis tuli äratundmine – 
saalihoki on see päris õige asi. Elen 
möönab, et ega ses kaikaga platsil 
ringivehkimises just midagi ülemää-

Möödunud aasta Eesti parim naissaalihoki mängija Elen Marunevits (26) on Vanamõisa küla tüd-
ruk, kes tänaseks on vahetanud kohalikud mänguplatsid välismaiste vastu. Hoolimata prestiisest 
pangaametniku toolist Rootsis ja ahvatlevatest võimalusest kuningriigi saalihoki esiliigas, peab 
ta oma päriskoduks siiski Eestit, uskudes, et kui kogemused korjatud ja maailma natuke nähtud, 
toob tee ikka siia tagasi.

ra seksikat ole, aga selle keskkoolist 
alguse saanud armastuse juurde on 
ta jäänud sellegipoolest. „On jah 
selline jõuline ja üsna füüsiline ala, 
aga mulle see lihtsalt meeldib,“ ei 
oskagi ta sirgejoonelist põhjendust 
pakkuda. Igatahes mõõtis Elen aas-
taid kaitsjana palliplatsi meetreid 
Saku Fortuna saalihoki naiskonnas 
ning kui 2008. aastal loodi Eesti 
rahvuskoondis, siis sai Elen sellegi 
liikmestaatuse. Kui klubide treene-
rid möödunud aastal kohalike tegi-
jate seast parimaid valisid, tegi Elen 
suhteliselt kindlalt kahele konku-
rendile tuule alla. „See oli muidugi 
veidi ootamata, aga uhke tunne oli 
küll,“ tõdeb värske tiitliomanik.

Sihid selged
Kui paluda tüdrukul sportlikke 
eesmärke seada, siis Eesti koondi-
sega MM-ile tahaks ta küll jõuda. 
2013. aasta detsembrikuus toimu-
vadki kvalifikatsioonimängud tiitli-
võistluste pääsme saamiseks ja Elen 
vaatab võimalust selle saamiseks 
üsna positiivse pilguga.  Koondise 
kõrvalt on  tüdruk sügisest alates 
ka Rootsi saalihoki naiste esiliiga 
tiimi Hässelby liige. „Ega klubid 
tavaliselt võta mängijaid sellistest 
tundmatutest maadest, kus ala eri-
ti ei harrastata. Mul vedas,“ jääb 
Eesti parim tagasihoidlikuks. Elen 
tunneb, et tehniliselt on ta oma 
tiimikaaslastest pisut nõrgem just 
seetõttu, et Eestis  ala nii noor on. 
„Mina pean ikka kodus iseseisvalt 
harjutama. Näiteks  vaatan ma lüües 
ikka veel palli, aga nii ei tohi. Ter-
vet väljakut peab nägema,“  ütleb 
Elen. Praegu on tüdrukul klubiga 
kaheaastane leping ja ta ei keela en-
dale ka unistust ühel päeval Rootsi 
kõrgliigaklubides ilma teha.

Kirev maailm
Välismaal võõras keskkonnas elami-
se võimalust peab Elen väga oluli-
seks. „Tahtsin näha teisi kultuure, 
ärifilosoofiat, tööd. Aga üks, mil-
lest Rootsis päriselt aru olen saa-
nud, et kodu ja Eesti on ikka jube 
armsad,“ lubab tüdruk ükskord 
targema ja kogenumana kindlasti 
tagasi naasta.  Praegu  peab Elen 
plaani vähemalt paar aastat Rootsi 
elu elada ja sügisel ka magistriõpin-
guid alustada. 

Maailma mitmekesisust ning 
erinevate inimeste ja tavadega ko-
hanemist on Rootsis elatud pool 
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aastat juba kuhjaga pakkunud. Ala-
tes sellest, et kolleegideks on Elenil 
inimesed Pakistanist Aafrikani, mis 
tähendab üsna kirjut kokteili hoia-
kutest ja harjumustest, kuni ärikul-
tuuri erinevate nüanssideni. „Root-
sis on nii, et kriitikat töö kohta teha 

ei tohi peaaegu üldse. Ma saatsin 
ükskord oma tiimile sellise innus-
tava kirjakese, et hei-hei, tulemused 
on natuke nigelad, et äkki proo-
vime koos nüüd 100% panustada. 
Selle peale lausa solvuti. Ma oleks 
pidanud personaalselt lähenema, et 
kas sul on midagi äkki kodus hal-
vasti, kas ma saan kuidagi abiks olla 
ja koos sinu probleemi lahendada,“ 
kirjeldab Elen oma väikest tööalast 
apsakat.  

Aga üldiselt olla elu Rootsis just 
selline, nagu Põhjamaadest tihtilu-
gu räägitakse –  inimesed on rõõm-
sad ja sõbralikud, kohanemine on 
suhteliselt kerge. Stockholmis on 

tegutsemas ka Eesti Maja ja noori 
kaasmaalasi liigub samuti linna peal 
üsna mitmeid ringi, nii et üksiku-
na end võõral maal tundma ei pea.  
Liiatigi ei jätkuks Elenil ka parima 
tahtmise korral nukrutsemiseks 
aega. Pangatöö neelab päevad, 
kolm õhtut möödub saalihokitren-
nis, lisaks tuleb treenida jooksurajal 
ja jõusaalis ning nädalavahetustel 
võistlustel mõõtu võtta. „Aga ega 
ma olnud koduski selline telekavaa-
taja tüüp. Ikka läksin jooksma või 
suusatama või kas või lund lükka-
ma. Ma ei oskakski teismoodi elada 
kui pidevas tegutsemises,“ on Elen 
oma valikutega rahul.

Elenile andsid Eesti spordiaasta piduliku lõpetamise käigus Nokia kontserdisaalis tunnuskirja üle  spordilegend Mart 
Poom ja Eesti Saalihoki Liidu president Ain Lillepalu.

Saalihoki on küll üsna kontaktne ja füüsiline mäng, aga seda, et kogemata 
kaika ette jäädes viga saaks, pole Eleni õnneks veel juhtunud.



Töötoa peremehe juured ula-
tuvad tegelikult Inglismaale 
ja üleskasvamise aeg Küpro-

sele. Kogu tema pere on olnud alati 
huvitatud antiigist ja ajaloohõnguga 
keskkonnast. Juba nende kodumaja 
oli kuninganna Victoriaaegne vana 
koolihoone Inglismaal, Küprosel 
elas pere ligi 400-aastases veneets-
laste ehitatud kivimajas. Kogu pe-
rekond tegeleb restaureerimisega, 
Jon-Paul oli napilt 12-aastane, kui 
restauraatorist isale õpipoisiks hak-
kas. Ka tema noorem vend tegeleb 
tänaseks just vanamööbli töökorda 
seadmisega ja vahendamisega ning 
töötab Londoni lähedal.

Jon-Pauli Eestisse sattumise 
lugu kõlab romantiliselt. Aastaid ta-
gasi sattus eesti tüdruk Kadri puh-
kusereisil Küprosele, noored kohtu-
sid, sädemeid lendas, varsti sündis 
pisipoeg Kristjan Sean. Nagu sel-
liste lugude puhul kombeks, igatses 
Kadri siiski koju tagasi tulla ja kuna 
naise sõnul ei ole Küprosel toetused 
noortele peredele pooltki nii suu-
red kui Eestis, küpses plaan naasta 
Maarjamaale üsna jõudsalt. Käivita-
vaks jõuks oli ka majanduslanguse 
algus, selle mõjud avaldusid Küp-
rosel eriti kiiresti, mistõttu tundus 
üsna loogiline sättida elamine sisse 
naise kodumaal.

Mesilasvaha - nimeline 
töötuba
Nüüd on noored Laagris ühe Koru 
elumaja keldris sisse seadnud väi-
kese värkstoa, kus 
riiulid on täis eri-
nevaid puutöö-
riistu. See kannab 
ärinime Beeswax. 
Samanimeline on 
Jon-Pauli isa �rma 
Küprosel ja venna 
oma Inglismaal 
ning tähendus sel-
lel tähekombinat-
sioonil on lihtne ja 
sobiv – mesilasva-
ha. See on põhiline 
vahend, millega mööblit poleeritak-
se. 

Töötoa seina ääres troonib mas-
siivne ja hoolimata pisut kulunud 
välimusest siiski aristokraatlikku 
muljet jättev puhvetkapp, tööjärge 
on ootamas eelmise sajandi algu-
poolest pärit talupoja laud, taga-
plaanil köidavad pilku 19. sajandi 
ajapitserit kandvad nikerdustega 

toolileenid. Need rariteedid päästis 
Jon-Paul ühest prügimäele suundu-
vast autokastist. 

Selles tagasihoidlikus meistriko-
jas toimetavad kõrvu kaks tegijat 
– pea veerandsaja-aastase kogemu-
sega Jon-Paul ja äsja restauraato-
rieriala lõpetanud Triinu Eek. Be-
eswax teeb tänuväärt koostööd 
Tallinna Ehituskooli ja Haapsalu 
Kutsehariduskeskusega. Juba kolm 
aastat on käinud noored Koru täna-
va töötoas kooliteooriale praktilist 
tuge saamas. „Meistriks sellel alal 
teeb aastatepikkune kogemus ning 
meie omalt poolt aitame teha need 
esimesed sammud selles suunas,“ 
ütleb Jon-Paul, kes iseennast siiski 
hoolimata pea 25-aastasest koge-
musest veel kõiketeadjaks meistriks 
nimetada ei tihka. Ikka tulevat ette 
töid, mille kallal ka tema peab tõsist 
vaeva nägema, selliseid, mille puhul 
kätteõpitud käsitööoskusest ei piisa, 
vaja on kujutlusvõimet, oskust imp-
roviseerida ja hirmsuurt kannatust. 

„Mööbli puhastamine on väga 
üksluine ning tuim tegevus, aga see 
on ainult pool tööst. Kasuks tule-
vad kindlasti kunstimeel, fantaasia, 
nutikus, oskus ette näha lõpptoo-
det,“ mõtiskleb mees. Vahel olla ka 
tööd alustades tunne, et ega mõnest 
mööblitükist ikka asja ei saagi. Jon-
Paulile meenub ühe proua USAs 
tehtud umbes 80-aastane suur söö-
gilaud, mille korraliku lõppviimist-
luse saamiseks pidi mees seda lakki-
ma mitmeid kordi, sest puit laki all 
reageeris ning jäi mulje, nagu oleks 
laud pisikesi veepiisku täis. „Seda 
lauda ma vist puhastasin, peitsisin 
ja lakkisin umbes 5 korda, kuni 
tulemus oli  selline, nagu tahtsin,“ 

kirjeldab Jon-Paul ühe mööblitüki 
uuesti elule aitamise protsessi.

