
Aastaalguse kaks kuud on 
Saue valla maaametnikele 
toonud palju sekeldusi ja 

erinevaid juhtumeid, mil inimesed 
oma nördimuse uue seaduse osas 
just omavalitsuses välja elavad.

Üksik talu tiheasustuses 
Üks probleemidepundar, mis ini-
mesi tigedaks teeb, saab alguse 
sellest, et aasta alguses kehtima 
hakanud seadus arvestab maksu-
vabastuse andmisel asjaolu, kas 
kodu asub tihe- või hajaasustu-
ses. Tiheasustuses saab kodualu-

se maa vabaks 1500 m2 ulatuses, 
hajaasustuses 2 hektari. Kuskohas 
see maatükk või maja asub, sõl-
tub omavalitsuse üldplaneerin-
gust sätestatust. Üldplaneering 
teadupärast on oma olemuselt ka 
arengupaber  ja tulevikku vaatav 
dokument. Seega on ka Saue valla 
üldplaneeringus nö perspektiivseid 
tiheasustusalasid, kus hetkeseisuga 
küll palju arendustegevust ei toi-
mu ja talud paiknevad üksteisest 
kilomeetrite kaugusel, aga tulevik-
ku silmas pidades on seal elamua-
rendusperspektiiv täiesti olemas. 

Siiski jääb inimesele üsna mõis-
tetamatuks, miks kohaldatakse 
üksikule talule maamaksuvabas-
tust vaid 1500 m2 ulatuses. „Kui 
siin on tiheasustus, siis ma nõuan 

ka pangaautomaati, poodi ja bus-
sipeatust maja ette,“ on inimesed 
pahased. Aga kui üldplaneeringu 
kohaselt asub see üksik maja siiski 
tiheasustuses, siis on maksimaal-
ne vabastatav pind 1500 m2, olgu 
tegelikku pinda siis kordades roh-
kem. 

Kes numbrid paika pani?
Üldiselt on maapiirkondades kin-
nistud reeglina ka suuremad kui 
2 hektarit, millest maamaksu va-
bastust arvestatakse. Peetakse ju 
põldu või põrsast. Maksuvabastuse 
alla kuuluv maaosa võib olla tihti 
vaid viiendik-kuuendik kogupind-
alast. „Miks põlist maainimest sel-
liselt nöögitakse? Kes ja kus on tul-
nud sellise numbri nagu 2 hektarit 

peale?  Minu põld või metsatukk 
kuuluvad ju ka kodu mõiste alla. 
Või ka linnapiirkondades 1500 
m2? Mis alusel see paika on pan-
dud?“ on inimesed hämmingus. 

Aga seadus ütleb,  et kodualuse 
maana käsitletakse vaid seda kõlvi-
kut, mille sihtotstarve on elamu-
maa või maatulundusmaa õuemaa. 
See, et inimene tajub oma koduna 
ka oma põllulappi või metsatuk-
ka ja eeldas ehk maksuvabastust 
ka neilt aladelt, siis see on pelgalt 
taju- ja tundeküsimus, mitte jurii-
dilist jõudu omav.

Kodualuse maamaksu 
vabastamise seadus on toonud 
sekeldusi ka Saue vallas

KoduvaldSAUE VALLALEHT

Sebratriipudel 
peatunud 
autod teevad 
liiklemise 
ebamugavaks 

Inimestele on mällu sööbinud trükitähtedega loosung – KODUALUNE MAA 
MAKSUVABAKS, pisemas kirjas piirangud tulid koos aastaalguse maksu-
teadetega paljudele üllatuseks. 

Tõsine valik: kas 
hakata kasutama 
mugavat veevär-
givett või jätkata 
senise puurkaevu 
ja kogumispaagi-
ga?
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Saue valla jaoks on see 
koostöö loogiliseks jät-
kuks senistele püüdluste-
le hoida üleval kohalikku 
päritolu riigivanema Jaan 
Teemanti mälestust.

Sõlmiti koostöö-
kokkulepe Eesti 
riigivanemate 
muuseumi 
rajamiseks 
Hüüru mõisa
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Kohalikud 
parimad pead 
said pärjatud
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Tunnustuse said need 
inimesed, kes ei ole jää-
nud ootama paremate 
aegade tulekut. Nad aja-
vad oludest hoolimata 
ise seda Saue valla asja, 
võttes hoolt selliste tee-
made eest, mis on esma-
pilgul neist suuremadki. 

Maidla 
Külaseltsi 
10 tegusat
aastat
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Elu näitab, et täna ei vas-
ta enamike koduse ma-
japidamise puurkaevude 
vesi tervisliku joogivee 
nõuetele.

Koru tänaval resideeruva Kalle Reino juhtum viis uurimisel nö seaduseauguni. Mehele arvestati erastamise ajal krundi hulka ka 568 m2 jõesiilu, mis olemuselt 
on nö piiratud kasutusega maa ja seega maksuvaba. Eluaseme sihtotstarbega pinda on Reinol veidi üle 1500 m2 ja nii oli peremees kindel, et tema maamaks 
kukub nulli. Ometi sai mees 28 eurose arve ja nagu ilmnes, sellesama jõesiilu eest. Mees hakkas asja uurima ja valla maaametnikud selgitasid välja, et neil nö 
piirangutega maadel on küll maksuvabastus, kuid seda alles alates 2015. aastast. Seega võimaldab seadus kaks vahepealset aastat kasseerida inimestelt siiski 
maamaksu. Ametnikud konsulteerisid  rahandusministeeriumiga ja vald on tänaseks teinud selliste juhtumite osas otsuse, et piirangutega maa maksuvabastust 
hakatakse rakendama juba 2013. aastast. „Ega küsimus ei ole ju summas, vaid põhimõtetes. Kui ma seda maad oma tarbeks kasutada ei saa, mille eest ma siis 
maksan?“ põhjendab Reino, miks ta hakkas näpuga järge ajama ja seadusandja poolse apsakani jõudis.
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KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Naistepäeva-
mõtisklus – 
miks mulle 
ei meeldi olla 
naine?
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• Saue Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koos-
seisu kinnitamine

• Saue Vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja spordikomisjo-
ni aseesimehe valimine, aseesimeheks kinnitati Toomas 
Artma

• Saue Vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja spordikomis-
joni isikulise koosseisu muutmine, liikmete seast arvati 
välja Indrek Lindsalu

• Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 2013-
2025

• Koostöö Kernu vallaga Kernu vallale lasteaiakohtade 
tagamisel

• Aila küla Hansu kinnistu ja lähiala detailplaneeringu 
vastuvõtmine ja avalikustamine

• Maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine (Mäe 
mü)

• Ääsmäe küla Kasesalu tn 11 kinnistu detailplaneeringu 
vastuvõtmine ja avalikustamine

• Kopli 3, Kärneri 8, Laane, Kopli 4 ja Preediku maaüksus-
te jagamisel tekkivate kinnistute omandamine

• Nõusoleku andmine riigihanke „Porivaipade üüri- ja va-
hetusteenus Saue valla asutustele“ 

• INFOPUNKT - Ettepanek Jõe tee  trajektoori muuda-
tuseks

• INFOPUNKT - 2012 eelarve IV kvartali aruanne
• Infopunkt - Nõlvaku Lasteaia hoone osa üleandmine 

Saku vallale

Saue Vallavalitsus kutsub kõiki värs-
ke liitumisvõimaluse saanud ela-
nikke tõsiselt liitumist kaaluma. 

Eriti peaksid kanalisatsiooniga ühinemi-
se peale mõtlema need majaomanikud, 
kelle kogumiskaevud ei vasta nõuetele 
või kes kasutavad veel tänagi imbkaeve. 
Nõuetekohast reovee äravedu kanalisee-
ritud piirkondades hakatakse juba käes-
oleva aasta kevadel ja suvel kontrollima ja 
need, kes ei ole ennast kanalisatsioonito-
rude külge ühendanud, peavad esitama 
dokumendid (kviitungid) nõuetekohase 
fekaalide äraveo kohta. Arvatavasti püsti-
tavad paljud endale küsimuse:

Miks ma pean liituma, kui mul on 
vesi olemas ja kui kogumispaak saab 
täis, siis kutsun sibi
Elu näitab, et täna ei vasta paljude ko-
duste majapidamiste puurkaevude vesi 
tervisliku joogivee nõuetele. Keemilisest 
küljest on probleemiks (nagu kogu Ees-
tis) joogivee suur  rauaühendite (ja tei-
nekord ka mangaani) sisaldus, kuid salv-
kaevude ja osade puurkaevu puhul tuleb 
ette ka bakterioloogilist saastet. See võib 
halvematel juhtudel põhjustada kõhulah-
tisust või hullematki. Neid juhtumeid on 
vallas olnud.

Oma osa asulate puurkaevude vee 
kehval kvaliteedil on ka selles, et reo-
vee ärajuhtimine toimub, kuidas juhtub 
(reovesi immutatakse pinnasesse, mahu-
tid lekivad, kevadise suurveega ajab ma-
huti üle jne).

Kõik valla poolt ehitatud uued puur-
kaevud on varustatud veetöötlemissead-
metega, vee kvaliteeti jälgitakse pidevalt 
ning analüüsitulemused on avaldatud 
valla koduleheküljel. (http://sauevald.
kovtp.ee/et/veemajandus).

Kinnistul asuvaid puurkaeve ei pea 
tingimata likvideerima, neid võib edaspi-
di kasutada kastmiseks. Kinnistuomanik 
peab sellisel juhul suutma (vajadusel oma 
kulul mõõtjaid paigaldades ja torustikku 
ümber ehitades) tõestada, et oma kaevust 
võetavat vett ei juhita kanalisatsiooni.

Kanalisatsiooni kasutamine muga-
vam, kui kogumiskaevuga majanda-
mine  
Heitvee äravedu maksab 3 kuni 5 eurot 
kuupmeeter ja selle teenuse hind klienti-
de vähenemisega kindlasti tõuseb, samu-
ti kaasneb kogumiskaevudega ja nende 
tühjendamisega tahes tahtmata ebameel-
div hais ning mustus. Heitvee äravedu si-
biautoga maksab 3-5 eurot kuupmeeter. 
Kanalisatsioonitariif on näiteks vastra-
jatud Vanamõisa piirkonnas 1,66 eurot 
kuupmeeter. 

Mida ma pean liitumiseks tegema?
Saue Vallavalitsus on liitumise teinud 
võimalikult lihtsaks. Kuna tegemist on 
tehnosüsteemi muutmisega, peab oma-
nik Saue Vallavalitsusest taotlema kirja-
liku nõusoleku. Projekteerimistingimusi, 
ehitusprojekti, ehitusluba ja kasutusluba 
vaja ei ole. 

Protsess näeb etapiti välja järgmine:
• Kinnistu äärde on paigaldatud vee ja 
kanalisatsiooni LIITUMISPUNKT 
ning AS KOVEK on omanikke teavita-
nud liitumisvõimaluste tekkimisest.
• Kinnistu omanik laeb www.kovek.ee 
alla tehnilised tüüptingimused. Vajadu-
sel saab tingimused  ASist KOVEK ko-
hapeal paberkujul. 
• Tehnilised tingimused  maksavad 31,95 
eurot. Tasu sisaldab tehniliste tüüptingi-
muste kasutamist kirjaliku nõusoleku 
taotlemisel, kinnistupaigaldise kontrolli-
mist kohapeal, projektlahenduse (eskiisi) 
kooskõlastamist. 
• Kinnistu omanik koostab ise või laseb 
koostada ESKIISI kavandatava trasside 
(ja kaevude, veemõõdusõlme) asukoha-
ga, järgides tehnilistes tüüptingimustes 
toodud nõudeid.
• Pärast eskiisi valmimist tuleb Saue Val-
lavalitsusest võtta ehitusseaduses sätes-
tatud tingimustel KIRJALIK NÕUS-
OLEK. Kirjaliku nõusoleku taotlemiseks 
tuleb täita vastav taotlus (saadaval www.
ehr.ee või vallavalitsuses paberkujul). 
• Taotluse juurde lisada eskiis ning tehni-
lised tüüptingimused, täidetuna kinnis-
tu andmetega. Vajadusel aitab vallavalit-
suse esindaja taotlust koostada. Kirjaliku 
nõusoleku väljastamiseks tuleb tasuda 
riigilõivu 31,95 eurot Saue Vallavalitsuse 
arveldusarvele 1120070016 Swedbank. 
Maksekorraldusele selgituseks kinnistu 
aadress ja et tegemist kirjaliku nõusoleku 
riigilõivuga.
• Vallavalitsus KOOSKÕLASTAB eskii-
si ise ASiga KOVEK. Vajadusel tagasta-
takse eskiis taotlejale paranduste tegemi-
seks.
• Vallavalitsus väljastab omanikule KIR-
JALIKU NÕUSOLEKU.
• Omanik EHITAB ISE või leiab EHI-
TAJA ning ehitab vee- ja kanalisatsioo-
nitorustiku valmis, kuid jätab kaeviku 
kinni ajamata. 
• Omanik teavitab ASi KOVEK, et to-
rud on paigaldatud, ASi KOVEK esin-
daja kontrollib ehitustööd üle ja annab 
nõusoleku kaeviku kinniajamiseks. To-
rustikud peavad kontrollimise hetkel 
olema nähtavad. Näiteks kanalisatsiooni-
torustikku ei ole lubatud ühendada sade-
meveetorusid, veetorustikus ei tohi enne 
mõõtjaid olla väljavõtteid. Kõik peab 
olema rajatud vastavalt tehniliste tüüp-
tingimuste nõuetele ja ausalt. Ei maksa 
karta, et kaevik jää mitmeks päevaks lah-
ti, soovitav on tööde aeg ASiga KOVEK 
aegsasti kokku leppida.

• Omanik sõlmib ASiga KOVEK lepin-
gu ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ja tee-
nuse tarbimiseks.