Nii et kaht omadust – kujutlus-
võimet ja kannatust - peab mees 
kõige olulisemateks omadusteks 
restauraatori puhul. Ja kirge, kirge 
tehtava vastu ka.

Eestlane alles õpib hindama
Eestlased veel antiikmööblit oma 

koduse interjööri vürtsitamisel 
väga hinnata ei oska. Jon-Paul on 
ise ostnud näiteks tuhande krooni 

eest puhveti, mille hind hea meistri 
kätetöö tulemusena võiks maksta 
pea 30 korda rohkem. „Mulle tun-
dub, et Eestis on praegu selline aeg, 
kui tahetakse kõigest möödunust 
vabaneda. Nii emotsionaalselt, kui 
ka selles osas, mis puudutab kodu-
sisustust,“ pakub Jon-Paul. Aga sel-
lest hoolimata on väike, küll mitte 
rikkaks saamist, aga äraelamist või-
maldav, turg ka restaureerimisäris. 
Kundesid on seinast seina – nii suu-
rema rahakotiga disainiinimesi kui 
ka üksikuid tellimusi, kus esivane-
mate vanaaegset vurhvi mööblitükk 

oma kodu ilmes-
tama valitak-
se. Segu vanast 
ja uuest olevat 
siiski üsna po-
pulaarne „Pal-
judes Londoni 
ultramoodsate 
korterite sisus-
tuses kasutatak-
se aktsendina 
r e t romö öbl i t 
või antiikmööb-
lit. Ma usun, et 
Eesti on ka sin-
napoole teel,“ 

pakub Jon-Paul. Vanamööbli ka-
suks räägib mehe sõnul ka kvaliteet, 
vanasti tehti mööblit täispuidust ja 

hingega, tänasel päeval kasutatavat 
saepurulaudu ja puiduimitatsiooni 
ei tuntud. Lisaks veel vanamööbliga 
kaasas käivad lood ja legendid, mil-
lele ei saa vastu kui tahes moodsad 
uue aja vormilahendused ja disaini-
võtted.

Vanamööbli restaureerimine 
on oma olemuselt puhas käsitöö, 
ajamahukas sealjuures. Ja käsitöö 
teadagi on kallis. Ometi on oma-
niku sõnul hinnataset väga raske 
kirjeldada. Kõik tööd on tegelikult 
erinevad ning nii ei saa ka öelda, et 
söögitoolidel on üks hind ja kirju-
tuslaudadel teine. „Söögitoolide 
täisrestaureerimine (puhastamine, 
parandamine, viimistlemine) algab 
sajast eurost ühe tooli kohta. Tap-
pide liimimine või istmel kanga 
vahetamine on muidugi tunduvalt 
odavamad. Osadele töödele oleme 
andnud ka hinnavahemiku, sest 
alguses on võimatu öelda, mis ees 
ootab täpselt. Samas, kui oleme 
kliendiga mingis konkreetses hin-
nas kokku leppinud, siis seda me ei 
muuda, isegi kui töö käigus selgub, 
et tegelik töömaht on tunduvalt 
suurem,“ julgustab Jon-Paul siiski 
huvilisi uurima.

Ja kuigi peamiselt on Beeswaxi 
tegevus antiikmööbli restaureeri-
misele suunatud, võib �rma poole 
ka pöörduda igasuguste probleemi-
dega, mis on seotud koduse mööb-
li, uste, treppide ja akendega. „Pea 
pool meie töödest on tegelikult 
eelmise sajandi mööbli restaureeri-
mine või parandamine. Meie poole 
võib ka pöörduda kas siis, kui näi-
teks toolid kõiguvad, söögilaual on 
kriipsud sees või diivanikate nar-
mendamas ja vedrud turritamas. 
Kõigega, mis puidust ja paranda-
mist vajab,“ selgitab Jon-Paul.
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Vanaaegset vunki mööbel annab 
interjöörile isikupärase kiiksu
Singeri õmblusmasina jalad sobivad hästi telerialuseks ja massiivse moega vanaema varasal-
vest  pärit kummut magamistuppa, vanast paneelidega uksest saab teha originaalse peegli ja 
metsast leitud puukäsnast kena kohvilaua, leiab Laagrisse väikese restaureerimise töötoa ava-
nud Jon-Paul Barr.
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INFO

Ettevõte: Beeswax OÜ

Asukoht: Koru 8, Laagri;  
www.beeswax.ee

Teenused: spetsialiseerunud 
puitmööbli taastamisele, kuid 
pakutakse klientidele täielik-
ku restaureerimisteenust luk-
kude parandusest kuni väga 
kahjustada saanud mööbli 
taastamiseni

Vanamööbli 
restaureerimine 
on oma olemuselt 
puhas käsitöö, 
ajamahukas 
sealjuures.

• Antiik- ja modernse 
mööbli restaureerimine. 
• Puituste ja -akende 
renoveerimine. 
• Sadulsepatööd.

www.beeswax.ee
Telefonid: 
58115442 
(eesti keeles) 
55597208 
(inglise keeles)

19. sajandi ajapitserit kandvad nikerdustega toolileenid päästis Jon-Paul ühest 
prügimäele suunduvast autokastist. 

Enne...

... ja pärast.



Kahjuks kõik nad positiivset 
otsust ei saanud, kuid viis 
neist läbisid hindamisvooru 

edukalt. Osad neist on lõpliku kin-
nitamisotsuse PRIAlt saanud ning 
oma tegevuse juba lõpulegi viinud, 
kuid teised on alles ootamas. Loo-
dame, et needki tulevad õige pea 
ning meeskonnad saavad asuda te-
gutsema.

Toetust oli võimalik taotleda 
viiest erinevast meetmest: kvali-
teetse elukeskkonna loomine (M1), 
kogukonna arendamine (M2), jalg-
ratta ja puhkeplatside ning nende 
juurdepääsuteede projekteerimine 

ja ehitamine (M3), ajaloo- ja kul-
tuuriväärtuslike objektide taastami-
ne (M4) ja väikeettevõtluse arenda-
mine (M5). 

Saue valla organisatsioonidest 
taotles sügisel 2011 1. meetmest 
toetust vaid üks MTÜ – Huber-
tuse Jahiselts ning NVK hinda-
miskomisjon pidas nende projekti 
toetuse vääriliseks. Jahiselts plaanib 
rekonstrueerida ja kasutusele võt-
ta endine Maidla sovhoosi tööko-
da jahindus- ja koolituskeskusena. 
Antud toetusest ei jätku küll kogu 
kompleksi valmisehitamiseks, kuid 
algus saab tehtud.

2. meetmesse ei tulnud Saue 
vallast ühtegi projekti. Kohe-kohe 
on avanemas selle aasta kevadvoor, 
kuhu ootame põnevate ideedega 
ettevõtmisi, mis pakuks huvi kogu 

NVK piirkonna elanikele.
3. meetmes tegi Saue vald pea-

aegu puhta töö. Viiest rahastust 
saanud projektist kolm olid esita-
tud Saue vallast. Rahvaspordiklu-
bi Kuuse plaanib ühe projektiga 
Laagri alevikku rajada skatepargi, et 
noored ei peaks enam kultuurikes-
kuse treppidel trikitama, vaid saak-
sid oma oskusi lihvida pargi mini-
rambil, pyramid´il, curved ledgé l jt. 
atraktsioonidel. Teise projektiga vii-
di  lõpule Avamaa-Redise mängu-
väljaku rajamine, püstitades sinna 
5,8 m kõrguse võrkpüramiidi. Ko-
dasema Külaselts soovib edasi aren-
dada juba vabatahtlikutööna alusta-
tud külaplatsi rajamist Vatsla külla 
Hüüru küla piirile. Eesmärgiks on 
pakkuda piirkonna elanikele atrak-
tiivne koht ühisteks ettevõtmisteks, 

misläbi tekib inimestes ka oma küla 
tunne.

Ääsmäe Külakogu oli ainuke 
ajaloohuviline Saue vallast, kes 4. 
meetmesse oma projekti esitas. Ääs-
mäe Külakogu paneb rõhku küla 
kaunile väljanägemisele sooviga 
taastada vana kiviaed, paigaldada 
ajalooliselt väljakujunenud kohta-
desse piimapukid ning bussioote-
paviljon. 

Kõiki projekte toetab oma�-
nantseeringu katmisel ka Saue Val-
lavalitsus.

5. meede jäi samuti sauekate 
poolt puutumata. Kui kevadisse 
taotlusvooru (1-15. märtsini) oma 
projekti esitada ei jõua, siis sügises-
se, mis on avatud 1.-15. septembri-
ni, jõuate kindlasti. 

Nelja Valla Kogul on hea meel, 
et saab kaasa aidata Saue valla mit-
mekesisemaks ja ilusamaks muut-
misel. 

Kõikidele rahastust saanud taot-
lejatele soovime rõõmu ja lusti lisaks 
kannatlikkusele ning jõudu, mida 
ideede elluviimise ajal vaja on. 
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Sotsiaalosakond väisas jaanuari-
kuus Jõgisoo ja Vanamõisa eakate 
kogunemisi, et tutvustada sihtgrupi 
keskseid  toetusi, nende taotlemise 
korda, kuid jutuks tulid ka muud 
elulised teemad.
Nii näiteks tundsid eakad muret, miks neile pangast lae-
nu ei anta, miks ei ole igas külas arstiabipunkti, päriti 
aru, kuidas saaks üksik vanainimene aeg-ajalt kutsuda 
koju appi sotsiaaltöötaja. Valla sotsiaalosakonna inime-
sed jagasid infot ja nõu ja  vajalikke telefoninumbreid. 
Üks algatuski sai ellu kutsutud – nimelt saavutati kokku-
lepe, et kui vaja, saavad Vanamõisa kandi memmed ette 
helistades  talvisel perioodil ka oma külla sotsiaalbussi 
tellida, et Saue linna poodi saada. Kui suvel saab need 
kilomeeter-paar ka jalgsi kaupluse manu jõutud, siis lu-
merohke talv teeb selle liiga teekonna pikaks ja väsita-
vaks.

Märtsi alguses on audientsile oodatud Hüüru küla eakad 
– sotsiaalnõunik tuleb külla 2. märtsil kell 12.00.

Eakate infopäevad külades Jõulised sammud e-valitsemise suunal

„Projekt e-arved annab või-
maluse kiiremaks, turvalise-
maks ja kulusäästlikumaks 

asjaajamiseks,“ on vallamaja e-teenuste 
juht Kaido Kallikorm veendunud. Vara-
sema süsteemi kohaselt liikus paberarve 
erinevate allkirjastajate käes päevi, sest 
iga valdkonna ametnik pidi arve oma-
käeliselt kinnitama ning nii mõnigi kord 
võis juhtuda, et see ununes maksetäht-
aega ootama mõne teise dokumendi 
varju. Lisaks tuli tegeleda arhiveerimise 
ja väljasaadetavate arvete logistika hal-
damisega. E-arvete lahendus võimaldab 
oluliselt kiirendada protsessi – valdkon-
na ametnikul on arvutiekraanil olemas 
pidevalt ülevaade allkirjastamist oota-
vate arvete kohta, allkirjastamise võib 
teha kus ja millal iganes. „Suurema pildi 
mõttes on praegu tegemist siiski veel 
ülemminekufaasiga – paberarved on 
asendunud pdf-failidega, ent täismahus 
elektrooniline arvetesüsteem on lahen-
dus, kus omavahel suhtlevad inimeste 
asemel raamatupidamisprogrammid 
ning selle tulemusena väheneb raama-
tupidamise töökoormus ja inimlike eksi-
tuste võimalikkus,“ kirjeldab Kallikorm 
edasisi arendusplaane.

E-broneeringu (http://ruumid.saue-
vald.ee) eesmärk on Saue valla Kultuu-
rikeskuse avatum ja efektiivsem infoka-
jastus. Seni ei olnud head ülevaadet, mis 
kultuurikeskuses toimub, õigemini oli 
see küll olemas, ent asus kultuurimaja 
administraatori vihikus ning seda nägid 
ainult oma töötajad. “Nüüd saab val-
laelanik selle süsteemi kaudu teada, mis 
kultuurikeskuses toimub, lisaks märgi-
vad huviringide juhendajad sinna jooks-
vat infot a’ la tänases keeletunnis teeme 
selliseid asju... Vallatöötajate jaoks  või-
maldab lahendus saada detailset statis-
tikat ning teha otsuseid kultuurikeskuse 
tegevuste paremaks planeerimiseks,“ 
loetleb Kallikorm projekti positiivseid 
tulemusi. 

Kevad toob uue internetikodu
Saue vald on liitunud Siseministeeriumi 
kureeritava üleriigilise KOVTP projek-
tiga, mille taga peitub e-lahendus, kus 
omavalitsuste kodulehed saavad sarna-
se kujunduse ja ülesehituse. Projekti 
ellukutsumise taustal on omavalitsuste 
kodulehtede äärmiselt ebaühtlane tase 
ja erinev funktsionaalsus ning riik ot-
sustas arendada ühise platvormi, mida 
kõik omavalitsused saavad huvi kor-
ral kasutada. Uuel kodulehel säilivad 
omavalitsuse tunnused, ent lehekülje 
paigutus ja seal jagatav info on sarna-
selt struktureeritud. Uue lisavõimalu-
sena kasutatakse kodulehel ka erinevaid 
kaardirakendusi. Olulisim on siiski 
uue veebiplatvormi pakutav e-teenuste 
juurutamise võimalus. „Tulevikus saab 
ID-kaarti kasutades mis tahes avalduse 
täita juba kodulehel. Näiteks, kui on 
vaja esitada taotlus koolialguse toe-
tuse saamiseks, siis ID-kaardiga sisse 
registreerides pakub süsteem juba ise 
andmeid teistest avalikest registritest 
– eeltäidetud on taotleja elukoht, laste 
andmed jne,“ kirjeldab Kallikorm mu-
gavusi, mis vallakodanikule e-teenuste 
rakendamisel osaks saavad.

Uuele kodulehe sisu loomine on 
juba lõpusirgel, ees on testimisperiood 
ja võimalike vigade parandus, aga keva-
deks on oodata Saue valla uue veebiko-
du avalikuks saamist.

Aasta viimastel kuudel rakendus vallavalitsuse arvepidamise 
e-haldus, kultuurikeskus Laagris on saanud elektroonse bronee-
rimissüsteemi, kevad toob ülemineku uuele veebitarkvarale.

E-TEENUSED

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD
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MTÜ Nelja Valla Kogu avab 
Leader-programmi 
2012. aasta kevadvooru

Projektitaotlusi võetakse vastu 
1.03 - 15.03  kuni kell 17.00. 
Selle aasta programmi raha-
line maht on 919 000 eurot. 
Vastavalt organisatsiooni stra-
teegiale on kevadvoorus ava-
tud järgmised meetmed:

Meede 1 
Kvaliteetse elukeskkonna 
loomine.
Meede 2
Kogukonna arendamine.
Meede 3
Puhkeplatside ja 
juurdepääsuteede rajamine.
Meede 4 
Ajaloo ja kultuuriväärtuslike 
objektide taastamine.
Meede 5
Väikeettevõtluse arendamine.

Kevadvooru koolitus toimub 
13. veebruaril kell 18.00 Vää-
na Külakojas. Tegevusgrupi 
tegemistest on võimalik saa-
da lisateavet kodulehekülje 
aadressilt www.4kogu.ee või 
saata oma küsimused e-postil  
info@4kogu.ee. 

Leader meetmest sai sügisvoorus toetust viis Saue valla projekti
Esimest korda sai Nelja Valla Kogu (NVK) kaudu LEADER-
programmi raames taotleda oma ideedele rahalist tuge 
2009. aasta kevadel. Kui tollal esitati projekte Saue vallast 
kõigest kolm, siis eelmise aasta sügisel oli neid juba 12. 

ARENDUS

EVA PUKK
MTÜ Nelja Valla 
Kogu

19. jaanuaril oli Jõgisoo kandi eakate osavõtt üritusest üsna 
rahvarohke

Kultuurikeskuse administraator Viia Gu-
delis vastutab majabroneeringute ajakohasu-
se ja korrektsuse eest.



„Rahvaloendajad hakka-
vad tõepoolest käima 
alates 16 veebruarist, 

kindlasti mitte enne seda,“ kinnitas 
Tallinna ja Harjumaa piirkonnajuht 
Ulvi Ingver. „Loendajad külastavad 
vaid neid inimesi, kes pole osalenud 
e-loendusel või kui ankeet on jää-
nud lõpetamata,“ lisas Ingver. 

Rahvaloendaja tunneb ära Sta-
tistikaameti poolt väljastatud pildi-
ga töötõendi, sinise kohvri ja loen-
duse logoga salli järgi. „Tõendil on 
loendaja nimi ja pilt, Statistikaameti 
logo, töötõendi number ja kehti-
vuse aeg. Rahvaloendaja peab oma 
töötõendit näitama kohe uksel,“ 
selgitas rahvaloenduse välitööde 
juht Maris Post. 

Tuleb arvutiga
Rahvaloendaja sinises kohvris on 
sülearvuti, kuhu ta märgib kõik vas-
tused. Iga leibkonna ja inimese koh-
ta avaneb arvutis ankeet, mida peale 
täitmist ja kinnitamist enam uuesti 
avada ei saa. Kõik andmed on loen-
dajate arvutites krüpteeritud. „See 
tähendab, et kui rahvaloendaja järel 
uks sulgub, võite täitsa kindel olla, 
et teie vastused on kindlalt kaits-
tud,“ kinnitas välitööde juht. 

Kui kedagi pole kodus või pole 
vastamiseks parim aeg, jätab loen-
daja postkasti teatise oma kontak-
tandmetega. „Siis tuleks loendajale 
helistada ja leppida kokku kohtumi-
seks sobiv aeg, pidades siiski silmas, 
et loendaja tööaeg on kell 9–21,“ 
ütles piirkonnajuht Ulvi Ingver. 

 
Vastamiseks tasub 
valmistuda
Et loendamine läheks võimali-

kult sujuvalt, tasub inimestel rah-
valoendaja külaskäiguks ka veidi 
valmistuda. Valmis tasub vaadata 
leibkonnaliikmete isikukoodid ja 
ametinimetused, sest seda sageli 
igapäevaselt ei teata. Samuti tuleks 
täpsustada eluruumi ehitamise aja-
vahemik ja suurus. „Küsimused on 
täpselt samasugused nagu e-loen-
dusel ning vajadusel rahvaloendaja 
selgitab, mida täpselt soovitakse 
teada saada. Näiteks tervise küsi-
muse juures pole sugugi tarvis hai-
guslugu välja otsida, vaid märkida 
lihtsalt, kas inimesel esineb pikaaja-
lisi terviseprobleeme. See on lihtne 
„jah-ei“ küsimus,“ selgitas piirkon-
najuht Ulvi Ingver. 

Rahvaloendaja ei uuri ühelt-
ki inimeselt ka tema sissetuleku 
suurust – küsitakse vaid elatusal-
lika kohta ehk kas selleks on palk, 
pension, toetus, teiste pereliikmete 
poolne ülalpidamine vms. 

Andmed turvaliselt kaitstud
Kõik loendusel kogutud isiku-
andmed on kaitstud ja mida keegi 
vastas, teab ainult tema ise. „Rah-
valoendusel kogutud andmeid ka-
sutatakse vaid statistika tegemiseks. 
Neid ei anta edasi teistele riigiasu-
tustele. Seega ei pea keegi ka kart-
ma, et muutuks tema sissekirjutus, 
sotsiaaltoetused või pensionimak-

sed,“ selgitas Ulvi Ingver.  Rahva ja 
eluruumide loendust on vaja selleks, 
et kogu ühiskonda puudutavaid 
olulisi otsuseid tehes saaks tugineda 
värskele teabele ühiskonna vajaduste 
kohta. Võimalikult täpsete andmete 
saamiseks on loendus kõikne – see 
tähendab, et küsitletakse igat Eestis 
püsivalt (alaliselt) elavat inimest ja 
loendatakse kõik eluruumid.