Kui tekib lisaküsimusi
AS KOVEK asub Vae 6, Laagri, Saue 
vald, Harjumaa 76401, Telefon: 679 
6757, e-post: info@kovek.ee. 

Saue Vallavalitsuses tegeleb vee- ja 
kanalisatsiooniküsimustega Arvo Brand-
meister; 654 1148, arvo.brandmeister@
sauevald.ee, vastuvõtuaeg E 14-16,   
K 8-12 ja  14-18, muul ajal kokkuleppel. 
Küsimusega võib pöörduda ka abivalla-
vanem Mikk Lõhmuse poole, 654 1158, 
e-post mikk.lohmus@sauevald.ee.

Volikogus 28. veebruaril

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

Uus töötaja - 
Kultuurinõunik Kaija Velmet

Olen sündinud, kasvanud ja suurema 
osa oma elust ka veetnud Pärnus, välja 
arvatud ülikooliõpingud Tartus ja Bu-
dapestis. Viimased kolm aastat olen 
olnud tallinlane. Olen lõpetanud Tartu 
Ülikooli ungari ja eesti filoloogina, kuid 
töötanud hoopis kontserdikorraldaja-
na. Alustasin MTÜ-s Pärnu Kontserdi-

büroo, sealt kutsuti mind Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA-sse, 
sealt omakorda Endla teatri avalike suhete juhiks ning vii-
maseks ametikohaks oli Pärnu linnaorkestri direktor. Seega 
on mul kogemus, mida tähendab korraldada kammerkont-
serti või laste lauluvõistlust, kuid tean ka, mida tähendab 
olla öölaulupeo programmijuht. Olen abielus ning meie 
peres kasvab kaks väikest poega. Kultuurinõunikuna alus-
tasin Saue Vallavalitsuses tööd 1. märtsist.

MIKK LÕHMUS
abivallavanem

Kevadtalv on sobiv aeg joogivee- ja 
kanalisatsiooniga liitumise ettevalmistamiseks

ÜHISVEEVÄRK- JA KANALISATSIOON

INVESTEERINGUD ÜHISVEEVÄRKI 
JA KANALISATSIOONI

Vanamõisa küla ühisveevärgi ja 
kanalisatsiooni rajamise käigus 
ehitati välja:
• puurkaevpumpla kahe puurkae-
vuga, kahe veemahuti, veetöötlus-
jaama ning elektrikatkestuse korral 
elektritoidet tagava diiselgeneraa-
toriga
• 2,9 km isevoolset kanalisatsioo-
nitorustikku 
• 1,8 km kanalisatsiooni surveto-
rustikku 
• 3,6 km veetorustikku 
• 5 reoveepumplat 
Saue valla omafinantseering oli ca 
250 000 EUR

Hüüru küla ühisveevärgi ja kana-
lisatsiooni rajamise käigus ehita-
ti välja:
• puurkaev-pumpla (kahe puur-
kaevuga) ja veetöötlusjaam koos 
reservuaaridega
• 8,6 joogiveetorustikku;
• 5.9 km isevoolset kanalisatsioo-
nitorustikku
• 1,7 km kanalisatsiooni surveto-
rustikku
• 6 reoveepumplat
• kanalisatsiooni Hüüru-Harku eel-
vool sh 5,1 km survekanalisatsiooni 
ja 0,7 km isevoolset kanalisatsioo-
nitorustikku kuni ASi Tallinna Vesi 
liitumispunktini Harku alevikus.
Saue valla omafinantseering oli ca 
500 000 EUR

Laagri aleviku ühisveevärgi ja ka-
nalisatsiooni rajamise ja rekonst-
rueerimise käigus ehitati välja:
• kolm puurkaevpumplat ja vee-
töötlusjaama koos reservuaaride-
ga ning elektrikatkestuse korral 
elektritoidet tagava diiselgeneraa-
toriga
• Ca 8,3 km joogiveetorustikku
• 5,6 km isevoolset kanalisatsioo-
nitorustikku
• 2,5 km kanalisatsiooni surveto-
rustikku
• 9 reoveepumplat.
Saue valla omafinantseering oli ca 
600 000 EUR

2012. aastal valmisid uued veevärgi ja kanalisatsioonitorusti-
kud Laagri alevikus ning Hüüru ja Vanamõisa külades. Kui Va-
namõisa elanikel oli aega terve suvi ja sügis liitumisteks, siis 
Hüüru ja Laagri elanikel seisab kevadel ees tõsine valik: kas 
hakata kasutama mugavat veevärgivett ja kanalisatsiooni või 
jätkata senise puurkaevu ja kogumispaagiga.

Struktuurimuudatused tingis 
uus seadus
Saue Vallavolikogu 28.02.2013 otsusega nr 10 kinnitati 
Saue Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohad alates 1. 
aprillist 2013. Otsuse vastuvõtmise tingis uue „Avaliku 
teenistuse seaduse“ jõustumine 1. aprillil 2013, mille tõttu 
muutuvad kehtetuks kehtiva „Avaliku teenistuse seaduse“ 
alusel kehtestatud Saue Vallavalitsuse struktuur ja koos-
seis. Otsusega ei ole toimunud arvulist muutust koossei-
sus – teenistuskohtade arv on jäänud samaks. 
Otsuse vastuvõtmise eesmärk oli viia koosseis kooskõlla 
1. aprillil jõustuva „Avaliku teenistuse seaduse“ nõuetega, 
mis jaotab teenistuskohad ametnikeks ja töötajateks. Jao-
tus toimub vastavalt sellele, kas teenistuja täidab kohaliku 
omavalitsuse põhiülesandeid ja avalikku võimu või avali-
ku võimu teostamist abistavaid tugiülesandeid. Otsusega 
muutusid kaheksa ametikohta töökohtadeks.



Vastuvõtule Laitse Graniit-
villasse olid palutud nii 
külaelu eestvedajaid kui 

kohaliku ettevõtluse edendajaid, 
oli kultuuriinimesi ja sportlasi, 
häid koostööpartnereid ja lihtsalt 
tublisid sauevallakaid. Neid ini-
mesi, kes isegi, kui nad vahel vaik-
selt ohkavad, et „kas sellist Eestit 
me tahtsimegi“,  ei jää ootama pa-
remate aegade tulekut mingi nõia-
vitsa või valitsuse vahetamise abil. 
Nad ajavad olude kiuste ise seda 
Saue valla asja, võttes hoolt selliste 
teemade eest, mis on esmapilgul 
neist suuremad. 

Nagu nentis vallavanem pidu-
päeva kõnes: „Iseolemise õigu-
sega kaasneb samaväärne vastu-
tus. Õigus tänavatel või meedias 
kritiseerivaid loosungeid loopida 
on ainult üks mündi külg. Riik 
ei saa õpetada meile, kuidas saa-
da kuulsaks, olla rikas või vaene, 
lugeda teise inimese mõtteid, kui-
das armuda või armuvaluga hak-
kama saada. Küll peaksid üldised 
väärtushinnangud õpetama meile 
seda, kuidas mõista teist inimest, 
kuidas hoolida, armastada ja ar-
vestada. Kuidas näha iseendast 
enamat ja tänasest päevast kauge-
male.“

Need inimesed, kellele sel pi-
dupäeval lillepunt ja diplom anti, 
neid väärtushinnanguid ja ühist 
mõtet kannavadki. Eesti Vabarii-
gi aastapäev on just sobilik hetk 
neile selle eest aitäh öelda! Et nad 

on viitsinud ja jaksanud, inspiree-
rinud ja olemas olnud. 

Lisaks inimestele tunnustati ka 
tegusid. Saue valla 2012. Aasta 
teole kandideeris kogunisti küm-
me aktsiooni. Nende seas nii ko-
haliku kogukonna algatusi – Koi-
du küla rajamisest kuni Vanamõisa 
suvelõpupeoni, kui ka vallamaja 
rahva kureeritavaid – rulaplatsist 
kergteedeni. Konkurentsitult tõm-
bas end rahvaküsitluse tulemusena 
liidripositsioonile Laagri-Saue 
kergliiklustee, millesse panustasid 
üheskoos nii Saue vald kui Saue 
linn kui ka eurorahade jagajad. 

Vaatamata suurele hai-
guselainele, mis lähiümb-
ruses möllas, toimus 23. 

veebruaril Jõgisoo Seltsimajas tore 
pidulik juubeliõhtu. Piduõhtust 
tuli osa saama pea kolmkümmend 
inimest.  Kohalolijaid tervitati ühe 
igati tervistava valge- ja ingverinap-
su ning suupistega. Saue-Jõgisoo 
Haridusseltsi esinaine Ülle Rondo 
pidas pidupäevakõne, tänas kohali-
ku elu edendajaid, tublisid inime-
si. Pildil saab tänuraamatu Jõgioo 
küla noortekogu „sädeinimene“ 
Birgit Suuder. 

Ühiselt kuulati  Saue Gümnaa-
siumi tütarlasteansambli SASIR 
väga ilusat väikest kontserti, mõ-
nusaid sket!e Sigrid Puki esituses. 
Toimus väike päevakajaline vik-
toriin laudkondade vahel. Õhtu 
grand finaaleks kujunes juba tradit-
siooniks saanud ühine tordisöömi-
ne. Ka selleaastase imehea tordi val-
mistajaks oli Vana-Pundi perenaine 
Anne Kalda. 

Ka Vanamõisa Seltsimajas 
tähistati väärikalt Eesti Vabariigi 
aastapäeva varaste hommikutun-
dideni. Programm oli värvikas ja 
rahvuslikult luksulik, kus meelela-
hutust pakuti igale maitsele, oli nii 
rahva- kui ka showtantsu.
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Vabariiki austati ka külapidudel

Kohalikud parimad pead said pärjatud
TUNNUSTUS

Volikogu esimehe ja vallavanema Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtul kuulutati välja Saue valla 
Aasta teoks 2012 Laagri-Saue kergliiklustee ning tunnustati kohalikus elus kirega kaasalööjaid.

Kõik kohalolnud tunnustatud koguti kokku ühise paraadfoto peale. Salamahti on end punti sokutanud ka naabervalla 
Kernu legendaarne vallavanem Enn Karu (mees ilma diplomita, aga see-eest imposantse habemega).
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TUNNUSTUS JA TÄNU

AUKIRJAD 
Asta Romandi- Kohaliku elu 
edendamise ja pereväärtuste 
edasikandmise eest!
Vahur Utno- Külaelu arenda-
mise eest!
Edith Roosve - Tulemusliku 
töö eest Saue Vallavalitsuses!
Marko Pähklamägi- Suurepä-
raste sportlike tulemuste eest 
rahvusvahelistel võistlustel!
Ilmar Part- Kogukonnas turva-
lisuse tagamise ja külainitsiatii-
vi eestvedamise eest!

TÄNUKIRJAD 
Valentina Soboleva- Tulemus-
liku töö eest Saue vallas!
Asta Antpak- Kultuurielu elav-
damise eest!
Toomas Artma- Kohaliku elu 
ja noorte mitmekesise tegevu-
se eestvedamise eest!
Ave Kruus- Külaelu tulemusli-
ku eestvedamise eest!
Eve Riga- Külaelu aktiivse 
eestvedamise ja arendamise 
eest!
Tiina Tint- Külaliikumise aktiiv-
se eestvedamise ja Saue valla 
külade päeva eduka juhtimise 
eest!
Marta Rosenberg- Käsitöö 
edendamise eest!
Sigvard Kukk- Saue valla jalg-
rattaretke koostöö ja toetami-
se eest!
Mart Ojavee- Heade sportlike 
tulemuste eest!
Meelis Linnamägi- Nõlvaku 
Lasteaia eduka projektijuhtimi-
se eest!
Anne-Ly Sumre- Saue valla 
kultuurielu elavdamise eest!
Katrin Krause- Eesti Toidu tel-
gi idee elluviimise ja külaelu 
arendamise eest!
Comarket Laagri filiaal- Meel-
diva koostöö eest!
Grader Service AS- Meeldiva 
koostöö eest!
M.V.Wool- Meeldiva koostöö 
eest!
Saunapunkt- Meeldiva koos-
töö eest!
Interexpress Eesti OÜ- Meel-
diva koostöö eest!
MTÜ Maidla Külaselts- 10. 
aastapäeva ja meeldiva koos-
töö eest!
MTÜ Vanamõisa küla- 10. aas-
tapäeva ja meeldiva koostöö 
eest!

SAUE VALLA 2012 AASTA 
TEGU
Saue valla 2012 aasta tegu 
„Laagri-Saue kergliiklustee“
II koht Nõlvaku Lasteaed
III koht Comarketi avamine 
Laagris

Vanamõisa

Jõgisoo

Kuigi Koidu küla loomine Saue valla 2012. Aasta teo tiitlit rahvaküsitluse 
tulemusena ei saanud,  pidas noore külakogukonna aktiivseim esindaja Tormi 
Tabor maha väikse tänukõne.

Vanamõisa



Harku - Lihula - Sindi 
330/110 kV elektriliini 
KSH programmi ja tee-

maplaneeringu I eskiisi avalik välja-
panek toimus 25.02-10.03. Teema-
planeeringu koostamise eesmärgiks 
elektriliini trassi asukoha määra-
mine, viimaks olemasolev Harku-
Lihula-Sindi 110 kV õhuliini trass 
vastavusse 330 kV pingeklassiga 
õhuliini trassi nõuetele. Teemapla-
neeringuga kaalutakse alternatiiv-
seid trassikoridore. 

Liin kulgeb Harju maakonnas 
läbi Harku, Saue, Kernu ja Nis-
si valdade, Lääne maakonnas läbi 
Risti, Kullamaa, Martna ja Lihula 
valdade ning Pärnu maakonnas läbi 

Koonga, Audru ja Sauga valdade. 
Eskiisi järgi jääb Saue vallas trassi-
koridor kulgema peamisel samas 
liinikoridoris Harku alajaamast 
Keila alajaamani. Keila alajaamast 
lõunasse suunduval lõigul on Valin-
gu küla olemasoleva ja perspektiivse 
tiheasumi piirkonnas uue liini kori-
doriks kavandatud olemasoleva 35 
kV õhuliini koridor, mis võimaldab 
selle juhtida küla keskusalast ning 
elamutest piisavasse kaugusse. Kau-
gemal lõuna pool naaseb liin ole-
masolevasse 110 kV liini koridori.