Väikese Kopli talu ostis 
1886. aastal Vanamõisa 
mõisaomanikult Wilhelm 

von Straelbornilt Kustas Palm. 
1903. aastal müüs ta talu oma õe-
pojale (ühtlasi kasupojale) Hindrek 
Palmile, kes oli pärit Vanamõisa 
küla Vainu talust. Samal aastal os-
tis Hindrek Palm Preediku talu 
peremehelt juurde 19 tiinu maad, 
kuhu ehitas uue elumaja. August 
Palm sündis Hindrek Palmi teisest 
abielust Kristiina Oltorpiga, küm-
nelapselise pere teise lapsena. 

August Palm õppis Jälgimäe 
koolis ning kaubandus- ja õh-
tugümnaasiumis Tallinnas. Isa 
Hindrek suri 1928. aastal. Tema 
lesk Kristiina jäi talu pidama koos 5 
lapsega, neist vanim napilt 18-aas-
tane. Selleks ajaks kodunt lahkunud 
August jätkas vaatamata pidevale 
ainelisele kitsikusele õpinguid Tar-
tu Ülikooli �losoo�ateaduskonnas. 
Et teenida raha õpingute tarvis, te-
gutses ta samal ajal kooliõpetaja ja 
literaadina.

Õpinguaastail osales August 
Palm aktiivselt Veljestos, hiljem 

Akadeemilises Kirjandusühingus 
ning Õpetatud Eesti Seltsis. Ala-
tes 1. novembrist 1940 töötas ta 
Kirjandusmuuseumi bibliograa�a-
osakonna juhatajana. August Palmi 
aktiivne tegevus mitmesugustes 
organisatsioonides põhjustas ränga 
poliitilise süüdistuse ja kuus aastat 
vangilaagrit (1945-1951). Pärast 
Eestisse naasmist oli ta veel kuus 
aastat sunnitud tegema juhutöid. 
Neist parimas meheeas kutsetöö 
tegemiseks kaotatud kaheteistküm-
nest aastast oli August Palmil väga 
kahju. Alles 1957. aastal sai ta ta-
gasi armastatud töö juurde Kirjan-
dusmuuseumis. 

August Palmi erialane tegevus 
on olnud üllatavalt mitmekesine: 
ta on avaldanud uurimusi Soome 
ja Eesti Kirjanduse Seltsist ning 
Eesti ärkamisaja kirjandusest ja  
memuaristikast, kirjutanud mono-
graa�a Villem Reimanist, uurinud 
E. Vildet, A. H. Tammsaaret, G. 
Suitsu, F. Tuglast, tõlkinud soome 
kirjandust, avaldanud hulgaliselt 
retsensioone. Ta on uurinud Eesti 
pseudonüümikat ja anonüümikat 
ning olnud tegev raamatuteaduse 
ja bibliograa�a valdkonnas.

August Palm pidas kogu elu  
päevaraamatuid. Lisaks töö- ja eri-
alasele kirjavahetusele Eesti mit-

mete tuntud kul-
tuuritegelastega 
oli tal ka sugu-
laste ja koduküla 
endiste naabri-
tega elav kirja-
vahetus, millega 
on võimalik tut-
vuda Eesti Kir-
jandusmuuseumi 
August Palmi 
fondis. Nii päe-
varaamatud kui 
ka kirjavahetus 
on olnud am-
menda mat u k s 
t e ab e a l l i k a k s 
kodu-uurijatele, 
seda on kasuta-
tud muuhulgas 
aja- ja kodulooli-
se raamatu ”Va-
namõisa vihikud” koostamisel. 
Oma elu viimased kümmekond 
aastat elas August Palm koos elu-
kaaslase Klara Annusega Tartu-
maal Äksi lähedal Ässi talus. Ta 
hindas neid aastaid väga viljakaks 
ning tal olid suured plaanid järgne-
vateks kirjatöödeks. Veel novembris 
1970 kirjutas ta Juhan Seljamäele: 
“Ma koostasin nimelt hiljuti oma 
selletalviste uurimistööde plaa-
ni kuude kaupa, tahan kevadeks 

päris mitu käsikirja küpseks teha. 
Üritan nimelt varemkavandatud 
ja pooleliolevaid töid lõpule viia, 
et saaksin käed vabaks ja asuda 
peateemade kallale. Need on: mä-
lestused lapsepõlvest tänapäevani, 
suurem uurimus Ed Vildest satii-
rimeistrina, eesti pseudonüümika 
ja anonüümika. Kui palju ma oma 
plaanidest teostada jõuan, selle üle 
ma pead ei murra, seda näeb pärast, 
aga ma tahan oma elupäevad lõpe-

tada mitte kui laiskvorst Diogenes 
tünnis või elutüdinud Salomon, 
vaid kui sõdur lahingus.” Kui muu 
plaanitu sai tehtud, siis mälestuste 
kirjutamiseni ta kahjuks ei jõudnud 
– ootamatu surm viis August Palmi 
meie hulgast 2. aprillil 1972.

August Palmil on abielust Lüü-
dia Mattoga poeg Reedik (1933-
1974) ning tütred Ille ja Reet, kel-
lel on kokku viis last ja nüüdseks ka 
viis lapselast.
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110 aastat Vanamõisast pärit 
kirjandusteadlase August Palmi sünnist
20. veebruaril 2012 möödub 110 aastat Eesti tuntud kirjandusteadlase ja bibliograa� August Pal-
mi sünnist. Ta on pärit Saue valla Vanamõisa küla Kopli talust ning kuulub Saue kodu-uurijate 
ja genealoogide kinnitusel Vanamõisa küla Kleius-Meenkovide põlissuguvõssa, mille kirjalikud 
andmed ulatuvad aastasse 1712.

AJALUGU

HELLE KOPPEL
Saue 
Kodu-uurimise 
Seltsing

Rahvaloendaja näitab alati töötõendit, kannab 
salli ja sinist kohvrit
Alates veebruari keskpaigast võivad kõik need, kes e-loendusel osaleda ei jõudnud või soovinud, 
hakata ootama rahvaloendaja külastust.  Üle 2000 rahvaloendaja alustavad tööd 16. veebruaril. 

KASULIK TEADA

KARIN 
VOLMER
Statistikaamet

LISAINFO

Andmaks August Palmi ko-
dukandi huvilistele võimaluse 
tutvuda põhjalikumalt tema 
panusega Eesti kirjandusluk-
ku,  korraldatakse Keilas Harju-
maa muuseumis laupäeval, 18. 
veebruaril algusega kell 11.00 
August Palmi mälestuspäev. 
Ettekannetega esinevad Ees-
ti Kirjandusmuuseumi ja Tartu 
Ülikooli raamatukogu töötajad, 
Saue kodu-uurijad ning August 
Palmi tütar Ille Palm. 

9.-26. veebruarini on samas 
avatud August Palmi töödest ja 
tegevusest näitus, mille ekspo-
naadid on pärit kirjandusmuu-
seumi ja Saue Kodu-uurimise 
Seltsingu kogudest.

RAHVA JA ELURUUMIDE LOENDUS 2011

31. detsember 2011: kõik rahvaloenduse andmed kogutakse 
31. detsembri seisuga
Küsitlusloendus: 16. veebruar – 31. märts 2012
Rahvaloendaja näitab alati töötõendit, kannab salli ja sinist 
kohvrit, Teie palganumbrit ei küsi ja enne 16. veebruari Teid 
loendama ei tule. 
E-loendus toimus 31. detsember 2011 – 31. jaanuar 2012
Tulemusi avaldatakse alates 2012. aasta maist.
Rahvaloendusel osalemine on kohustuslik. 
Lisainfo: www.rel2011.ee ja infotelefonil 625 9100 (küsitlusloen-
duse ajal E–R kell 8–18) 

August Palm



Väike kunstnikuhingega Grete 
on meisterdamist nautinud pi-
siplika aegadest saati, aga kõige 

enam meeldib talle end väljendada läbi 
keraamika. „Mul on savi“ nimetust 
kandis ka jaanuarikuus Laagri Kultuu-
rimajas üles seatud näitus.  Põhilise 
praktika ja treeningu savi voolimises on 
Grete saanud Kullo Huvikeskuse ke-
raamikaringis, tuge pakuvad ka Laagri 
Kooli kunstitunnid sealses savikojas.  
„Ega ma ei ole mõelnud, et minust 

peaks kunagi kindlasti kunstnik saa-
ma, mulle lihtsalt meeldib oma kätega 
asju teha. Jõuludeks tegin näiteks oma 
perele savist kingitusi, võiks sõprade 
sünnipäevadeks ka midagi savist teha,“ 
ei tee tüdruk suuri tulevikuplaane, vaid 
naudib hetke. 

Saue Valla Kultuurikeskus korraldab 
heal meelel sauevallakate loomingu 
väljapanekuid, olgu selleks foto- või 
maalinäitus, miks mitte esitleda oma 
väärtuslikku kollektsiooni vanadest 
mänguasjadest või armastusega valmi-
nud näputöödest. Ei pea ju sõna “näi-
tus” ilmtingimata seonduma tuntud 
nimedega  Eestist või maailmast, ka ko-
halikud talendid on tutvustamist väärt.
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Eelmise õppeveerandi lõpus külas-
tasid Ääsmäe Põhikooli 8. ja 9. klas-
si õpilased Eesti Kunstimuuseumi, 
osaleti  haridusprogrammis „Pea-
teel“, mis  hõlmas sissejuhatavat  ja 
ülevaatlikku ringkäiku KUMU püsi-
näitusel “Varamu”.
Tutvuti Kumu kolmanda korruse saalidega, kus on esin-
datud eesti kunsti klassika ülevaade  18. sajandist kuni 
Teise maailmasõjani. Seda võis võtta sissejuhatava tun-
nina järgnevateks teemakeskseteks lähenemisteks.  Las-
tele jagatud trükitud tööleht aitas läbida eesti kunsti 
peatee kõige olulisemaid peatusi. Kuidas, miks ja kui 
kiiresti eesti kunst on arenenud, mis sellele eelnes ja mis 
arengu põhjustas? Kes olid võtmekunstnikud? Selgeks 
said kõige olulisemad märksõnad. Töölehe juurde kuu-
luvate kleepsudega märgiti olulisemad stiilinäited.
Töölehe täitmine pärast ringkäiku oli lõbus ja huvitav 
kõigile: nii hoolega loengut kuulanuile, kergelt tukkuma 
jäänuile kui ka õpetajatele. Ühtviisi hasart tekkis kõigis 
ning kindlasti jäi midagi toredat ja kasulikku ka paremini 
meelde. 

Võib-olla on tõepoolest õigustatud mitmete õpilaste ar-
vamus, et loenguosa oli pisut pikk ning mõne maali ees 
seisti-räägiti ikka väga kaua. Ehk unustas giid end oma 
lemmikute juurde, püüdes meidki oma innuga nakatada. 
Olen lastega ka ühel meelel, et skulptuure oleks võinud 
rohkem vaadata ja neist rohkem rääkida..., maalid muu-
tusid pisut tüütavaks ja ühesugusteks. Oli aga ka neid 
õpilasi, kes leidsid ringkäigu väga huvitava olevat ning 
arvasid, et vaadata oli palju ja targemaks sai ka.
Usun, et selline Kumu külastus kuluks ära kõigile; hariv, 
huvitav ja antud vanusastmele tõepoolest täiest eako-
hane. Eks muidugi sõltub palju ka konkreetsest giidist, 
meil vedas – oli huvitav meesterahvas, oma ala täielik 
fänn ning professionaal ühes isikus.

Piret Kunts
Ääsmäe Põhikooli huvijuht

Eesti kunsti peateel seiklemas Ääsmäe noored võtsid Tehvandil Ansipiga 
tõusu ja noppisid medaleid kergejõustikus

Selle aasta 4. jaanuari hommikul 
sõitsid viisteist Ääsmäe koolinoort 
vanuses 9-15 aastat Lõuna-Eestisse 

Käärikule spordilaagrisse. Sarnaselt eel-
mise aastaga sai välitingimustes suusata-
da ja sisetingimustes pallimänge mängi-
da ning jõusaalis rassida. Laagri lõpuks 
kogunes kolm treeningut päevas ja kilo-
meetreid suusaradadel poolesaja peale.

Kuna lumeolud kohapeal olid keh-
vad nagu mujal Eestis, siis kahte korda 
päevas suuskadele ei saanudki – selle eest 
transporditi lapsed korra päevas Tehvan-
dile, kus asus sel momendil Eesti ainuke 
korralik suusarada. Esimesel päeval oli 
võimalik läbida ühekilomeetrine rada, 
mida päev edasi, seda pikemaks raja-
meistrid rada ehitasid. Viimasel päeval 
sõideti juba kaks korda pikem distants, 
heale rajale lisaks said lapsed rõõmu tun-
da prominentide seltsist – kolme päeva 
jooksul nägime nii endiseid kui prae-
guseid suusaeliiti kuuluvaid sportlasi, 
poliitikuid, treenereid. Kõige suurem 
äratundmisrõõm oli peaminister Andus 
Ansipist, kes samuti mitmel päeval Teh-
vandil suusatamas käis.

Käärikult Harimäe torni juurde on ca 
3 km, teise päeva hommikune treening 
kulgeski sinna ja tagasi joostes. Tornis 
said ka kõik ära käia ja proovida lume-
palliviset kauguse peale. Kolmanda ja 
neljanda päeva hommikusel treeningul 
sai juba suusatada. Rada oli kehvapool-

ne, aga Käärikult Sihvale ja veidike sealt 
edasi paari kilomeetri ulatuses kannatas 
sõita küll. Õhtuti koguneti spordisaali, 
kus lisaks pallimängudele tehti üldise 
kehalise ettevalmistuse harjutusi jõusaa-
lis. Viimases olid lemmikuteks batuut ja 
jooksulindid. Kindlasti jäävad meelde 
spordikeskuse head söögid ja suur saun. 

Tänusõnad Kääriku Puhke- ja Spor-
dikeskusele, Ääsmäe Spordi- ja Kultuuri 
Sihtasutusele ning lastevanematele tänu 
kellele 4-päevane laager toimuda sai.

Kergejõustikust ja uue 
aasta võistluskalendrist
Kergejõustikuvõistlustel on esimese kuu 
ajaga käidud TV 10 Olümpiastardi (koo-
linoorte spordivõistluste sari, mis 2012. 
aastal juba 41. H  hooaega alustab)  va-
bariiklikul I etapil Võrus ja Harjumaa 
meistrivõistlustel sisekergejõustikus. Li-
saks Eesti talvistel A ja B- klassi meistri-
võistlustel. TV 10 Olümpiastardi I etapil 
saavutas kõige parema tulemuse Rauno 
Miller, kes 3-kilost kuuli üle 10 meetri 

tõukas (10.14 m), tugev tulemus andis 
tugevas konkurentsis kolmanda koha. 

Kokkuvõttes oleme väikeste koolide 
hulgas 6. kohal, jäädes näiteks neljan-
da koha ühendvõistkonnale (Avinurme 
Gümnaasium/Voore Põhikool/Lohu-
suu Põhikool) alla 28 punktiga. Harju-
maa meistrivõistlustel tegi Ääsmäe oma-
dest tublima võistluse Dan-Markkus 
Pajula kuulitõukes, kes 4-kilost raud-
muna tõukas 12.49 m ja saavutas selle 
tulemusgea  teise koha. Esikolme sekka 
jõudis Pajula ka teivashüppes ja 300 m 
jooksus. 

Võistluskalendrisse pilguheit näitab, 
et järgmised kergejõustikuvõistlused  
on Harju TV 10 Olümpiastardi I-II 
etapp, vabariigi II etapp ja Harjumaa 
koolidevahelised meistrivõistlused si-
sekergejõustikus. Lisaks on plaanis osa 
võtta võrkpalli-, lauatennise- ja suusa-
võistlustest ning „Tähelepanu, Start“ 
teatevõistlustest. Saalihokiski on esime-
sed mängud peetud, aga tõsisem hooaeg 
erinevates vanuseklassides on veel ees. 

SPORT

Noore kunstniku kirg savi  vastu 
tõi kultuurimajja isikunäituse

KUNST

Ääsmäe noortespordi jaoks oli 2011. aasta igati kordaläinud 
– edukaid tulemusi tehti nii koolisisestel kui üle-harjumaalistel 
võistukatsumistel. Tempot ei ole maha kruvitud ka alanud 
aasta alguses – jaanuaris laagerdasid noored Käärikul ja 
hõivasid pjedestaalikohti.

11-aastase Laagri Kooli tüdruku Grete Lagemaa esimene 
isikunäitus Saue Valla Kultuurikeskuses näitab noore inimese 
praktilise joonega savitaieseid, sekka ka natuke klaasimaali 
ja siiditrükki.

KRISTJAN KÜTTIS
Ääsmäe Põhikool 
kehalise kasvatuse 
õpetaja

Tuula ja Pällu 
külas on 
tekkinud tore 
traditsioon: jaa-
nuari esimesel 
nädalavahetusel 
pidada 
uusaasta pidu. 
Nii toimus ka sel aastal ja 
juba viiendat korda tulid kokku meie külade toredad ja 
aktiivsed inimesed, et vaadata tagasi eelmisele aastale 
ja meenutada tehtut. Kaasa oli võetud naaber, meelepä-
rane söök-jook ja hea tuju. Külavanem Rein Riga pidas 
sütitava avakõne ja aasta tegijat Leelo Randet tunnus-
tati tänukirjaga ja õlalepatsutusega. Pikkade laudade 
taga söödi kõht täis ja edasi läks õhtu juba väga lõbusas 
meeleolus. Meie oma küla mees Valmar Dreger oli ette 
valmistanud lõbusad seltskonnamängud, mis andsid 
tegevust kõigile kogu õhtuks. Mängiti nii õhupallidega, 
tikkudega kui ka lusikatega, tehti teatrit ja tantsiti, kuni 
jaks lubas. Lõbus pidu kestis varajaste hommikutundide-
ni ja mahukas pildimaterjal jääb meenutama seda pidu 
tulevatele põlvedele. 

Huvi korral saab infot meie tegemistest kodulehelt 
www.tuula.ee

Maia Voites
Tuula külaelanik

Tuula lükkas uue aasta käima 
peoga ja tegijate tunnustamisega

Seda kevaderohelist piimakannu peab 
Grete ise oma lemmikuks

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD



Iga aasta jaanuaris koguneb viimane 
lend taas koolimajja, et saada kokku 
omavahel, oma endiste õpetajate ja 

koolikaaslastega. Lõpuklassil on hea lõ-
petanute käest uurida, kuidas neil läheb 
ja mida silmas pidada, et sisseastumiskat-
sed gümnaasiumitesse edukalt sooritada. 
Eelmisel aastal põhikoolitunnistuse saa-
nud 20 toredat noort kogunesid Laagri 
Kooli 26. jaanuaril. Taaskohtumisrõõm 
oli suur ja selgus, et 18 lõpetanut on edasi 
läinud gümnaasiumisse ja kaks lõpetanut 
on alustanud kutsekoolis kutse omanda-
mist. On neid, kes on läinud ümberkaud-
setesse koolidesse, aga on ka neid, kes igal 
hommikul kesklinna koolidesse – Gustav 
Adol� Gümnaasiumisse, Inglise Kolled-
žisse, Jakob Westholmi Gümnaasiumisse 
– peavad jõudma. 

3. lennu klassijuhataja Aivi Pärisalu 
sõnul meenutasid vilistlased kooli po-
sitiivselt. Lõpetanud olid rahul Laagri 

Kooli õpetajate sõbralikkusega ja igal 
õpilasel olid lemmikained ja -õpetajad, 
keda tagantjärele veelgi enam hinnati. 
Vilistlaste hinnangul oli Laagri Koo-
lis palju toredaid ülekoolilisi sündmusi, 
millest nüüdses koolis puudust tuntakse. 
Päris mitmed lõpetanud meenutasid päe-
vi (ja õhtuid) talvelaagris, mis on Laagri 
Kooli üks traditsioonidest. Õpetaja Aivi 
Pärisalu ütles, et viimase lennu lõpetajad 
pidasid oluliseks ka sedasama kokkusaa-
mist – olid nemad ise aasta varem need, 

kes uurisid eelnevalt lennult nippe ja 
nõuandeid edasiõppimiseks ja nüüd olid 
nad hea meelega valmis järgmistele abiks 
olema. 

Laagri Kooli vilistlane Karina Nirk 
on lõpetanud Laagri Kooli 2. lennu ja 
õpib praegu Jakob Westholmi Gümnaa-
siumis. Laagri Koolis on tal aga põhjust 
ikka käia – kooli savikojas toimub Laagri 
Huvikooli keraamikaring kõigile soovija-
tele. Taas Laagri Kooli sattudes meenutas 
Karina aega oma vanas koolis.