Lehe ilmumisajast tulenevalt ei 
saa kahjuks kajastada avalikel pla-
neeringu aruteludel (12-13.03) tõs-
tatatud probleeme, küll leiab teema-
dering vajadusel kajastuse aprillikuu 
leheveergudel.

Teemaplaneeringu veebileht: 
elering.ee/harku-lihula-sindi/

Ehitajaga lepingu sõlmimi-
se kindlat kuupäeva hetkel  
tellija veel öelda ei oska, aga 

Maanteeameti põhja regiooni ehi-
tusosakonna juhataja kohusetäitja 
Lembit-Alo Kippar kinnitab, kui 
käed on löödud, siis peaks objekt 
valmima 6 kuu jooksul. Ideaalis 
juba selle aasta lõpuks.

Tunnel ühendab Pärnu maantee 
eri poolte jalgteid omavahel, seal-
hulgas ka Topi ristmiku piirkonna 
jalgteid, üle Pärnu maantee ulatu-

val viaduktil jalgteed puuduvad. 
Tunnel on planeeritud Maksimar-
keti ette.  Maantee jääb liiklusele 
avatuks kogu ehituse ajaks, han-
ketingimuste järgi on ehitajal ko-
hustus tagada Pärnu maanteel  2+2 
rada.

Tegemist on esimese ehituseta-
piga TOPi ristmiku väljaehitami-
ses. Teisena läheb eeldatavalt töösse 
Topi ristmiku ja Juuliku-Tabasalu 
ühendustee 0,7-kilomeetrine lõik 
(km 3,3-4,0, kahe ringteega mõ-
lemal pool maanteed ning neid 
ühendava viaduktiga ning ring-
teede ühendused ühel poolt Saku 
valla Juuliku-Tabasalu teega, tei-
selt poolt ühendus Alliku–Laag-

ri–Hüüru maanteega Koidu küla 
lähistel). Viimasena Alliku-Laagri-
Hüüru kõrvalmaantee ja Instituudi 
tee ühendus, mille puhul on 2013- 
2014 plaanis maade omandamine. 
Viimase ehitus peaks jääma 2015. 
aastasse.

Paralleelselt Maanteeametiga 
planeerib vallavalitsus koostöös 
Sakuga ka kergtee rajamist tunneli 
Jälgimäe poolsest suudmest kuni 
Tallinna piirini. Tänaseks on Saue 
vallal maaküsimused lahendatud 
ja kohe-kohe oodatakse projektiga 
edasimineku signaali Saku Valla-
valitsusest. Ideaalis peaks kergtee 
valmima tunneli ehituse lõpptäht-
ajaks.
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DETAILPLANEERINGUTE AVALIKUD VÄLJAPANEKUD 

Saue Vallavolikogu võttis  28.02.2013 otsu-
sega nr 16 vastu ja suunas avalikustamisele 
Ääsmäe küla Kasesalu tn 11 (katastritunnus 
72704:002:0036, sihtotstarve – elamumaa 
100%, suurusega 1,7 ha) kinnistu ja sellega 
piirneva reformimata maa-ala detailplaneerin-
gu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk 
on Kasesalu tn 11 kinnistu sihtotstarbe osaline 
muutmine ja jagamine 7-ks üksikelamu-, trans-
pordi- ja sotsiaalmaa (üldkasutatava maa) siht-
otstarbega krundiks, millest 5 krunti kavanda-
takse üksikelamute ja abihoonete rajamiseks, 
1 üldkasutatava maa sihtotstarbega (haljasala) 
krunt ja 1 transpordimaa krunt. Lahendatud on 
juurdepääsuteed ning kruntide tehnovarustus, 
esitatud servituutide vajadus, määratud haljas-
tuse ja heakorrastuse nõuded. Saue valla üld-
planeeringu kohaselt asub detailplaneeringu 
ala hajaasustusalal ja külgneb vahetult Ääsmäe 
küla keskuse tihehoonestusalaga. Planeeringu-
ga moodustatakse viis elamukrunti suurustega 
2000-3000 m!. Planeerimisel on lähtutud üld-
planeeringuga kehtestatud tiheasustusele vas-
tavatest planeerimispõhimõtetest ja nõudest, 
kus ehitusõiguse saamiseks peab moodusta-
tava uue kinnistu suurus olema vähemalt 1500 
m!. Antud detailplaneering on üldplaneeringut 
muutev, kuna sellega tehakse ettepanek ole-

masoleva Ääsmäe küla keskuse tiheasustusala 
laiendamiseks. Planeeritav ala paikneb piirkon-
nas, kus on varem välja ehitatud infrastruktuu-
riga küla keskus, sh on võimalus liituda ühis-
veevärgi ja –kanalisatsiooniga. Planeeringuala 
külgneb elamumaa  sihtotstarbega ja osaliselt 
hoonestatud kinnistutega. Arvestades piirkon-
nas väljakujunenud hoonestust ja elamukrunti-
de suurust, on viie ca 2000 m! - 3000 m! suuruse 
elamukrundi moodustamine ja hoonestamine 
kooskõlas kõrvalasuva tiheasustuse põhimõte-
tega, kus asuvad põhiliselt ühepereelamud, ela-
mukruntide suurustega ca 1000 m! - 3000 m! 
ja korterelamutega. Kinnistute planeeritud suu-
rused on põhjendatavad ka sellega, et asuvad 
tiheasustusala piiril ja võimaldavad olemasole-
vat suurt elamumaa kinnistut optimaalselt jaga-
da. Kasesalu tn 11 kinnistu piirneb reformimata 
maaga (suurusega  1 206 m!), millel asub ole-
masolev juurdepääsutee. Detailplaneeringuga 
on ette nähtud reformimata maal paiknevale 
olemasolevale tänavalõigule transpordimaa 
sihtotstarbega krundi moodustamine ja selle 
taotlemine munitsipaalomandisse.

Saue Vallavolikogu võttis 28.02.2013 otsusega 
nr 14 vastu ja suunas avalikustamisele Aila küla 
Hansu kinnistu (72701:003:0291, suurusega 24 

616 m!, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) 
ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu 
koostamise eesmärk on Hansu kinnistu maa-
sihtotstarbe osaline muutmine elamumaaks 
ning jagamine kaheks kinnistuks, millest üks 
moodustatakse olemasoleva majavalduse juur-
de (suurusega 19 616 m!) ja teine kinnistu (suu-
rusega 5000 m!) uue üksikelamu ja abihoonete 
ehitamiseks. Lahendatud on juurdepääsuteed 
ning kruntide tehnovarustus, esitatud servituu-
tide vajadus, määratud haljastuse ja heakorras-
tuse nõuded. Hansu kinnistu on hoonestatud, 
millel asub olemaolev majavaldus. Detailpla-
neeringu algatamisel võeti aluseks kehtiv Saue 
valla üldplaneering, mille kohaselt hajaasustus-
alal minimaalseks elamumaa sihtotstarbega ka-
tastriüksuse suuruseks võis olla 5 000 m! ning 
algatatav detailplaneering ei sisaldanud Saue 
valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut. 
Detailplaneering on vastuolus Saue valla uue 
üldplaneeringuga, mis jõustus 01.01.2013. Valla 
üldplaneeringu seletuskiri sätestab, et ehitus-
õiguse saamiseks hajaasustusalal peab moo-
dustatava uue kinnistu suurus olema vähemalt 
1,0 ha. Hansu kinnistu detailplaneeringut ei 
ole viidud vastavusse kehtiva valla üldplanee-
ringuga ning planeeringut menetletakse edasi 
üldplaneeringut muutvana. Detailplaneeringu-

ga tehakse ettepanek vähendada Saue valla 
üldplaneeringuga sätestatud arvulisi tingimusi 
üksikelamu ehitamiseks hajaasustusega alal 
Hansu kinnistul. 

Detailplaneeringute avalikustamine toimub 
20.03.2013 kuni 17.04.2013 kella 8.00-16.30 (kol-
mapäeviti kuni 18.30-ni ja reedeti kella 14.00-ni) 
Saue vallamajas, Veskitammi 4, Laagri alevik, 
kus on võimalik tutvuda kinnistu detailplanee-
ringu materjaliga. Avaliku väljapaneku kestel on 
võimalik tutvuda detailplaneeringute jooniste ja 
seletuskirjaga elektrooniliselt valla veebilehel. 

Saue valla territooriumil veebruaris 2013 ei 
algatatud ega kehtestatud detailplaneerin-
guid.

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

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

Jalakäijate tunnel Pärnu maanteele valmib 
plaanide kohaselt selle aastanumbri sees

LIIKLUS

Maanteeameti korraldatud riigihanke Topi sõlme jalakäi-
jate tunneli ehitushanke tähtaeg on 22. märtsil. 

SAUE VALLA AMETLIKUD PLANEERINGUTEATED
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Laagri Haridus- ja Spordikesku-
se juhataja Tõnis Ilp:
Eks kooli saabumise aeg on liik-
luse koha pealt koolidel valus tee-
ma. 10-15 minuti jooksul läbivad 
”mahalaadimistsooni” sajad autod. 
Usume, et meil on asi korraldatud 

optimumi lähedaselt, ringtee põhi-
mõttel, kus ühest väravast sisenevad 
autod kahes reas ja väljuvad kasu-
tades teist väravat. See, kui autod 
jäävad ristmikule väljasõidul sebrale 
seisma, on autojuhtide kultuuri, 
mitte liikluskorralduse probleem. 

Eks praegu on põhjuseks ilmselt 
ka see, et sebra on lume all ja hom-
mikuses kiirustamise hoos juhid 
unustavad selle olemasolu. 

Kommunaalspetsialist 
Indrek Brandmeister:
Iga autojuht peab tundma liiklus-
seadust, mis kohustab autojuhti 
peatuma sebra ees, kui jalakäija on 
teeületuse ootel. Sellesse kohta ei  
saa kahjuks paigaldada ka “Anna 
teed” märki, sest siis ei oleks märk 
liiklusseaduse kohane. Lumeval-
lide kõrguse saame töövõtjaga üle 
kontrollida ja likvideerida.  Aga iga 
autojuht (ja lapsevanem) võiks kas-
vatada endas liikluskultuuri.

Autojuhid ignoreerivad sebratriipe
LUGEJA KIRI

Toimus uue kõrgepinge 
liini teemaplaneeringu 
avalik väljapanek

TARISTU

Elering kavandab praeguse 110 kV 
elektriliini demonteerimist ja asen-
damist uue 330/110 kV liiniga. Pla-
neeritav Harku-Lihula-Sindi kõrge-
pingeliin jookseb ka läbi Saue valla 
külade.

KSH programmi heakskiitmine juuni - juuli 2013

TP eskiislahenduse 2. avalik arutelu august - september 2013

TP vastuvõtmine juuni 2014

TP ja KSH aruande avalik väljapanek juuli - august 2014

TP avaliku väljapaneku tulemuste ja KSH 
aruande avalik arutelu september - oktoober 2014

KSH heakskiitmine november 2014

TP kehtestamine detsember 2014 - jaanuar 2015
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Jalakäijana me ei tohi sõiduteed ületada suvalises kohas, kui on tänaval ole-
mas selleks ettenähtud koht so. sebra.  Aga kui ma seisan sebra ees ja keset 
sebratriipe on peatunud sõiduauto ja seda hommikusel tööle-kooli tõttamise 
tunnil. Teiselpool seisvat autot on minu vastas koolilapsed ranitsad seljas, 
teed jätkata ei saa, sest kahel pool seisvat autot on suured lumehanged. Sel-
line on üpris sagedane olukord Veskitammi tänaval ühel ristmikul, Laagri 
Kooli juures. Kõigil on ju kiire! Ka ülekäigu-sebra serval raske koolikotiga 
seisval koolilapsel ja ühistranspordile tõttaval jalakäijal. Olgem empaatili-
semad!
Murelik vallakodanik



Koduomanik on see, kes on kin-
nistusraamatusse kantud
Maaametnikel on olnud kokku-
puude sellise juhtumiga, kus ini-
mene ei ole küll ise kinnistule 
elanikuks registreeritud, kuid apel-
leerib seadusepunktile, et sissekir-
jutatud abikaasast kaasomanikule 
kehtib samuti maksusoodustus.

Kehtib küll, aga omanik tehakse 
kindlaks kinnistusraamatu andme-
te alusel. See, et loogiliselt võttes 
peaks kinnistu olema selle näite 
puhul tõesti abikaasade ühisvara, ei 
oma juriidilist tähtsust. Maamaksu 
vabastust taotlev kaasomanik peab 
olema kinnistusraamatus märgi-
tud.  

Maksuvabastus kinnistu, mitte 
omanike põhine
Inimeste seas on ka levinud arva-
mus, et kui kinnistul on kaks sisse-
kirjutatud omanikku, siis eeldatak-
se, et maksuvabastuse saab  samuti 
topelt, vastavalt siis 2 x 1500m2 või 
2 x 2 hektarit. Et see ju mõlema 
kodu ja lubati ju koduomanikule 

maksuvabastust. Ebameeldiva ülla-
tusena tuleb asjaolu, et olgu oma-
nikke kui mitu tahes, maksuvabas-
tus on kinnistupõhine. 

Kui näiteks pensionäridest abi-
elupaar omab kaasomandis 3000 
m2 kinnistut, siis varem said nad 
mõlemad pensionäride soodustust 
ja maamaksu tasuda ei tulnud. 
Nüüd saab vabastuse kinnistu põ-
hiselt, seega tuleb maamaksu tasu-
da 1500m2 pealt siiski.