Tore oli see, et kui ma kooli sisse 
astusin, ei olnud miski muutu-
nud – ikka seesama hea lõhn, 

armsad kapid, puhas põrand ja tuttavad 
näod. Mitte üheski teises koolis ei ole ma 
end nii koduselt tundnud. Kui ma teis-
tele oma põhikoolist jutustan, siis keegi 
ei suuda uskuda, et nii soe ja armas koht 
eksisteerib.

Laagri Koolist on jäänud komme 
eranditeta kõikidele tere öelda ning alati 
naeratus juurde lisada. Viisakus on alati 
olnud esikohal, ma ei tea ühkti teist koo-
li, kus oleks sellele sedasi rõhku pandud. 
Tihtipeale nendes suure ajalooga vanades 
Tallinna koolides õpetatakse ja juhitakse 
nõukaaegsete standardite kohaselt – õpe-
tajad kõnnivad, nina püsti, ja nooremaid 
mitte mingi hinna eest ei tereta, nii nagu 
aastakümneid tagasi. Seega mulle meel-
dib Laagri Koolis uudsus, kaasaaegne 
õhkkond, viisakus ja sõbralikkus. Õpeta-
jatele tõepoolest läheb korda, kuidas iga-
ühe käsi käib ning iga õpetaja jõuab oma 

õpilastega suhelda. Mäletan, et üldjuhul 
keegi ei olnud üksinda ja igale mureli-
kule lapsele tormati appi. Kui mina olin 
midagi saavutanud ja millegi toredaga 
hakkama saanud, oli täiesti tavaline see, 
et õpetajad tulid õnnitlema või koguni 
kallistama. Igal õpilasel oli võimalus lava 
peale astuda, osaleda üritustel, kuida-
gimoodi nähtav olla. Kui mina tundsin 
end andekana ja osavana Laagri Koolis, 
siis mujal ma pole seda üldse. Raske on 
esile tõusta ning tihtipeale üldse ei an-
tagi võimalust oma andeid näidata ja 
nii tunnen, et minu eripära ja oskused 
vaikselt kaovad. Ma olen suurel määral 
kursis igas vanuses Laagri Kooli õpilas-
te suhtumisega nende kooli ja üldisesse 
õppetöösse. Mind kurvastab, kui keegi 
jätab Facebooki mõne inetu kommen-
taari oma kooli või mõne õpetaja kohta. 
Kuid küllap see ongi nii, et me oskame 
asju oma elus hinnata alles siis, kui need 
ammu möödas ja selja taga on. Minu 
soovitus on kõigil järele mõelda – hea 
haridus on hea tuleviku aluseks. Kool 
on ainuke koht, kust selle hariduse saab. 
Õpetajad on ainsad inimesed, kes pingu-
tavad selle nimel, et meile  haridus anda. 
Mida rangem ja sihikindlam õpetaja, 

seda sageli parem on. Ma ei tea, kust on 
tulnud osade õpilaste kindel teadmine, 
et õpetajad ei salli lapsi ja noori inimesi 
ning teevad oma tööd selleks, et endast 
väiksemaid kiusata. Õpetajad on valinud 
oma töö armastusest laste vastu ja soo-
vist sisendada neile nii palju tarkust ja 
heatahtlikkust, kui vähegi võimalik on. 

Õppimine on meeletult raske ja ae-
ganõudev. Materjal, mille omandama 
peab, on igas koolis sama, kuid erinevad 
on õpetajad, kes suures osas kujundavad 
õpilaste suhtumise õppetöösse. Minu 
meelest nägid Laagri Kooli õpetajad 
vaeva sellega, et muuta õppimine või-
malikult meeldivaks ja loominguliseks. 
Kasutan võimalust tänada kõiki oma 
õpetajaid Laagri Koolis. Tunnen, et iga-
üks neist andis mulle midagi. Kes õpe-
tas kiiresti jooskma, kes luuletama, kes 
sundis valemeid meelde jätma, kellega oli 
lihtsalt hea vestelda. Just viimasel aastal 
põhikoolis tundsin, et mind toetati ja 
julgustati unistama suurelt. Tänu neile 
avastasin ma väga palju erilist endas ja 
sain piisavalt julgustust, et astuda mai-
nekasse kooli edasi õppima sama püüd-
likult. Laagri Koolist jääb mulle väga ere 
mälestus. 

Koduvald NR 2
VEEBRUAR 2012SAUE VALLALEHT 13

Mida arvavad oma endisest koolist 
Laagri Kooli lõpetanud noored
Laagri Kool alustas teadmiste jagamisega 1. septembril 2005. 
Esimesed põhikoolilõpetajad said lõputunnistuse 2009. aas-
ta juunikuus. Sel aastal on Laagri Kooli lõpetamas juba neljas 
lend, nüüd esmakordselt juba kahe paralleelklassiga.

HUVITAV

2.  märtsil toimuvad Vanamõisa 
Vabaõhukeskuses taas Laagri 
LIONS Klubi, Saue Vallavalitsuse 
ja MTÜ Kultuuri- hariduse- ja spor-
diseltsi eestvedamisel Saue val-
la laste meistrivõistlused murd-
maasuusatamises. Aasta tagasi 
osales suusapäeval noori suusa-
huvilisi valla lasteaedadest ja 
koolidest kokku 350.
Suusatama on oodatud kõik Saue valla lapsed, sõltuma-
ta sellest, kus koolis või lasteaias nad õpivad. Vajadusel 
saavad ürituse korraldajad väljastada koolidele tõendi 
üritusest osavõtmise kohta.

Nagu möödunud aastal, toimub ka sel aastal võist-
lus erinevates vanusegruppides ja distantsi pikkuses. 
Lasteaialastele toimub ühisstart 400 m läbimiseks ning 
kõik lõpetajad on võitjad ja saavad kaela uhke medali. 
Koolilaste distantsid on pikemad, jäädes sõltuvalt va-
nusest vahemikku 900–1900 m. Koolilaste erinevates 
vanusegruppides selgitatakse välja Saue valla meistrid 
murdmaasuusatamises. Peale võistlusdistantsi läbimist 
ootab kõiki diplom, medal ning parimaid karikas. 

Kehakinnituseks pakutakse kuuma teed ja saiakesi. 
Ka kommivabrik KALEV on igale osalejale välja pannud 
maitsva kingituse. Lapsed, kes ei soovi suusatada, saa-
vad tunda rõõmu kelgutamisest. Laste kohaletoomi-
seks ja võistluste järgselt lasteaedadesse ja koolidesse 
transportimiseks on organiseeritud bussid.
Kohtumiseni Vanamõisa Vabaõhukeskuses!

Aavo Sõrmus
ürituse korraldaja

AEG JA KOHT
2. märts 2012 Vanamõisa Vabaõhukeskus

VÕISTLUSE ÜLDKORRALDUS
Võistlus toimub kahes osas, lasteaiaealised poisid kui 
tüdrukud võistlevad koos ühisstardis, kooliealiste võist-
lusel aga on iga vanuseklassi poistele ja tüdrukutele 
eraldi arvestus. 
Võistleja võib suusatada vabalt valitud sõidustiiliga. 
Starditakse ühisstardist.

OSALEJAD JA STARDIAJAD
DISTANTS 400 m
9.30 lasteaialapsed

DISTANTS 900 m
11.00 1. – 2. klassi tüdrukud
11.15 1. – 2. klassi poisid

DISTANTS 1900 m
11.30 3. – 4. klassi tüdrukud
11.45 3. – 4. klassi poisid
12.00 5. – 6. klassi tüdrukud
12.15 5. – 6. klassi poisid
12.30 7. – 9. klassi tüdrukud
12.45 7. – 9. klassi poisid
NB! Korraldajatel on õigus muuta stardiaegasid, kui 
võistlejate arv ja/või ilmastikuolud seda tingivad! 

REGISTREERIMINE
Lasteaialaste osalejate nime või nimekirja esitab õpe-
taja või lapsevanem kirjalikult hiljemalt 5 minutit enne 
stardi algust.
Õpilastel tuleb ennast registreerida hiljemalt 10 minutit 
enne stardi algust sekretariaadis. Registreerimisel on 
korraldajal õigus võistlejalt nõuda õpilaspiletit! 

INFO
Infot võistluse kohta saab ENE JÜRNOLT telefonil 51 
40761 või e-maili teel ene@kodukyla.ee.

Saue valla laste 
meistrivõistlused 
murdmaasuusatamises

TOOMAS 
ARTMA 
Laagri Kooli 
huvijuht

Meenutus põhikoolist – mind 
toetati ja julgustati suurelt unistama
Tahan rääkida teile, kuidas astusin mõni nädal tagasi üle väga 
pika aja Laagri Kooli. Selles koolis läbisin kokku viis klassi ja mul 
on tagantjärele mõeldes ainult kurb meel, et gümnaasiumiosa 
polnud selleks ajaks valmis ehitatud, kui ma lõpetasin põhikooli. 

HUVITAV

KARINA 
NIRK
Laagri Kooli vilistlane

Eelmisel aastal põhikoolitunnistuse saanud 20 toredat noort kogunesid Laagri Koolis.
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HEA SAUE VALLA BEEBI JA 
TEMA VANEMAD!
 
Saue valla BEEBIPÄEV toimub 11.02 kell 
11.00 Saue valla Kultuurikeskuses
 Beebipäevale ootame beebisid, kes on 
sündinud vahemikus 01.09. - 31.12.2011.
Palume Teid registreeruda kuni 9.02.2012, 
telefonil 679 6765,  
info.veskitammi@sauevald.ee 
 
Beebipäeva Kava:
11.00 Saue vallavanema tervitus
 Beebidele kingituste jagamine
11.30 Pildistamine fotonurgas          
11.50 Beebivõimlemise näidistund 
12.10 Beebipäeva tort ja tee
 Vestlusring kuni 13.00

Tutvustame ja arutame
MIDA, MIKS ja KUIDAS
kaasaja kristlane usub

A vatud ja  
sundimatu õhkkond,

L oengud,  
vestlusring,

F antastiline  
võimalus

A ru saada, miks  
ollakse usklik.

9. veebruar kuni 26. aprill
neljapäeviti kell 19.00

Saue valla Kultuurikeskuses

Info: www.laagrikogudus.ee
Tel: 57813756

Alfa

Alfa kursus

Kursus on osavõtumaksuta
Veskitammi 8, Laagri

Tule koolitusele, praktikale!   
 

Kutsume SAUE valla töötuid (12 kuud töötu – ei pea olema registreeritud töötukassas) 

nõustamisele ja koolitustele: Pakume karjäärinõustamist, mille eesmärk on aidata inimesel 

jõuda äratundmisele, mida ta soovib teha, mida saavutada, milline eriala talle sobib. Lisaks on 

võimalus tulla psühholoogilisele nõustamisele või motivatsiooni koolitusele. 

 
27. veebruaril kell 11- 16.00 karjäärinõustaja Anne Naelapea teabepäev 
Saue valla Kultuurikeskuse II korrusel.  
Ootame registreerumist tel: 5101780 või a.perv@hot.ee 

Alates 2012. aasta algusest koolitame Keevitajaid 

kursusele on veel 2 vaba kohta. Lapsehoidja kutse  

eksamiks saame pakkuda võimalust tasuta 

kutsetunnistuse õpet ja eksamit 1-le inimesele. 

Kevadel on tulemas Teenindaja – müüja kursused 

(15 inimest grupis) ja sellele kaasneb praktika, mis 

annab suurema võimaluse tööle saamiseks.  

Aitame ka praktika ja koolituskohtade leidmisel 

isiku enda valitud erialal.  

Ootame sooviavaldusi. Palume soovijatel ühendust võtta: projektijuhi Andra Perviga   
e-postil: a.perv@hot.ee,  tel 569 49272 või 5101780 
 

Tegemist on ESF projektiga nr 1.3.0102.11 – 0336 „Tegusalt tööturule Kiili, Saku ja Saue 

vallas”, mis sai toetuse Euroopa Liidu Sotsiaalfondilt. Projekti juhtpartneriks on Kiili 

Vallavalitsus ning koostööpartneriteks Saue ja Saku Vallavalitsused.  

 
 
 

PROJEKTI RAAMES OTSIME ETTEVÕTJAID, KES SOOVIVAD 
RAKENDADA PRAKTIKALE KOOLITUSTEL  OSALENUD INIMESI  

(21 tööpäeva tasume juhendamise kulud) PALUME KINDLASTI 
ÜHENDUST VÕTTA projektijuhiga Andra Perv tel: 5101780 

a.perv@hot.ee 
 

 

 

 

 

 

Aeg Üritus Toimumiskoht Korraldaja Kontaktid
09.02-
26.04

Alfa kursus Saue valla Kultuurikeskuses 
kell 19.00 Laagri Kristlik Kogudus Tõnis Roosimaa, 578 13756, 

info@laagrikogudus.ee

11.02 Saue valla BEEBIPÄEV Saue valla Kultuurikeskuses 
kell 11.00-13.00

Saue valla Kultu-
urikeskus

Ingrid Novikova534 
65917veskitammi@sauevald.
ee

12.02 SÕBRAPÄEV Spordiklubis Laagri Tervis, 
kell 12-18.00 Spordiklubi Laagri Tervis 584 38067, www.laagrit-

ervis.ee

13.02-
30.05

Juriidiline nõustamine (es-
maspäeviti 10-14.00, kol-
mapäeviti 14-18.00) 

Saue valla Kultuurikeskuses,  
kell 10-14.00

Saue valla Kultuuri-
keskus ja JuristideLiit

Ingrid Novikova, 534 65917, 
veskitammi@sauevald.ee

16.02

90 aastat eesti kirjaniku, Lilli 
Prometi sünnist. Raamatute 
väljapanek ja tema eluloo 
tutvustus

Ääsmäe Raamatukogus Ääsmäe Raamatukogu Liia Kiibus, 6 086 241, aas-
mae.raamatukogu@mail.ee

17.02

Laagri Emade Klubi Saue valla Kultuurikeskuses, 
kell 10-12.00 MTÜ Kollane Pardike Evelin Merila,  534 82828, 

evelin@pardike.ee

150 aastat kirjaniku, Eduard 
Bornhöhe sünnist. Raamatute 
väjapanek

Ääsmäe Raamatukogus Ääsmäe Raamatukogu Liia Kiibus, 6 086 241, aas-
mae.raamatukogu@mail.ee

Sõbrapäev Malega Saue valla Kultuurikeskuses, 
kell 16.00

Laagri Male Arendamise 
ja Edendamise Keskus

Ardi Tedrema, 503 4290, 
laagri.male@gmail.com 

Kontsert: Arne Lauri & Gand-
harvika

Saue valla Kultuurikeskuses, 
kell 18.00 Gandharvika 584 38067, gandharvi-

ka108@gmail.com

KARAOKE Hüüru Veskis Hüüru Veskis, kell 19.00 Hüüru Veski 569 11278, info@hyyruveski.
ee

Sõbrapäev Ääsmäe Noortekeskus, 
kell 18.00

Ääsmäe Põhikool ja 
Noortekeskus

Kooli kontakt: 608 6142, 
kool@aasmaepk.edu.ee. 
Noortekeskuse kontakt: 539 
10157, clubexit@hot.ee

18.02

90 aastat eesti kirjaniku, Juhan 
Smuuli sünnist. Raamatute 
väljapanek ja tema eluloo 
tutvustus

Ääsmäe Raamatukogus Ääsmäe Raamatukogu Liia Kiibus 6 086 241  aas-
mae.raamatukogu@mail.ee

21.02   

Eesti Vabariigi aastapäeva 
tähistamine Laagris

Saue valla Kultuurikeskuses  
kell 19.00

Saue valla Kultuuri-
keskus koostöös 
vallavalitsusega

Ingrid Novikova 534 65917 
veskitammi@sauevald.ee

90 aastat eesti kirjaniku, Juhan 
Smuuli sünnist. Raamatute 
väljapanek ja tema eluloo 
tutvustus

Ääsmäe Raamatukogus Ääsmäe Raamatukogu Liia Kiibus 6 086 241  aas-
mae.raamatukogu@mail.ee

Suur Vastlaralli  Vanamõisa Vabaõhukeskuses,    
kell 18.00 MTÜ Vanamõisa küla   Ene Jürna 514 0761 info@

kodukyla.ee

22.02 Noorteklubi IDEEÕHTU Saue valla Kultuurikeskuses,    
kell 19.00 Saue valla Noorteklubi Andre Promet 568 48883

23.02

Eesti Vabariigi aastapäeva 
tähistamine Vanamõisas

Vanamõisa Seltsimajas,    
kell 20.00 MTÜ Vanamõisa küla Ene Jürna 514 0761 info@

kodukyla.ee

Eesti Vabariigi aastapäeva 
tähistamine Ääsmäel

Ääsmäe Põhikoolis,
kell 8.30-13.00 Ääsmäe Põhikool Kooli kontakt: 608 6142 

kool@aasmaepk.edu.ee 

24.02
ISESEISVUSPÄEV, Eesti Vabari-
igi 94. Aastapäev. Temaatiline 
ajalooraamatute väljapanek.

Ääsmäe Raamatukogus Ääsmäe Raamatukogu Liia Kiibus 6 086 241  aas-
mae.raamatukogu@mail.ee

25.02
Eesti Vabariigi aastapäeva 
tähistamine Jõgisool

Jõgisoo Seltsimajas,
kell 18.00 Jõgisoo külarahvas Ülle Rondo 501 2033

27.02

100 aastat inglise kirjaniku, 
Lawrwnce George Durelli sün-
nist. Raamatute väljapanek ja 
tema eluloo tutvustus.

Ääsmäe Raamatukogus Ääsmäe Raamatukogu Liia Kiibus 6 086 241  aas-
mae.raamatukogu@mail.ee

27.02
Karjäärinõustaja infopäev 
pikaajalistele Saue valla töö-
tutele 

Saue valla Kultuurikeskuses, 
kell 11-16.00 

Eelregistreerumine: Andra 
Perv 510 1780 või a.perv@
hot.ee

2. 03

Hüüru eakate kohtumine valla 
sotsiaalnõunikuga

Hüüru mõisamajas, 
kell 12.00 

Hüüru Pensionäride 
ühendus Sügiskuld ja 
Saue Vallavalitsus

Sotsiaalnõunik Mare Jal-
lai 654 1136 Mare.jallai@
sauevald.ee

Saue valla laste meistrivõist-
lused suusatamises

Vanamõisa Vabaajakeskus Kell 
9.30 (mudilased),  kell 11.00 
koolilapsed

MTÜ Kultuuri- hariduse- 
ja spordiselts,  Laagri 
Lions klubi, Saue Val-
lavalitsus

Ene Jürna 514 0761 info@
kodukyla.ee

07.03 Naistepäev Ääsmäe Pensionäride klubis Pensionäride ühendus 
Sügis Olvi Suurkütt 672 0694

08.03 
Lugejate kohtumine Kärt 
Hellerma´ga Saue Vallaraamatukogus Saue Vallaraamatukogu Lia Nirk Lia.Nirk@sauevald.

ee

09.03 Lauluklubi Saue valla Kultuurikeskuses,  
kell 18.00-22.00

Eakate seltsing 
AROONIA Juta Klettenberg 508 3223

11.03

50 aastat eesti kirjaniku,  
Peeter Sauteri sünnist. Raama-
tute väljapanek ja tema eluloo 
tutvustus.