Suvilaomanikest pensionärid hä-
das
Saue vallas on üsna mitu suvilakoo-
peratiivi, kus toimetatakse valda-
valt suvel, päriskodu ja sissekirjutus 
on kusagil mujal. Nende omanikud 
on tihtilugu pensionärid. Kui enne 
2013. aastat sai neile eakatele ra-
kendatud pensionäri soodustust, 
mis suures osas kattiski ära kogu 
maamaksu, siis nüüd, kui maamak-
suvabastus on seotud elanikeregist-
ri kandega, nad seda soodustust 
enam ei saa. 

Omavalitsusel on küll õigus 
kehtestada pensionäridele ja rep-
resseeritutele kohalikke soodus-
tusi. Saue vallas saavad täiendavat 
soodustust vaid represseeritud, sest 
enamus valla pensionäre kattusid 

kodualuse maa maksuvabastuse 
saajatega ja nii jäidki ilma soodus-
tuseta põhiliselt pensionäridest 
suvilakruntide omanikud, kes on 
teistesse omavalitsustesse sisse re-
gistreeritud. Ehket on situatsioon, 
kus varasemalt ei pidanud inimene 
üldse mitte midagi maksma, nüüd 
tuleb seda teha täismahus. 

Krundi hulka kuuluva maksuva-
ba maa maksustamine
Kunagi, kui maade erastamise aeg 
oli, mõõdeti krundi hulka ka näi-
teks osa piirnevast jõest. Senimaani 
seda jõeosa maa maksustamisel sis-
se ei arvestatud, sest maamaksusea-
dus annab avaliku kasutusega alale 
(aga ka looduskaitselistele aladele, 
kiriku ja surnuaia alustele aladele 
jt piiratud võimalustega maadele) 
maksuvabastuse.  

Uus seadus kehtestab nendele 
nö piirangutega maadele küll mak-
suvabastuse, kuid seda alles  alates 
2015. aastast (Maamaksuseaduses 
§  111).  Õieti on see omamoodi 
seaduseauk, sest see võimaldab 
kaks vahepealset aastat kasseerida 
inimestelt siiski raha. Kuigi see sea-
dusepunkt jõustub alles 2015. aas-
tast, ei ole kohalikel omavalitsustel 
keelatud seda varem kasutada. Saue 

vald, olles konsulteerinud rahan-
dusministeeriumiga on teinud 
selliste juhtumite osas maamaksu 
parandused, millega soodustus 
muutub suuremaks ning tasutav 
maamaks väiksemaks.  Selle kohta 
saavad maaomanikud saavad uued 
maksuteated. 

Alla viie eurosed maamaksud lii-
detakse
Üldteada on ka info, et alla 5-eu-
roseid maamaksu teateid üldse ei 
väljastata. Kui inimesel on aga mitu 
kinnistut ja isegi, kui kõikide nen-
de maamaksu summa jääb alla viie 
euro, siis ühele inimesele kuuluvate 
kinnistute maksud sellest aastast 
summeeritakse. Ka see võib tuua 
olukorra, kus inimene pole senini 
maamaksu tasuma pidanud, aga 
nüüd leiab postkastist siiski tasu-
mist eeldava rahanõude.

Kasvav  maamaksumäär
Kuna maamaksu näol on tegemist 
kohaliku omavalitsuse kukrusse 
laekuva rahaga, siis tulude vähene-
mise ootuses tõstsid palju omava-
litsused ka maamaksumäära. Ühelt 
poolt riik justkui pakub inimestele 
soodustusi, teisalt püüavad val-
lad-linnad saamata jäävat tuluosa 

kompenseerida. Hoolimata sellest, 
et näiteks meie naabrid Saue lin-
nas tõstsid 2013. aastat maamak-
su maksimummäärani 2,5%ni, siis 
Saue vallaelanik siiski sellist hinna-
tõusu üle elama ei pidanud.  Juba 
vallaeelarvesse on sisse arvestatud 
laekumiste langus. Kui 2012. lae-
kus reaalselt 381  940 eurot maa-
maksu, siis  2013. aastaks planeeriti 
243 000, seda vahet maksutõusuga 
siluma ei ole plaanis hakata.

Saue valla maaametnikud möö-
navad, et uue seaduse administree-
rimine on toonud kõvasti lisakoor-
must. Kui aastaalguse maamaksete 
teadete väljasaatmise aegu kasvas 
vanasti kõnede hulk samuti märga-
tavalt, siis nüüd helisevad telefonid 
lausa lakkamatult. Erinevate juh-
tumite ja asjaolude selgitamiseks 
töötatakse piltlikult igal hommikul 
seadus punkthaaval läbi, konsul-
teeritakse rahandusministeeriumi 
ametnikega ja kolleegidega teis-
test omavalitsustest ning püütak-
se maaomanikud läbi pisikeses 
seadusekirjas tähendatu juhatada. 
Eks pahandada saadakse ka ja vä-
gisõnadega üle kallatud, sest koda-
nik tuleb ju ikka vallamajja õigust 
nõudma, seaduse pärisloojateni ju 
ei ulatu.

Peale poolt aastat arupidami-
si ja kohtumisi kirjutati 26. 
veebruaril alla neljapoolne 

tahtevaldus, kus valda esindasid 
Saue Vallavalitsus, Saue valla Kul-
tuurikeskus ja Hüüru külaselts 
ning teiselt poolt MTÜ Konstantin 
Pätsi Muuseum. Lepe deklareerib 
ühist huvi ja valmisolekut panus-
tada muuseumi rajamisse ja riigi-
vanemate mälestuse laialdasemale 
populariseerimisele ühiskonnas. 

MTÜ Konstantin Pätsi Muu-
seum kogub, säilitab, uurib ja 
eksponeerib president Konstantin 
Pätsi elu ja tööd, samuti Eesti Va-
bariigi riigivanemate ning teiste 
riigimeestega seotud materjale tea-
duslikel, hariduslikel ja kultuuri-
listel eesmärkidel. Seni resideerub 
ühing Ajaloomuuseumi ruumides 
Pirita teel, aga eksponaatide kasva-

des on ruumikitsikus ühingu tege-
vusele piire seadma hakanud. 

„Hüüru mõis on meie hinnan-
gul suurepärases asukohas – linnast 
väljas, looduslikult kaunis kohas, 
aga teiselt poolt vaid loetud minu-
tite autosõidu kaugusel Tallinnast,“ 
põhjendab ühingu esimees Trivimi 
Velliste valikut. Tema sõnul toetab 
Hüüru mõisa ruumiprogramm 
muuseumi rajamist ja kuigi kogu 
mõisakompleks ei ole kaugeltki 
heas ehituslikus toonuses, ollakse 
Velliste sõnul valmis peale kerge-
maid remonditöid siiski kohe sisse 
kolima.

Saue valla jaoks on koostöö 
Pätsi Muuseumiga loogiliseks jät-
kuks senistele püüdlustele hoida 
üleval kohalikku päritolu riigiva-
nema Jaan Teemanti mälestust. 
„See koostöö annab meie senisele 
tegevusele laiema ühiskondliku 
tausta, ühiselt loodaval Riigipeade 
muuseumil saab loodetavasti olema 
omavalitsusülene, kogu riigi keskne 
staatus,“ ütleb vallavanem Andres 

Laisk. Kuigi ühing omab rahastus-
allikaid läbi riigieelarve, puudub sel 

siiski võimekus investeerida. Seega 
asutakse nüüd koostöös Saue val-
laga finantseerimisvõimalusi otsi-
ma läbi europrojektide. Aga enne 
kui Hüüru mõisast saab sarnane 
paraadlik esinduskoht nagu Pos-

ka maja Kadriorus, alustab ühing 
reaalset tegevust juba peale kevadist 
suurpuhastust. Viimase osas on lu-
banud külavanem Arnold Õispuu 
kinnitusel kaasa lüüa ka külakogu 
ning kohalik Laagri Lions klubi.

Saue vald ja MTÜ Pätsi Muuseum sõlmisid 

koostöökokkulepe Eesti riigivanemate 

muuseumi rajamiseks Hüüru mõisa
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KOOSTÖÖ

Muuseumirahvas planeerib pärast külakoguga koostöös tehtava kevadise suurpuhastuse ja 
iluravi oma museaalidega sisse kolida juba suveks.
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Kodualuse maamaksu vabastamise seadus 

on toonud palju sekeldusi ka Saue vallas (algus lk 1)
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Neljapoolse tahteavalduse allakir-
jutamist vaatas justkui sümboolselt 
pealt seinal Jaan Teemanti portree-
foto pilk



Sel kevadel  tutvustab end 
konkursi käigus maailmale 
ka Saue Vallavalitsuse esin-

dusbänd Hüpik Händ. Kusjuures 
liiga, kus meie mehed mängima 
hakkavad,  on üsna kõrgetaseme-
line – esindatud on oma valdkon-
dade tipud  - advokaadibüroo So-
rainen, Tele2 Eesti, Skype, Merko 
Ehitus, Microsoft Estonia jne.

Esmakordselt kogunes kollek-

tiiv ühe eramaja sauna eesruumis 
2011. aasta kevadel. Seega, kasu-
tades analoogiat graazhi- ja kuu-
ribändidega, võiks nimetada seda 
gruppi hoopis saunabändiks. Esi-
mestes proovides olid esindatud 
klaver, bass, trummid ja kitarr, esi-
le püüti manada kuulsate ansamb-
lite valitud palasid, milles grupi 
arvates oli midagi, mis oli ajatu. 
Peagi liitus kollektiiviga ka solist ja 
siis hakkas juba tasapisi kujunema 
mingi repertuaar. Valmisid esime-
sed oma lood ning vaikselt hakkas 
mõte liikuma ka selles suunas, et 
võiks saunast välja tulla ja esineda 

proovida. Täna mängitakse ainult 
oma lugusid oma sõnadel ja selli-
seid lugusid on valmis saanud 15 

ringis, sealjuures stuudios on sal-
vestatud 3 lugu.

Firmabändi konkursi käigus toi-
mub kolm eelvooru, Hüpik Hän-
di esinemispäev on  21. märtsil 
Rock Cafes. Eelvoorudest pääseb 
finaali 2 bändi zürii otsusel ja 1 
rahva hääletusel SMSide teel. Fi-
naalivõitja selgitab välja !ürii ning 
SMS-hääletusega selgub rahva 
lemmik. Et kohalike meeste kon-
tole edasipääsuks piisav arv SMSe 
laekuks, on kõik sauevallakad loo-
mulikut oodatud kaasa elama.

Vaata ka www.facebook.com/
HupikHand.

Oleme  pidanud end palju 
täiendama erinevate koo-
lituste raames, kohtuma 

ametnikega, kirjutama projekte 
ja tegema veel palju enamatki, et 
viia meie küla taaskord kaardile. 
Oleme aastast aastasse korralda-
nud palju erinevaid üritusi: vast-
lapäeva, naistepäeva, emadepäeva, 
jaanipäeva, suvelõpuüritusi lastele, 
isadepäeva, jõulusid jne. Oleme 
üritustele esinema kutsunud esi-
nejaid nagu Seelikukütid, Kuker-
pillid, Suveniir, Mait Maltis, Jüri 
Homenja, Anne ja Gunnar Loho, 
Perekond Nõlvak, Astrid Õige-
meel laululastega Kohilast jne.  
Samuti on meil esinemas käinud 
Kiisa rahvamaja teatritrupp. 

Toimunud on väljasõite nii las-
tele kui eakatele. Oleme lastega 
käinud kinos, loomaaias, ekskur-
sioonil Coca- Cola tehases ja lusti-
nud Vembu-Tembumaal. Eakatele 
on toimunud väljasõit Kadriorgu, 
kohtutud on Ülo Vooglaiuga, käi-
dud Kohila kunstniku Eha-Lill 
Halliste näitusel. 

Europrojektide avanemisega 
tekkis meil võimalus 2004. aasta 
sügisel  esitada projekt PRIAs-
se „Koolimaja katuse remont“. 
2005. aasta suvel sai koolimaja uue 
katuse. 29.oktoobril 2005. aastal 
toimus külakoosolek, kus külarah-
vas otsustas vanale auväärsele koo-

limajale anda uue nime - Maidla 
Seltsimaja. Sama aasta lõpus esi-
tasime PRIAsse projekti „Seltsi-
maja renoveerimine“,  2006. aas-
ta algul Ettevõtluse Arendamise 
Sihtasutusele projekti “Seltsimaja 
küttesüsteem“. Neljanda projekti-
na esitasime   PRIAsse „Seltsimaja 
kõrvalhoone“.

2006. aastal toimus Maidla te-
hisjärve kaldal Jüriöö jooks, see 
oli esimene suurem ülevallaline 
üritus, mida meie küla korralda-
ma pidi. Kuna organiseerimist oli 
palju ja meil kogemusi vähe, olid 
abilisteks Vanamõisa küla organi-
saatorid.

2007. aasta juulikuus korralda-
sime külapäeva, kuhu olid ooda-
tud Maidla ja Pärinurme külade 
praegused ja endised elanikud. 

2008. aasta juuni alguses toi-
mus Saue valla ja Saue linna ühine 
jalgrattamatk, fini"iga Maidlas.  
Mõned päevad hiljem võtsime osa 
Hageri kihelkonnapäevadest. Sel 
aastal sai toodud tiigi kaldale suur 
kivi, kuhu hiljem sai pandud kü-
latähis MAIDLA. Haraka Kodu 
eestvedamisel saime seltsimaja 
õuele külakiige. 2008. aastal alus-
tasime küla ajaloo koostamist, mis 
valmis 2010. aasta jaanipäevaks.

Oleme juba aastaid oma küla 
heakorrameeskonnaga seltsimaja 
ja tiigi ümbrust hooldanud. Väga 
palju on küla arengule ja korras-
hoiule kaasa aidanud kevadised 
koristustalgud „Teeme ära“, mil-
lest osavõtt on väga muljetaval-
dav. Ühel aastal pidasime Maidlas 
maha simmani koos Ääsmäe küla 
talgulistega. 

2009. aastal mõtlesime, et 
tööd küla korrastamiseks on kõ-
vasti tehtud ja otsustasime esitada 
Maidla küla Harjumaa Omavalit-

suste Liidule „Kaunim küla“ kon-
kursile.  Komisjon tunnistas Har-
jumaa kaunimaks külaks Maidla 
ja esitas küla järgmisel aastal Eesti 
Vabariigi Presidendile autasusta-
miseks. 

Projektirahaga sai 2010. aasta 
jaanipäevaks  valmis vabaõhulava, 
mille avas Eesti esimene super-
staar Birgit Õigemeel. Peale sel-
le veel rida väiksemaid projekte. 
Projektide omaosalusega on meid 
toetanud Saue Vallavalitsus. Saue 
valla toetusel oleme veel paigalda-
nud tiigi äärde tualeti ja rajanud 
lastele liivaranna. 

2011. aastal toimus Maidlas 
Koit Toome kontserttuur „Mäles-
tused“.  

2012. aastal oli jõudnud järje-
kord jälle meie kätte, et korraldada 
ülevallaline Jüriöö jooks. See üri-
tus näitas juba hästi ära, kui palju 

on meil külas tegusaid inimesi. 
Organiseerimine sujus  super häs-
ti. Eelmisel suvel avati meie külas 
„Haraka kodu“, millele oli küla-
rahvas andnud positiivse hoiaku 
juba 2006. aasta külakoosolekul. 
Tänaseni on koostöö külaga suju-
valt laabunud ja soovime neile edu 
edaspidistes tegemistes. 

Seltsimajas on peetud  sünni-
päevasid, juubeleid, pulmi, koo-
li- ja suguseltsi kokkutulekud ja 
peiesid. Oleme osa võtnud palju-
dest üritustest ja võistlustest, mida 
ilmestavad hästi meie seltsimaja 
puhketoa seinal olevad diplomid, 
tänukirjad ja karikas, mille saime 
esikoha eest Vanamõisa suvelõ-
pupeol võistkondlikul võistlusel. 
Veel oleme võistkondlikult igal 
aastal võtnud osa ülevallalisest Jü-
riöö jooksust. 

Need tüdrukud  ja poisid, kes 
meiega kümme aastat tagasi koos 
alustasid ja olid abiks igal ette-
võtmisel, (ühe näitena bussijaama 
ehitus, mis on meie noorte eestve-
damisel tehtud), on tänaseks jõud-
nud täiskasvanu ikka. Meie külla 
on päris palju uusi elanikke juurde 
tulnud, siia oma kodu rajanud ja 
pere loonud.  Suurim rõõm on 
see, et paljud võtavad aktiivselt kü-
lategemistest osa. Käima on pan-
dud saviring, joogaring. Eelnevalt 
on meil veel toimunud kunstiring, 
kokaring ja arvutikursus. 

Kokkuvõtteks võiks öelda, et 
need 10 aastat on kiiresti läinud 
ja tegemist on meil jagunud. Tä-
name omalt poolt Saue Vallavalit-
sust, Balsnack International Hol-
ding ASi, Ants Pak´i Kadarbiku 
talu ning Maidla ja Pärinurme 
külaelanikke, kes on meid aida-
nud ürituste ettevalmistamisel ja 
läbiviimisel. 
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Maidla Külaseltsi kümme tegusat aastat
KÜLAELU

2003. aastal 23. veebruaril kogunes Maidla ja Pärinurme küladest paar-
kümmend inimest koosolekule Maidla koolimajja, kus võeti vastu otsus, 
moodustada Maidla Külaselts. Need kümme aastat on läinud väga kii-
resti. Meil on valitud külavanem, juhatus ja külakogu. Selle aja jooksul on 
küla hüvanguks palju ära tehtud.  

ENE MITT
Maidla 
külaelanikKV
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Noppeid naabritelt

Hull lõpp: Keilas kordus 
Müncheni olümpiamängu-
de korvpallifinaali dra-
maatika
12. veebruari õhtul kordus Keilas 
Müncheni olümpiamängude korvpal-
lifinaali dramaatika. Keila meeskond 
kohtus Eesti meistrivõistluste 2. liigas 
Sakuga. Punkt-punkti mäng jõudis 
seisu, kus käisid kohtumise viimased 
sekundid - Keila juhtis 67:66, ent Saku 
valdas palli. Keila treenerid palusid 
lauakohtunikelt vastase korvi puhul 
minutilist vaheaega. Saku lõpetaski 
4,8 sekundit enne lõppu oma rünna-
ku korviga ja läks ühe silmaga juhti-
ma. Mängu pingest ärevuses laua-
kohtunikud unustasid aga minutilist 
vaheaega tähendavat sireeni vajuta-
da ning pall pandi kohe mängu. Ja 
kuigi Keila treenerid avaldasid kohe 
valjuhäälset protesti, läks mäng edasi 
- viskele enam ei jõutud ja kell jooksis 
nulli. Esialgu ei tahtnud kohtunikud 
Sven Kukemelk ja Kristjan Sirp laua-
kohtunike eksimust arvestada, kuid 
pärast Keila poole ägedaid nõudmisi 
ja meenutusi, et ka 1972. aasta olüm-
pia finaalis keerati samadel asjaoludel 
mängukell 3 sekundit tagasi, otsusta-
sid nad vea parandada. Keilale anti 
minutiline mõtlemisaeg ja tabloole 
sätiti mänguaega veel 4,8 sekundit. 
Nii nagu suutis Nõukogude Liidu 
koondis pisut rohkem kui 40 aastat 
tagasi võtta sarnasest olukorrast USA 
üle võit, suutis seda ka Keila mees-
kond Saku vastu. Ettejoonistatud 
plaan viidi ideaalselt ellu ning Marko 
Viigi tabamus tõi võidu 69:68.
Keila linna facebook  13. veebruar

Eriline vabariigi aasta-
päev Vääna mõisakoolis

Vääna mõisakooli perele möödus tä-
navune vabariigi sünnipäev eriti mee-
leolukalt ja pidulikult - Eesti Televi-
siooni hommikusaade “Terevisioon” 
läks juubeliaastapäeva puhul eetrisse 
otse koolimajast. Saatejuht Urmas 
Vaino sõnul teadsid nad, et pea kõi-
gis Eestimaa koolides on just aasta-
päeva eelsel reedel kombeks Eesti 
sünnipäeva tähistada ning nad soovi-
sid seekord peost osa saada. Vääna 
mõisakool oli neile varasemalt väga 
meeldiva mulje jätnud ning otsustati, 
et kui koolipere on nad valmis vastu 
võtma, siis just sinna minnaksegi. 
Küllap jääb selle aasta sünnipäev 
koolirahvale kauaks meelde - oli ju 
hommikupoolik täis põnevust ja oma-
jagu ärevust. Saate tegijad kaasasid 
lapsed ja koolipersonali kõigisse oma 
tegemistesse - lapsed said lugeda 
luuletust, olla ilmateadustaja rollis, 
esineda rahvatantsu ja flöödimängu-
ga. Direktriss Piret oli eetris vaat et 
terve saateaja, kas siis intervjuud an-
des, värskeid ajalehti tutvustades või 
taustal organiseerides ning korralda-
des. Lisaks käisid koolimajas sel hom-
mikul väga nimekad külalised, kes 
olid kõik nõus lastele ühe koolitunni 
andma. Õpetajarollis olid Riigiko-
gu spiiker Ene Ergma, olümpiavõitja 
Gerd Kanter, noorte tüdrukute iidol 
näitleja Elina Pähklimägi, lastekirjanik 
Mika Keränen, noor laulja Iiris Vesik.
Harku Valla Teataja 28. veebruar

TERJE JAUP
Maidla 
külaelanik

Kohalik kuuribänd astub otse rokiklubi lavale
MUUSIKA

Et anda kontoriinimestest harrastusmuusikutele võimalus end muusikali-
selt teostada ja jagada oma esinemise fiilingut publikuga, on ellu kutsu-
tud konkurss Firmabänd. 
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23. veebruaril  tähistas Maidla 
rahvas nii oma külaseltsi 10. tegut-
semisaasta täitumist ja ka Eesti 
Vabariigi 95. sünnipäeva piduliku 
aktusega. Kohalik tüdruk Laura-Lis-
ette Kivisilla esitas Ülo Vinteri filmist 
“Kevad südames” laulu “Kodulaul”.



Mulle meeldib olla naine. 
Väliselt. Et naine on sil-
mailuks või et ajalooliselt 

on sõdu peetud naiste pärast või et 
mehe elu keerleb ümber naiste… 
ega need niisama öeldud laused või 
faktid olegi. Igast pardipojast võib 
teha luige. Mulle meeldib, et ma 
saan eksperimenteerida oma juuste-
ga, neid lühemaks lõigata, pikemaks 
kasvatada, värvida heledaks või pu-
naseks. Mulle meeldib, et naisteriie-
te poes on näha erksaid värve ning 
neid värve vahest ka ise kasutada. 
Mulle meeldib, et minu riietekapis 
ei ole ainult pükse ja pintsakuid, 
vaid ma saan valida seelikute, kleiti-
de ja erinevate toppide vahel. Mulle 
meeldib teha vahel meiki ja värvida 
küüsi värvitust kuni kollase tooni-
ni. Mulle meeldib kanda sõrmuseid 
ja kõrvarõngaid ning kaelakette. 
Mitte et ma panustaks välisele, aga 
mulle meeldib, et mul on selleks 
kõigeks võimalus… Ning vahel on 
ju hea lasta end näiteks sööma või 
kinno viia ja tunda, et minu eest 
hoolitsetakse.

Mulle ei meeldi olla naine. Kõi-
kide muude põhjuste tõttu. Näiteks 

oli 14. veebruaril järjekordne uudis 
Hollywoodist, et menukoomik ja 
näitleja Steve Martin sai 67-aasta-
selt esmakordselt isaks! Congrats! 
Mitte, et ma kade oleksin või et mul 
ei oleks hea meel, aga siinkohal üt-
leb lihtne matemaatiline arvutus- ja 
arutluskäik mulle seda, et naised 
peavad tegema oma elulised otsused 
laste osas vanusevahemikus 18-35. 

Kui paarkümmend aastat tagasi 
oli okei saada lapsed peale keskkoo-
li, siis nüüd eeldab ühiskond ja ka 
naine ise enne pereloomist hari-
duse omandamist. Meie tänapäeva 
haridussüsteemis tähendab see mi-
nimaalselt 3+2 lisaaastat. Seega on 
naine juba 23. Lisaks soovib kesk-
mine mõistlik naine ka paar aastat 
enne deitida ja valida, kellega ta 
lapsed saab. Seega on naine siis ca 
25-27. Arvestame juurde võimalu-
sed, et iga suhe ei pruugi esimese 
korraga õnnestuda ning äkki soovib 
ta ka maailmas enne ringi vaadata, 
seega on naisel 5 aastat lapsesaami-
se aega. Mees seevastu võib peresid 
vahetada ja erinevatel ringidel käia 
2-3-4 korda elu jooksul ning saada 
oma viimased või esimesed lapsed 

50-60selt ning see on ühiskonnas 
täiesti aktsepteeritav nähe. 

Lisaks sellele tunneb keskmine 
naine pidevat ühiskonna survet, kui 
ta on 35 ja lastetu, kuid sedasama 
ei saa öelda meeste kohta. Iga nai-
ne peab arvestama võimalusega, 
et lapse(-ed) jäävad tema isiklikuks 
projektiks. Ja iga naine ei pruugi-
gi lapsi saada mis iganes põhjus-
tel ning ta ei kleebi endale kollast 
märkmepaberit otsaette, et „olen 
haige ja ei saa lapsi“. Aga kõik kü-
sivad sellest hoolimata, et „millal Sa 
oma lapsed juba saad?“, justkui talle 
meelde tuletades, et ta ei oleks nagu 
täisväärtuslik.

Samuti ei pea suur osa meestest 
muretsema selle pärast, millised nad 
välja näevad – kas neil on õllekõht 
või hallid juuksed või polegi juuk-
seid. Ja kas ma ikka juba jõudsin 
mainida, kui naeruväärne on naine 
autoteeninduses. Isegi, kui ma olen 
eksemplar, kes teab, mis asi on kla-
piklambrikaane tihend või simmer-
ling, siis ma ei taha sellega tegeleda 
ning käia ja jaurata ja selgitada, et 
vabandage, mu auto kapoti all mi-
dagi plöriseb. Alles hiljuti ma nägin 

autoremonditöökojas naist, kes seal 
töötas ja parasjagu summutit kee-
vitas. Samuti võin ma rahulikult 
öelda, et minu naissoost sõbrannad 
ja tuttavad teevad üldjuhul ise oma 
kodudes remonti, krohvivad lagesid 
ja parandavad elektrisüsteemi. Ka 
mina tegin seda, kasutades selleks 
küüneviili ja küünelakieemaldajat 
ning ennäe imet – polnudki meest 
vaja, et teha korda elutoa laelamp, 

mis igal kolmandal lülitusel kogu 
kodus korgid välja viskas. Aga kas 
tõesti peab üks naine kõige sellega 
emotsionaalselt ja füüsiliselt tegele-
ma?

Jah, teame, et tänapäeva mo-
dernses ühiskonnas ongi naiste ja 
meeste rollid muutumas ning nai-
sed on asjalikumad ja teevad mees-
tetöid. Me olemegi harjunud, et 
naised on tublimad ja tugevamad, 
vastupidavamad ning hoiavad kõike 
koos, riskivad vähem ja on pikema 
elueaga. 

Hoolimata sellest sooviksin 
mina naisena siiski sellest ühiskon-
na survest vabaneda, et naine peab 
olema multifunktsionaalne. Tahak-
sin olla mees, istuda tugitoolis, vaa-
data snookerit ja juua !ampust. 

PS! Mitte et ma seda naisena ei 
teeks! Aga küsimus ongi ju puhtalt 
vaid põhimõttes ja valikutes…?