Ääsmäe Raamatukogus Ääsmäe Raamatukogu Liia Kiibus 6 086 241  aas-
mae.raamatukogu@mail.ee

12-17.03 Noorte fi lminädal Ääsmäe Noortekeskuses Ääsmäe Noortekeskus Noortekeskuse kontakt:  
539 10157 clubexit@hot.ee

16.03 Laagri Emade Klubi Saue valla Kultuurikeskuses,  
kell 10.00-12.00 MTÜ Kollane Pardike Mare Võting 566 02107 

Mare_voting@hotmail.com

17.03
Muusikastuudio VIKERKAAR 
kontsert „Nansi Kevad“

Saue valla Kultuurikeskuses,  
kell 18.00 M/S Vikerkaar  679 6765 Info.veskitammi@

sauevald.ee

18.03 Lastehommik Vanamõisas Vanamõisa Seltsimajas kell, 
12.00 MTÜ Vanamõisa küla Ene Jürna 514 0761 info@

kodukyla.ee

20-22.03 Koolivaheaja noortelaager Saue valla Kultuurikeskuses, 
kell 13.00-17.00

Saue valla 
Kultuurikeskus 

SVK Tel: 679 6765 Info.veski-
tammi@sauevald.ee

22.03
Le Grand Bateau (BEL) kont-
sert

Saue valla Kultuurikeskuses,  
kell 19.00

Saue valla 
Kultuurikeskus  
MUUILMAMUUSIKA

Ingrid Novikova 534 65917 
veskitammi@sauevald.ee

30.03 Noorte Munadepüha Ääsmäel Ääsmäe Noortekeskuses Ääsmäe Noortekeskus Noortekeskuse kontakt:  
539 10157 clubexit@hot.ee

SAUE VALLA KULTUURI JA ÜRITUSTE KALENDER
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Eesti Vabariigi 94. aastapäeva pidulikule kontserdile
21.02 kell 19.00 

Saue valla Kultuurikeskusesse

 Kavas:
• Saue Vallavolikogu esimehe ja Saue vallavanema tervitus
• Parimate tunnustamine 

 OTT LEPLAND ja WAF koor 
• Gourmet Duo
• pianist ANDRANICK KECHEK 

 Külalistele pakutakse “oma ja hää” valla talunike valmistatud suupisteid ja   
 pidupäeva kooki.

KUTSE

Üritus on kõigile tasuta. 
Avatud baar.
Lisainfo ja eelregistreerimine kuni 17.02: 
Saue valla Kultuurikeskus
tel 6796765
info.veskitammi@sauevald.ee

Sauevallakas! Tule ja tähistame koos laulu ja tantsuga  Eesti Vabariigi 94. aastapäeva!

Spordiklubi LAAGRI TERVIS kutsub

SÕBRAPÄEVALE
12.veebruaril kl 12-18

jaLisaks ÕNNELOOS SOODUSHINNAD!

Ajakava ja info: www.laagritervis.ee ja tel. 5843 8067
Asume Veskitammi 22 (Laagri kooli hoone)

trenni:

Tule

TASUTA PumpFX KARIIBIMIX
AURUSAUNJÕUSAAL

JOOGA BODYZUMBA

VANAMÕISA SELTSIMAJAS 
 

 

 
 

ÖÖKLUBI 
23.veebruaril algusega kell 20.00 

Tähistame koos Eesti Vabariigi 94.sünnipäeva 
ja Eest Filmi 100.juubelit 

Õhtujuht Kalvi Kants 

Olete oodatud peole oma lemmik kangelasena 
Eesti filmist! 

Kavas: kätlemistseremoonia punasel vaibal, 
Presidendi kõne, parima filmi konkurss, 

mälumäng ja tantsuvõistlus. 

Videodisko 
 

Pilet 10 Eur ainult eelmüügist 

 

2012. aastal on alustanud tegevust  Saue valla Noorteklubi, 
kes  on seadnud oma põhieesmärgiks noortele suunatud 
ürituste, koolituste,  vaba aja veetmise  korraldamise.

22. veebruaril kell 19.00 Saue valla Kultuurikeskuses 

IDEEÕHTU
Saue valla Noorteklubi ootab oma ridadesse hakkajaid 
noori, kellega koos noorteklubi käima lükata, arendada 
ja ühiseid ettevõtmisi korraldada. Tegutseme Saue valla 
Kultuurikeskuse ruumides ning esimesed projektid,  milles 
osaleda, on sel kevadel Südamenädal, Tänavakultuuri 
linnalaager ja Laagri perepäev. Samuti on tulemas 
huvitavaid loenguid ja � lmiõhtuid.
Kui tunned, et oled noor ja soovid aktiivselt kaasa rääkida 
noorte tegemistes, siis tule  ideeõhtule. Tutvustame 
noorteklubi eesmärke, nägemust ja ootame ettepanekuid 
klubi tegevuse arendamiseks. 

Lisainfo ja küsimused Saue valla Noorteklubi kohta:  Andre 
Promet 568 48883

 Muusikastuudio VIKERKAAR ootab täiendust  
muusikat teha soovijate ridadesse:

ESMASPÄEVITI kell 17.30 PISIKESTE POISTE BÄND 
& ISAD - väikesed poisid 3-6a. koos isaga - teeme 
koos muusikat - anname emmele tund aega 
vaba aega ja seda igal esmaspäeval!
 
KOLMAPÄEVITI kell 17.30 teeb muusikat 
Tüdrukute ansambel TANS -  võimalus 7-13a 
muusikahuvilistele tüdrukutel koos ansamblis 
laulda.
 
Info: juhendaja Sirje Liiv 
sirje.muusika@gmail.com 
Saue Valla Kultuurikeskus tel 6796765

VANAMÕISA 
VABAÕHUKESKUSES 
NÜÜD TALVEKESKUS

Avatud kelgumägi, 
liuväli ja suusarajad 

800m ja 2km. 
Kelgumägi, liuväli ja 

lühem suusarada on val-
gustatud kuni kella 22.00
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VEO- ja KOLIMISTEENUS

ÄRA KÜLMETA JALGU

SALOMON talvejalatsid

Laagris, Pärnu mnt 556a 
Rimiga samas majas. 

KÕIK TALVESAAPAD 20-30% SOODSAMALT!

KAARDID 
ENNUSTAVAD

Tel 900 1727 • 24 h
Hind 1,09 €/min

Sooduspakkumine: www.ennustus.ee
Kätelt ennustamine veebis: 

www.hiromantia.eu

OST    MÜÜK    ÜÜR

HINDAMINE    INVESTEERIMINE

Vaata parimaid pakkumisi:  www.1partner.ee

MEIE LEIAME

OSTJA!

Angela Virak

56 640 991

66 84 700

Olmer Õigus

56 560 460

66 84 700

Nõmme Erakoolis 
on alanud õpilaste 
registreerimine 
2012/2013 õ-a I klassi

Samuti alustasime 
registreerimisega 2012/2013 õ-a 
kooliks ettevalmistavasse ringi 
ning vabade kohtade olemasolul 
2.-8. klassi.

Info ja registreerimine: 
tel 6701 797, info@nek.ee

Sauel avati uus Farmest aia-ja põllutehnika keskus 

Aia- ja põllutehnika keskus 
Farmest pakub klientidele 
laias valikus erinevat aia- ja 

põllutehnikat. Keskuse arendus-
juhi Kadri Pikhof’i sõnul on poe 
sortimendi valikul arvestatud nii 
professionaalse põllumehe kui ka 
hobiaedniku vajadusi. 

Farmesti arendusjuht peab kes-
kuse hinnakirja soodsaks ning 
põhjendab seda võimalusega osta 
tooteid ja masinaid otse tootjatelt, 
mistõttu jäävad ära igasugused va-
hendustasud, mis võiksid toodete 
hindasid kergitada. 

Lisaks Sauele asuvad Farmest 
keskused veel Tartus ja Rakveres.

FOTON traktorid, Weasler 
kardaanid, Alux käsitööriistad 
ja majapidamistarbed
Farmest keskus on ainuke kodu-

maise põllu-ja teehooldustehni-
ka kaubamärgi ESTRE volitatud 
edasimüüja Eestis. Lisaks eelnime-
tatule on kaubavalikus esindatud 
FOTON LOVOL traktorid, ZL 
rataslaadurid, suures valikus eri-
nevaid haakeriistu (mullafreesid, 
muru-ja hooldusniidukid, sahad, 
frontaallaadurid, kopad, adrad, 
kultivaatorid, äkked, kartulipa-
nemismasinad jpm) igas suuruses 
traktoritele, kardaanid ja kardaa-
niosad Wealser’ilt ja teistelt tootja-
telt, STIGA aiatehnika (alates keva-
dest), ESTIKO kile- ja plasttooted, 
kodukeemia jpm.

Samuti pakutakse suures valikus 
erinevate tootjate aia- ja käsitööriis-
tu ning majapidamisnõusid.

Talvekaupade allahindlus -15% 
„Käreda pakasega otsustasime Saue 

keskuses talvekaupade hinnad hoo-
pis ära sulatada,“ muigab keskuse 
arendusjuht Kadri Pikhof, tutvus-
tades suurt valikut lumelabidaid, 
käsisahkasid (vt. pildilt) ja killus-
tikku libedustõrjeks. Talvekaubad 
pärinevad peamiselt kolmest riigist: 
Kanadast, Hiinast ja Rootsist. Ala-
tes 7. veebruarist kuni märtsi algu-
seni on võimalik Saue Farmest’ist 
soetada endale lumelabidaid, käsi-
sahkasid ja kelke 15% soodsamalt! 

Valmistu kevadeks koos Far-
mest aia-ja põllutehnika kesku-
sega!!!
Olgugi et termomeeter aknal näi-
tab veel korralikke miinuskraade, 
ei saa üle ega ümber tõsiasjast, et 
kohe-kohe on uksele koputamas 
kevad. „Saue Farmest on selleks 
puhuks korralikult valmistunud ja 
soovib igati abistada siinse piirkon-
na elanikke nende kevadistel aia- ja 
põllutöödel,“ kinnitab Farmesti 
arendusjuht. Aiapidajatele pakume 
laias valikus erinevaid aiatööriistu, 
alustades kõblastest ja lõpetades 
muruniidukite ja aiakärudega, sa-
muti Estiko kilesid, erinevaid väe-
tisi, turbaid ja muldasid. 

Põllumehel on sel kevadel aga 
võimalus soetada endale uus Foton 
traktor koos vajaliku haakeriistaga 
kevadiselt soodsa hinnaga. Farmest 
pakub traktoreid 20-82 hobujõuni. 
Samuti on Farmestis müügil suures 
valikus nii kallima kui ka soodsa-

ma hinnaklassi kardaane ja kardaa-
niosasid. 

„Eelmise kevade algul müüsime 
lao hooldusniidukitest tühjaks, sel 
aastal oleme varunud loodetavasti 
piisava laoseisu. Kliendil on võima-
lus valida kuue erineva hooldusnii-
duki mudeli seast just endale sobiva 
laiuse ja omadustega hooldusniiduk 
- nii, et kiirustage!“ lisas arendus-
juht.

Jõulude eel avas oma uksed Har-
jumaa Kaubahoovis (endises Saue 
turuhoones) uus aia- ja põllutehnika 
keskus Farmest.

REKLAAMTEKST

Foton Lovol traktorid

Pärnumaa põllumees Heno Ats 
oma Foton 204-l

Valik lumelabidaid ja kelke Farmest 
keskusest
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