Gedi Aver
Tööpäeviti vallamaja 
akuraatseim paberihaldur, 
vabal ajal lihtsal naine
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Kui ma ei oleks naine, tahaksin olla mees…
SAUEVALLAKAS MÕTISKLEB

Suuskadel on enamik lapsi, 
kuid on neid vanemaid, kes 
erinevatel põhjustel oma las-

tele suusavarustust muretsenud 
pole. Ääsmäe lastele tuli appi Laag-
ri LIONS klubi, kes kinkis meie 
koolile kolm paari suusavarustust. 
Nagu ütles üks 5. klassi laps: me-
hed tulid õuele ja andsid meile 
suusad. 

Suur aitäh neile, kes tegid või-

malikuks sellise toreda kingituse. 
Suusad on kvaliteetsed ja lastel iga-
päevaselt kasutuses.

Tänud kõikidele neile vanema-

tele, kes on vaevaks võtnud siiski 
ise suusad muretseda – nõnda saa-
vad lapsed ka väljaspool kooli tal-
vemõnusid nautida.

Mehed tulid õuele ja andsid suusad - 
Laagri LIONS tegi kingituse Ääsmäe Põhikoolile

SPORT

III õppeveerandil käib koolides kehalise kasvatuse 
tundides hoogne suusatamine. 

KRISTJAN KÜTTIS
Ääsmäe Põhikooli 
kehalise kasvatuse 
õpetaja

Kutseid saadeti 39le valla bee-
bile ja nende vanematele. 
Kohale tulnud peredele ja 

võsukestele olid üllatuskülalistena 
esinemas muusikastuudio Viker-
kaar pesamunade rühma lapsed 
ning peale vallapoolse südamliku 
kingituse, oli meeneid ka sponsori-
telt. Üritust toetas Libero ja Philips 

Avent. Pereklubi Kollane Pardike 
korraldas beebivõimlemise näidis-
tunni, kus juhendaja eestvedami-

sel said vanemad enesekindlust ja 
julgustust. Fotograaf jäädvustas  
toimunud sündmust, hilisemalt oli 
vanematel soovi korral võimalus ka 
perepilte teha. 

Beebipäeva pildid on üleval 
www.pildipood.ee kuni 31.03, 
samuti on pildid olemas kultuuri-
keskuses CD-plaadil. Pered, kes sel 
korral kohale tulla ei saanud, saavad 
vallapoolse kingituse kätte Saue val-
la Kultuurikeskusest. 

Lisainfo: tel 679 6765, info.ves-
kitammi@sauevald.ee.

Õrn ja õhuline beebipäev

LAPSED

Veebruari alguses toimunud Saue valla beebipäevale olid 
kutsutud 2012. aastal 1. septembrist kuni 31. detsembrini 
sündinud lapsed. 

INGRID 
NOVIKOVA
Saue valla 
Kultuurikeskuse 
juhataja

On kasvamas kuskil üks pisike puu ja vajab 
see puu sinu sõprust ja hoolt… 
Ott Arder
Laagri Kooli huvikooli kooliks ettevalmistuse ringi peaeesmärgiks on lapse 
arengu igakülgne toetamine. Erinevate teadmiste, oskuste arendamine seda 
lähtuvalt iga lapse individuaalsust silmaspidades. See on võimalus toetada 
lapse loomupärast uudishimu. Ühe mudilase tuhat miksi päevas on piisav 
tõestus tohutule teadmistejanule. See on lapse arengut soosiv keskkond, kus 
on tagatud turvatunne ja eduelamused. Tähtis on see, et lapsel tekiks en-
eseusaldus. Kuid see ei tähenda ainult uute teadmiste ja oskuste arendamist. 
Vaid ka uusi kaaslasi ja oskust nendega suhelda, toimetulekut täiesti uues 
keskkonnas. Siin kogeb laps erinevaid väärtushinnanguid ja eeskujusid. 
Eeskujudeks saavad nii suured kui väikesed. Lapse vaimne kui sotsiaalne 
areng jätkub kõikjal, meil on vaid võimalus seda suunata. Pakkudes erine-
vaid tegevusi, eeskujusid…

Laagri Huvialakool annab teada:
ON ALANUD REGISTREERIMINE
2013/2014 õppeaasta

LOOVUSKOOLI RÜHMADESSE
(KOOLIKS ETTEVALMISTUSE RING)

Täpsem info: www.laagrik.edu.ee/huvikool, 
telefonil 6 517 635 või 6 517 633 või 
e-mailiga: taigur@laagrik.edu.ee. 
Kontaktisik: Taigur Tooming. Veskitammi 22, Saue vald

TANAVAKULTUURI

LINNALAAGER

LAAGRI
SAUE
VALD

7-15. 
aastased 

noored
Gra!ti

TIIM

Reuse
käsitöö

TIIM

Põnev seiklus –
fotojaht

Laagri alevis

TIIMIDEL külas:
oma ala pro!d!

Lisainfo: 679 6785, 56 606 229
Registreerimine: lilian@pereweb.ee

TIIMIDE VÕISTLUS –
SHOW’D

NOORTE 
DISCO

Tänavatantsu ja 
moe tiim

Foto 
tiim

VABA 
AJA

MÄNGUD 10-14.06.2013

Laager toimub Saue valla Kultuurikeskuses,
Veskitammi 8, Laagri, Saue vald

Korraldaja 
MTÜ Pere Heaks

Laagri 
noortekas

OSALUSTASU: 
5 PÄEVA – 60!



Kauaaegse sauevallaka Kaia 
Urbi tegemisi Kroonika 
klantslehtedelt ei leia. Ene-

seeksponeerimisele eelistab ta tegu-
sid ja usub, et väärtuslikke asju mär-
gatakse ka promokampaaniata. Ja 
küllap on tal õigus, sest just sel aastal 
oli Kaia ise märgatu ja tunnustatu. 
Presidendi teenetemärkide saajate 
nimekirjast leidis Kaia ka oma nime. 
31 aastat laulmist Eesti eliitkooris - 
Eesti Filharmoonia Kammerkooris 
sai pärjatud Valgetähe IV järgu tee-
netemärgiga.

Ja kuigi üldsus tunneb popmuu-
sika areeni laulutähekesi nägupidi 
tunduvalt rohkem, siis klassikali-
se muusika austajate jaoks on Kaia 
omaette kvaliteedimärk. Tema hääl 
lubab võimsaid soolosid suurvormi-
des, kuid sama sugereerivalt kõlab 
Kaia suust ka kammerlikum heli-
keel, ta on kooriga kaasa löönud 
mitmetes ooperites ja hullutanud 
publikut vene romansikava intiim-
suses. Mingeid !anripiiranguid Kaia 
enda ümber ei ehita. Olulisem on ilu 
muusikas. 

Kuigi sellest pisikesest plikast, 
kelle vanemad muusikakooli klaverit 
õppima saatsid, oleks võinud vabalt 
saada ka hoopis saksa keele filoloog. 
Kooliaastad toonases 42. saksa keele 
kallakuga keskkoolis andsid korra-
liku keelepõhja ja üldse avara sil-
mavaate. Ja kuigi ei möödunud pea 
ühtegi koolikontserti, kui väike Kaia 
poleks püünel olnud, siis võttis ta 
muusikat kui hariduse üht loomulik-
ku osa. Lavalaudadest ja aplausidest 
ta ei unistanud. 

Eesti muusikaskeene õnneks olid 
Kaia keskkooli lõpetamise aastal 
kõige varem sisseastumiseksamid 
just Tallinna Riiklikku Konserva-
tooriumisse. Muusikapedagoogika 
ja koorijuhtimise diplom cum laude 
tulemusega taskus ei plaaninud nai-
ne siiski oma karjääri muusikasse. 
Vahele astus juhus. 

Tõnu Kaljuste oli just loonud 
Filharmoonia Kammerkoori ja sin-
na otsiti lauljat. Sõna levis ja Kaial 
soovitasid toonased kooriliikmed 
ette laulma minna. Ja nii ta koori 
põhikoosseisu arvatigi ja tänaseks on 
Kaia üks neljast muusikust, kes alates 
koori esimesest hooajast - 1981st, 
selles tänaseks end eliitkooriks üles 
töötanud kollektiivis laulu väge ja-
gab. Üle 31 aastat laulmist ja vorm 
on Kaial parem kui tema vanuse-
klassi normatiivid lubaksid arvatagi. 
Sopranist kooriliikme ja solistina on 
Kaia esinenud pea kõikides kuulsa-
tes kontserdimajades – Viinis, Me-
xico Citys, Sidneys. Kaia on teinud 

koostööd enamusega Eesti tippdiri-
gentidest, orkestritest ja kooridest. 
Tööd Filharmoonia Kammerkoori 
pikaajalise dirigendi Tõnu Kaljuste 
taktikepi all peab ta olulisimaks pe-
rioodiks oma kujunemisloos.

Ikka küsitakse sellist triviaalset 
küsimust, et kuidas tunne oli, kui 
saite teada, et Teile on määratud 
teenetemärk?
Kolleeg ja sõbranna koorist saatis sõ-
numi, et palju õnne. Ise veel mõtle-
sin, et sünnipäevani on ju veel ometi 
aega. Küsisingi, et mille eest ja vas-
tuseks oli, et loe lehti. Mina saingi 
siis teada, kui mulle helistama haka-
ti. Emotsioon oli ääretult positiivne, 
samas ka üllatav. Esimene mõte oli, 
et minust on nii palju tublimaid ini-
mesi, keda ma isegi tunnen ja kes on 
seda vähemalt samapalju väärt. 

President kirjeldas teenetemärki-
de saajaid nõnda: Tähtis on teie 
pühendunud töö, teie tegevus 
Eesti heaks ja Eesti nimel. Te ei 
kurda ega otsi võimalust kellelegi 
midagi ette heita, ei lase asjadel 
omasoodu kulgeda ega taanda 
end kõrvaltvaatajaks. Teie teete 
ise. Kuidas suhestuste selle iseloo-
mustusega?
Kummalisel moel tundus mulle, et 
need sõnad võiksid tõesti ka minu 
kohta käia. Kui ma seda lugesin, siis 
tundsin, et okei, kui niisuguse põh-
jendusega, siis sain ehk auraha täitsa 
õigustatult.

Teil täitub sel aastal 31 aastat nö 
ühel töökohal. See on ikka päris 
pikk aeg, üle poole elust. Mis on 
Teid hoidnud kammerkoori juu-
res?
Esimesel 20 aastal Tõnu Kaljuste 
juhtimise all inspireeris mind tema 
muusikamaitse ja repertuaarivalik. 
Ärkamisajal laulsime maailmaklassi-
ka kõrval ka palju Tormist, selles oli 
omamoodi sotsiaalne sõnum ja eesti 
asja ajamine. Muidugi maailmalava-
de avastamine ja publiku võitmine 
üle maailma. Koori arengu lugu ja 
minu vokaalselt arenemise lugu kat-
tusid. Mul oli soleerimisvõimalus 
kooris, sain kaasa teha ka paljude 
teiste koosseisudega- Hortus Mu-
sicus, Camerata Tallinn jt, kõik see 
laiendas minu muusikalist pilti veel-
gi.

Raamatupidaja käib kursustel ja 
koolitab end sedamoodi. Mis on 
laulja arengu alused -  on see või-
malus laulda võimalikult eripä-
raste heliloojate teoseid, võimalus 
soleerida või…?
Just nimelt. Vormis hoida aitavad 
üha raskemad ja tehniliselt nõud-
likumad teosed. Sellest, et päevas 
paar tundi kooriproovis käia, ei ole 

kindlasti piisav. Ise tuleb tööd teha. 
Du""i all ma just ei harjuta, aga see, 
et väljapool proovi võetakse klass ja 
käiakse iseseisvalt harjutamas, see on 
tavapärane. Loomulikult võib otsida 
õpetaja juhendama ja suunama, aga 
tihti on erinevate teoste ettevalmis-
tusperioodid nii lühikesed, et ega 
nõu küsima jõuagi. Ise peab olema 
suuteline end ette valmistama.

Filharmoonia Kammerkoor 
kontsertreisid ulatuvad Euroo-
past Ameerikani, kestes nädalaid. 
Kuidas selline töö  eraelu mõju-
tab?
Kõige raskemad olid tegelikult need 
nõukaaja aastad. Pikad turneed Kesk-
Aasiasse ja Siberisse, ikka vähemalt 
neli nädalat koha peal. Lisaks lühe-
mad nädala-kahesed reisid. Eks see 
muidugi mõjutab eraelu. Kohutavalt 
hea tervis peab olema, nii füüsiline 
kui emotsionaalne. Laste olemas-
olul peab olema hea tugisüsteem. 
Süümepiinad käivad ka asja juurde, 
kuigi sellest kõva häälega ei räägita. 
Peab suutma end ikka väga tugevalt 
motiveerida, miks seda tööd teha. 
Samas, asjad peavad olema tasakaa-
lus. Ei saa ju nii, et ülbelt lähed ja 
sõidad oma egoga teistest üle. Seda 
tööd saab teha siis, kui ka pere jaoks 
on sinu areng oluline. Mul on õn-
neks sellega vedanud. Kui nüüd alles 
hiljuti ütlesin pojale, et kallis, ma ei 
saa sinu sünnipäeval osaleda, 
siis sain vastuseks, et ema, 
mis siin imelikku on, see 
on ju tavaline. Ja poeg on 
mul täna juba 30. Selleks, 
et leida kaks vaba päeva, 
et parima sõbranna-
ga paariks päevaks 
spa-sse minna, sel-
list plaani on päris 
keeruline teha. 
Kolleegide seas 
on selline naligi 
liikvel, et ega meid 
tihtipeale enam 
kusagile kutsutagi, 
sest nagunii meid 
kodus ei ole.

Palju on juttu 
sellest, kuidas 
Fi lharmoonia 
K a m merko or 
välismaised audi-
tooriumeid lum-
mab, aga kes on 
Eestis koori pub-
lik?
Servast serva. 
Meil on oma 
konkreetne koht 
Eesti muusika-
pildis. Kohali-
kule publikule ei 
pea küll enam se-
letama, et mis kol-

lektiiv see on. Äratuntav kõlapilt või 
ettekujutus on tekkinud. Juhuslikku 
kuulajat ilmselt kontserdile ei satu. 
See arvamus, et meie tehtav muusika 
on liiga elitaarne, on eksitav. Tasub 
ise vaatama tulla, kas see asi on ikka 
nii keeruline. Aga ega seda muusi-
kat muidugi möödaminnes kuulata 
ei saa. See nõuab oma teatud hetke, 
niisugust sisemist valmisolekut. See 
on pigem selline seisundimuusika, 
nõuab pühendumist, siis saab alles 
meeleolu ja sõnumi kätte. 

Kes on Teie enda lemmiklooja?
Bach. Juba päris väikesest peale, 
kui muusikakoolis klaverit õppima 
hakkasin. Bachi muusikat kuulan 
vabatahtlikult ka. Eesti heliloojatest 
meeldib mulle laulda Kuldar Sinki, 
Tambergit, Türnpuud. 

Koor ja dirigent, kas see on pigem 
partnerlus või siiski ülemus-alluv 
suhe?
Ideaalis on ikka partnerlus. Tihtipea-
le tahab dirigent teha konkreetseid 
asju, ta pakub välja kava ja oma va-
rianti sellest muusikast. Dirigendid 
võivad teha üht ja sama teost üsna 
erinevalt – teistes tempodes, erine-
va dünaamikaga, ka sisuline kont-
septsioon ja tekstitõlgendus võivad 
olla täiesti erinevad. Aga laval ajavad 
koor ja dirigent ikka sama asja. Nii et 
pigem on see siiski partnerlussuhe, 

mulle ei meenu oma kogemusest 
küll ühtegi sellist despootlikku 
dirigenti.

Meie kooril on esimese di-
rigendi Kaljuste aura ikka juu-
res. Kaljuste on selline tunne-

tuslik, artistlik, intuitiivne. 
Praegune dirigent Reuss 
paneb rõhku teistele as-
jadele- intonatsioonile, 
nõuab vokaalis täpsust, 
tema muusikaline mait-
se on täiesti erinev. Igal 
dirigendil on oma nägu 
ja ta kasutab koori selle 
näo väljendamiseks. See 
ei ole hea ega halb, see 
lihtsalt on teistmoodi. 

Aga miks peaks üldse 
sedasorti „tõsisemat 
muusikat“ kuulama 
ja kas seda on võima-
lik õppida kuulama? 

Provotseerides, Getter 
Jaani sulnis sillerdami-
ne versus Arvo Pärdi 
muusika, miks peaks 
viimase valima?
Oleme käinud koori-
ga koolides kontserte 
andmas. Ennekõike on 
eesmärk tuua noored 
tõsise muusika juurde, 
et ei kinnistuks see tun-
ne, et ei saa aru ja on 

keeruline. Kasvatada publikut. Noo-
red suudavad suhestuda küll, isegi 
väga. Need on olnud ülipositiivsed 
kogemused, näiteks koolis, mis ei 
ole mingi eliitkool ja kus on täiesti 
tavalised lapsed, nad kuulavad renes-
sansi-aegset muusikat väga rasketele 
tekstidele. See oli täiesti meeliülen-
dav kogemus, kuidas saalitäis õpilasi 
hiirvaikselt kuulab. See on tohutult 
vajalik mõlemale poolele. 

Ja kui ongi hirm kontserdisaali 
ees, siis mina soovitan võtta plaat 
ja kuulata. Kammerkooril on palju 
häid plaate. Alustada võiks eestikeel-
sest muusikast, näiteks Mart Saare 
loomingust. Pärt on ehk juba edasi-
jõudnutele, aga siiski, tema ka. Võtta 
üks hetk, rebida see veerand tundi ja 
kuulata. Ei pea ju kohe tervet plaa-
ditäit kuulama ja end tooli külge 
naelutama. Vaevata ennast ei maksa, 
kui ei teki sidet, siis võib-olla ei ole 
see muusika või konkreetne ajahetk 
õige. Ja proovida uuesti.

Inimesed ütlevad, et nad saavad 
meie muusikast selliseid emotsioone, 
mida varem pole kogenudki. Mõni 
ütleb, et tunneb end õilsamana, 
teine, et puhtamana. Mõni tunneb 
suuremat avatust.

Kas Eesti Laulu konkurssi ka jäl-
gisite?
Jah, ma olen avatud väga erinevale 
muusikale. Finaalist oligi see Birgiti 
lugu kõige parem valik. Proportsioo-
nid olid kõige paremini paigas – laul 
ise, laulja, koht kuhu seda esitama 
minnakse. Selles oli kõige rohkem 
terviku tunnetust. Aga Vinni Puhh 
– see oli intriig muusikas. Ma saan 
aru küll sellest ideest, mida nad ta-
havad öelda, aga seda saaks teha kui-
dagi peenemate vahenditega, intelli-
gentsemalt.

Millised helid mahuvad veel Teie 
ellu – vaikuse ja Bachi vahele?
Lapse naer on muide üks parimaid 
helisid. Eriti mu oma lapselapse naer. 

Olite 8,5 aastat sauevallakas, Al-
liku külas. Maja, aed, vaikus. Al-
les hiljuti kolisite Tallinna tagasi. 
Miks?
Viimased aastad on mul olnud nii 
tiheda reisigraafikuga. Korterist 
on lihtsam minna reisile, aga tervet 
maja nädalateks ju üksi ei jäta, see 
oleks maja ja aia suhtes lihtsalt vas-
tutustundetu. Ei saa ju ka helistada 
pidevalt teistele pereliikmetele ja öel-
da, et elage nüüd paar nädalat siin. 
Tuli teha lihtsalt pragmaatiline valik. 

Lisaks kodule olid minu tugi-
punktideks Saue vallas mõned ini-
mesed – hea sõna ja tänutundega 
meenutan naabriperet, Laagri raa-
matukogu prouasid ja muidugi ap-
teeker Estrit. Neist on parimad mä-
lestused.
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Tund teetassi ja teenetemärgi kavaleriga 
PERSOON

Temas on mingit Tsehhovi kangelannadele omast nähtamatut igatsust ja siniverelisust. Ta ei loo-
bi loosungeid ega kalambuure, pigem valib sõnu ja jääb enesest rääkides delikaatselt sordiini 
alla. Justkui tahaplaaniliseks. Aga kui jutuks tuleb muusika ja meloodia, Bach ja Pärt, asendub 
see orgaaniline vaoshoitus kirega. See on ta pruunides silmades, dünaamilisi õhuringe joonista-
vates kätes ja jahtuma jäävas piparmünditees.

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD



Tänavu oli võistlusprogram-
mis kokku 17 spordiala. 
Saue valla 20-liikmeline 

suusavõistkond osales Haanjas toi-
munud murdmaasuusatamise võist-
lustel, kus oli üle 600 suusataja. 
Medaleid koju ei toodud, kuid üht-
lase esinemise tulemusena saavutas 
meie valla võistkond valdade arves-
tuses 38 valla hulgas tubli 9. koha, 
olles murdmaasuusatamises parim 
Harjumaa vald.

Võistkonna komplekteerimise 
tegi raskeks tõsiasi, et 1. märtsi-
le olid planeeritud ka Vanamõisas 
toimuvad Saue valla noorte meist-
rivõistlused, mille medalid on 
noorte hulgas väärtustatud. Siiski 
otsustasid seitse noort suusatajat 
Laagri Koolist (Nõmme Spordiklu-
bi kasvandikud) tulla Haanjasse, et 
võistelda samal ajal teiste linnade-
valdade tugevamate eakaaslastega, 
loobudes kindlatest medalitest ko-
dustel võistlustel. Tänan kõiki neid 
noori koos vanematega, kes tegid 
valiku kõrgema võistluse kasuks.

Esimene võistluspäev - teatesuu-

satmine
Tugevas tuules ja märjas lumesa-
jus võistlesid tublilt kõik meie valla 
neli võistkonda: kaks N35 (3x3km) 
võistkonda (12. ja 17. koht, 21 
võistkonda), M16 (3x3km) võist-
kond (11. koht, 16 võistkonda) ja 
M (3x5km) võistkond (16. koht, 30 
võistkonda). Kolm meie valla noor-
suusatajat osalesid Harju maakonna 
teatesuusatamise võistkondades, et 
võidelda medalite eest. Paraku saa-
vutasid nad oma võistkondadega 4. 
koha jäädes esimestena medaliteta 
(Hans-Kristen Rootalu M18 võist-
konnas ja Lisbeth Liiv ning Brita 
Liivamaa M16 võistkonnas). 

Teine võistluspäev - murdmaa
Teise võistluspäeva hommik üllatas 
päikselise ja külma ilmaga. Suusara-
jale läks 18 võistlejat. Hans-Krister 
Rootalu saavutas M18 vanuseklassis 
10km distantsil 7. koha (40 osavõt-
jat) tagajärjega 26.07,2. Saue valla 
kiireim mees oli samal distantsil 
Karel Kulbin, kes saavutas M vanu-
seklassis 98 osaleja hulgas 23. koha 
tagajärjega 26.01,6. Tublilt esines 
ka Raiko Heide, jäädes samas klas-
sis 31. kohale ajaga 26,53,9. Märki-
misväärne on Andres Laineste 11. 
koht 83 osaleja hulgas M40 vanu-
seklassi 10km distantsil tagajärjega 

27.02,1. Võitluslikult esines M16 
vanuseklassis Jürgen Koll, kes saa-
vutas 14 koha 40 osaleja hulgas.

Erilist kiitust väärib 2005. sün-
dinud Jakob Kulbin, kes võistles 
5 aastat vanemate poistega M14 
vanuseklassis, lõpetas 3km distant-
si ajaga 12,02 ja saavutas 57 koha 
72 osavõtja hulgas. Tublid olid ka 
Lisbeth Liiv ja Kerttu Kullas, kes 
saavutasid N14 vanuseklassis (võis-
teldes 2 aastat vanematega) vastavalt 
30. ja 53. koha 65 osaleja hulgas.

Meie suusatajate esinemisega 
saate tutvuda Eestimaa Spordiliidu 
Jõud kodulehel www.joud.ee.

12. Eestimaa talimängude üld-
kokkuvõttes jäi Saue vald kahjuks 
tagantpoolt neljandaks, sest osa-
võtjate puudumise (mitteleidmise) 
tõttu jäid komplekteerimata male, 
kabe ja lauatennise 5-liikmelised 
võistkonnad. Tahaks loota, et meie 
vallas leidub ka lauamängude har-
rastajaid ja eestvedajaid ning tule-
vikus saame korralikult komplek-
teeritud võistkondadega võisteldes 
näha ka meie suure valla tegelikku 
spordipotentsiaali. Järgneval kolmel 
aastal toimuvad valdade talimän-
gud, kuhu ootame osalema samade 
spordialade esindajaid.

Säilitage sportlik eluviis ja jälgige 
reklaami!

Sellel talvelgi alustasime kohe 
esimese lumega. Ilm oli külm 
ja tuuline,  aga lapsi see ei 

heidutanud ning keegi ei tahtnud 
esimesest suusasõidust ilma jääda. 
Kuna vähestel lastel on kodust kaa-
sa võtta korralikud suusad, siis on 
lasteaeda muretsetud 10 paari kor-
ralikke suusakomplekte, et keegi ei 
jääks suusarõõmuta. Kui mõni laps 
vahetevahel liikumistunnis kaasa 
teha ei taha, siis suusatamas on ta 
kindlasti suure entusiasmiga.

Ka kõige pisemad 3-4-aasta-
sed lapsed ei taha suusalõbust ilma 
jääda ning suusarajale minnakse 
isegi mitu-mitu numbrit suurema-
te saabastega. Kõigest hoolimata 
libistatakse mitu ringi ning ei ta-
heta kuidagi rajalt ära tulla. Aga 
teised rühmad juba ootavad kärsi-
tult  oma järge ja nii peabki jääma 
ootama järgmist suusatundi. Vane-

ma rühmaga suusatame ka siis, kui 
on päeval õuesolemise aeg, mitte 
ainult liikumistunnis. 

Alguses sõitsin ise suusaraja ette, 
aga juba mõne aja pärast oli ka ko-
gemustega rajameister vägeva teh-
nikaga kohal. Suured tänud Eero 
Kaljustele ja tema meeskonnale. Ra-

jad said suurepärased, tublimatele 
suusatajatele veidi keerulisem rada 
koos mäega ja väikestele lihtsam ja 
lühem.

Paljud minu tuttavad ei usu, kui 
räägin, et meie lasteaias on liikumis-
tundides suusatamine ülipopulaar-
ne ja kõik rühmad vaatamata vanu-
sele suusatavad. Ometi see meeldib 
lastele väga, kõik poisid-tüdrukud 
tulevad suusatama rõõmuga.

Suusatamine on parim vastupi-
davusala talvisel ajal. Mõjub hästi 
laste tervisele, arendab koordinat-
siooni, tugevdab lihaseid ja on üld-
se üks väga lõbus ja mõnus tegevus, 
mis paneb põsed õhetama, teeb 
meele rõõmsaks, hea söögiisu ja 
annab lõunauinakuks magusa une. 
Ääsmäe Lasteaiast  need tuhanded 
Tartu maratonile juurde tulevadki. 
Ise sai ka just 63 km läbitud, küll 
on pärast ikka mõnus tunne ja see 
tunne kestab nädalaid.

Soovitan kõikidele lasteaedade 
liikumisõpetajatele ja lastevanema-
tele, kui vähegi võimalust, suuska-
dele ja suusatama!
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Nüüd ma võtan suusad ja 

sportlaseks end muudan….

SPORT

See lause sobib Ääsmäe Lasteaiale väga hästi, sest siin 
on juba mitu talve suusatatud ja väga tublilt.

MARGE 
REHEPAPP 
Ääsmäe Lasteaia 
liikumisõpetaja

Murdmaasuusatamises on saue-

vallakatel parim positsioon Harjumaal

SPORT

1.-3. märtsil toimusid Võrumaal 12. Eestimaa talimängud, 
mida korraldatakse iga nelja aasta järel ja seal võivad osa-
leda kõigi maakondade, linnade ja valdade võistkonnad. 

LINDA ROOP
Rahvaspordiklubi 
Kuuse tegevjuht

Mõttekoja üheks eesmär-
giks on leida Saue vallast 
noori, kes oleks huvita-

tud kohaliku noorteelu arendami-
sest ja kes soovivad osaleda ette-
valmistustöödes, mille tulemusel 
realiseeruks idee luua Saue Valla 
Noortevolikogu. 

Kutsume üles kõiki Saue vallas 
elavaid 14-26-aastaseid noori 23. 
märtsil kell 13.00 osalema üri-
tusel „Noorte Mõttekoda“, mis 
toimub Saue Valla Kultuurikes-
kuses. Laval on mitmed esinejad, 
toimuvad töötoad, loositakse välja 
vahvaid auhindu. Töögruppides 

osalemine annab võimaluse koh-
tuda paljude uute ja toredate ini-
mestega ning öelda sõna sekka oma 
koduvallas toimuvate sündmuste 
osas.  Üritusel tehakse ka eeltööd, 
et hiljemalt sügisel luua ametlikult 
Saue Valla Noortevolikogu.

Kui soovid kaasa lüüa või tek-
kis küsimusi, siis kirjuta svnoor-
tekogu@hot.ee  ja võta osa eelne-
vatest infotundidest: 
12.03 kell 17.00 Vanamõisa Seltsi-
majas
12.03 kell 18.30 Saue Valla Kultuu-
rikeskus
19.03 kell 17.30 Ääsmäe Noorte-
keskus

Tule ja tee ajalugu ning anna 
oma panus, et luua Saue Valla 
Noortekogu! Kaotada ei ole mitte 
midagi, võita aga väga palju!

Tegutseda tahtvaid noori 

oodatakse Saue valla 

Noorte Mõttekoja avaüritusele

NOORSOOTÖÖ

Loomisel on Saue valla Noorte Mõtte-
koda, et kokku tuua Saue vallas ela-
vaid 14-26-aastased aktiivsed noored, 
kellel on soov ise midagi ära teha 
ning kohaliku elu teemadel kaasa 
rääkida. 

KERTTU 
VETEMA
Ääsmäe 
külaelanik

Ääsmäe Põhikool ootab
2013/2014 õppeaastal kooliteed 
alustavaid lapsi esmaspäeviti 
(1. aprill, 15. aprill, 29. aprill, 
13. mai, 27. mai) kell 15.30-17.00.

Lisainfo telefonil 
53 450 497
Õpetaja Helje Kala



Gomoku grupis oli Laagri Kooli 
parim Hanna Savolainen, saa-
vutades IV koha. Napilt jäid 

temast maha Laagri Kooli õpilased 
Katriin Kiis ja Markus Soodla, saavu-
tades vastavalt V ja VI koha. Esikolmi-
ku võitsid nii gomokus kui ka rend!us 
meie külalisvõistlejad. 

Korraldajatena täname Laagri Huvi-
alakooli, Laagri Kooli, mõttemängu-
ringi õpetajat Ants Soosõrvu. Auhin-
nalaua eest täname lapsevanem Meelis 
Saaresalu. Kõik võistlejad ja külalised 
jäid üritusega väga rahule ning looda-
me ka tulevikus üritusele järjepidevust, 
st. et igal aastal toimub üks mõttemän-
gude etapp Laagri Koolis.

Mõttemängude huviringist õpetaja 
Ants Soosõrv: 
Kui eelmise suve hakul tegi Taigur 
Tooming mulle ettepaneku hakata 
sügisest Laagri Koolis tegema mõt-
temängude huviringi, siis ma ei loot-
nud laste suurt huvi, ammugi kiireid 
edusamme heade tulemustega. Laagri 
Kooli lastel on vabaaja veetmise võima-
lusi Laagris üsna rohkelt. Minu rõõm-
saks üllatuseks on aga huvi ringi vastu 
olnud päris suur, lapsed nutikad ning 
esimesed tähelepanuväärsed edusam-
mudki juba käes. Enim tegeleme ringis 
jaapani mõttemänguga gomoku, sa-
muti selle arenduste rend!u ja pentega. 

Kes gomokut ei tea – põhimõte on 

päris lihtne – kordamööda ruudulisele 
mängulauale nuppe asetades võistel-
dakse selle nimel, kes suudab esimese-
na moodustada oma värvi viiest nupust 
koosneva sirge katkematu rea kas ho-
risontaalis, vertikaalis või diagonaalis. 

Lapsed on juba jõudnud osaleda 
mitmetel turniiridel. 16. jaanuaril toi-
mus internetis vahvas mõttemängude 
portaalis vint.ee mõttemängude olüm-
piaadi 2. etapp.  1.-4. klassi turniiril 
valmistas suure üllatuse Laagri Kooli 
neljanda klassi poiss Markus Soodla. 
51 osaleja seas suutis ta välja võidelda 
oivalise 3. koha. Temast ettepoole jäid 
vaid Gustav Adolfi Gümnaasiumi ko-
genud võistleja Mark Heidmets ning 
Venemaa esindaja Arseni Pestov.

Markus ei ole ainuke juba silma 
paistnud Laagri Kooli mõttemängi-

ja. 1.-3.veebruaril Moskvas toimunud 
rahvusvahelisel laste rend!uturniiril 
osales Katriin Kiis. Rend!ureeglid on 
gomoku omadest märksa keerulisemad 
(ehkki teevad ka mängu põnevamaks), 
kuid Katriin oli need hästi omanda-
nud. Ta sai turniiril tubli 17. koha – 
omavanustest tüdrukutest aga oli ko-
guni neljas.

Tugevaid rend!u ja gomoku mängi-
jaid on Laagris ka väljaspool kooli. Lii-
se Marie Reinik saavutas eelmisel suvel 
Venemaal noorte maailmameistrivõist-
lustel rend!us 13-17-aastaste neidude 
seas suurepärase kuuenda koha. Sel su-
vel toimuvad noorte Euroopa meistri-
võistlused Eestis, Suure-Jaanis. Lisaks 
Liisele võib Laagrist Eesti koondise 
kandidaatide hulka ka teisi kerkida – 
järelkasv on olemas.
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Osalejaid oli lasteaedadest ja koo-
lidest kokku ligi 400 last. Võis-
teldi erinevates vanusegruppi-

des ja distantsidel. Kõiki lapsi premeeriti 
diplomi ja medaliga ning veel magusa 
üllatusega ASilt Kalev. Iga vanuseklassi 

kolme parimat koolilast auhinnati vääri-
liselt lisaks veel karikaga.

Hommikusi laste rõõmukilkeid tuli 
pilve tagant uudistama ka päike, mis 
lisas juurde veelgi helgemat meeleolu. 
Kõiki osalejaid sai kostitatud värskete 
saiakeste ja sooja teega. Oli tõesti vahva 
suusapäev! 

Suur tänu lastele, õpetajatele, ürituse 
korraldustiimile ning kõikidele toetaja-
tele!

Parimad noorsuusatajad taas selgunud
SPORT

1. märtsil toimusid Vanamõisa Vabaõhukeskuses Saue valla 
laste meistrivõistlused suusatamises. 

KRISTI KIISA
suusavõistluse 
korraldaja

Noored jalkapoisid edukad!

Turniirid: Harju Cup (3 koht), Talveliiga 
(I etapp 1. koht, II etapp 2. koht, 
III etapp 1. koht).
Laagri 2006.  aastal sündinud jalkapoisid näitavad oma 
vanuse kohta äärmiselt küpset mängu. Lisaks resultatiiv-
setele kohtumistele näidatakse stabiilselt, et palliga te-
gutsetakse mänguväljakul korraga nii kõrgel tempol kui 
ka tasemel. Meeskonna poisid on väga motiveeritud ning 
harjutavad hoolega.

Talveliiga etapid on näidanud, et poisid ei ole oma isu 
ega mängulusti kaotanud ka talvekülmas ning vastaste 
üle domineeritakse jätkuvalt. Kuigi nagu noortejalgpal-
lis ikka, lipsab lisaks headele mängudele vahest sekka ka 
mõni kehvem, on poiste keskmine mängutase läinud taas 
suure sammu edasi (pildil Laagri noored jalkapoisid koos 
treeneriga).

1.-2. KLASS 900M
KOHT NIMI AEG KOOL KOHT NIMI AEG KOOL
1 Carmel Tambrikas 6.06,2 Saue Gümnaasium 1 Mattias Villem Ormisson 3.43,7 Laagri kool
2 Brita Männaste 6.56,8 Ääsmäe kool 2 Anders Brandmeister 4.21,1 Laagri kool
3 Marie Helene Eensalu 7.10,0 Ääsmäe kool 3 Kaspar Kruusement 5.39,6 Laagri kool

3.-4. KLASS 1900M
1 Renata Kiilberg 8.16,3 Ääsmäe kool 1 Markus Soodla 9.00,8 Laagri kool
2 Kellika Teska 10.22,9 Laagri kool 2 Sander Sipelgas 9.14,5 Laagri kool
3 Aigi-Elis Pihlakas 10.40,2 Ääsmäe kool 3 Fred Ilves 9.27,6 Laagri kool

5.-6. KLASS 1900M
1 Britten Niinepuu 6.47,0 Laagri kool 1 Karl Erik Just 6.38,9 Laagri kool
2 Karoliine Olle 7.33,6 Laagri kool 2 Kaarel Kõnd 6.59 Laagri kool
3 Sandra Palk 9.20,9 Laagri kool 3 Sander Valt 7.07 Laagri kool

5.-6. KLASS 1900M
1 Maarja Männik 8.23,1 Laagri kool 1 Mattias Rootalu 7.02,0 Nõmme
2 Hanna Ploompuu 9.52,3 Laagri kool 2 Kaarel Tomson 7.10,0 Keila
3 Hanna-Liina Överus 10.23,1 Laagri kool 3 Tiit Träss 8.08,0 Ääsmäe kool

Laagri Koolis on tublid mõttemängurid
SPORT

9. veebruaril toimus Laagri Koolis Huvikeskus Kullo rend!u- ja 
gomokusarja etapp. Turniiril osales 40 noort mõttemängu huvilist. 

TAIGUR TOOMING 
Laagri Huvialakooli 
direktor

Helena-Mai Lannes Laagri Koolist (vasakul) seab keskendunult nuppe ruudulisel 
mängulaual

/LOOHG ODHV MD OLEOLNDG N}KXV�
NHYDG RQ NlHV MD ROOD RQ

P}QXV

2OHG RRGDWXG ��� 0lUWVLO
���� blVPlH S}KLNRROL

DOJXVHJD �����
./8%,®+78/( �/LOOHG�
OLEOLNDG MD WDQWVXNDUDRNH�
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AEG ÜRITUS TOIMUMISKOHT KORRALDAJA  INFO

12.03 – 
30.04 Riin Palloni maalide näitus Saue valla Kultuurikeskus, 

pikk saal Saue valla Kultuurikeskus Tel 6796765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

13.03 Naistepäev Ääsmäel Kasesalu 6-4
Kell 12.00

Ääsmäe pensionäride 
ühendus„Sügis“ Tel 51922211

14.03

„Emakeelepäeva 
kontsert“
Esinevad Eesti Teaduste 
Akadeemia Nais- ja 
Meeskoor

Saue valla Kultuurikeskus  
kell 19.00

Saue valla Kultuurikeskus, 
Jaan Ots

Tel 6796765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

16.03
Jõgisoo Seltsimaja 
käsitööringi 10. 
Aastapäev

Jõgisoo Seltsimaja 
kell 14.00

Jõgisoo Seltsimaja, 
Ülle Rondo novamentor@hotmail.com

19.03 

Koolivaheaja 
noortelaager: ehete 
meisterdamise 
käsitöötuba

Saue valla Kultuurikeskus
Kell 11.00-14.00 Saue valla Kultuurikeskus Tel 6796765, 

info.veskitammi@sauevald.ee

20.03 

Koolivaheaja 
noortelaager: ehete 
meisterdamise 
käsitöötuba

Saue valla Kultuurikeskus
Kell 13.00-16.00 Saue valla Kultuurikeskus Tel 6796765, 

info.veskitammi@sauevald.ee

20.03 ja 
21.03

Koolivaheaja 
noortelaager: Playstationi 
videomängude võistlus

Saue valla Kultuurikeskus
Kell 11.00-15.00 Saue valla Kultuurikeskus Tel 6796765, 

info.veskitammi@sauevald.ee

22.03 Klubiõhtu „Lilled, liblikad 
ja tantsukaraoke!

Ääsmäe Põhikool
kell 20.00

Ääsmäe Külakogu, 
Tiina Tint tiina_ttt@hotmail.com

31.03

Ülestõusmispüha        
 Kontsert-Jumalateenistus
Esineb Hannes Nõlvak 
& Co.

Saue valla Kultuurikeskus 
kell 12.00 Laagri Kristlik Kogudus Tõnis Roosimaa 57813756

info@laagrikogudus.ee

01.04 – 
01.05

Fotonäitus „Maailma 
koristus“ Saue valla Kultuurikeskus Saue valla Kultuurikeskus,    

Maarja Priks
Tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee

01.04 – 
30.04

Asta Romandi 
käsitöönäitus Saue valla Kultuurikeskus Saue valla Kultuurikeskus,           

Asta Romandi
Tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee

12.04
Improteatri etendus
„Poisid Chicagosse!“

Saue valla Kultuurikeskus 
kell 19.00

Saue valla Kultuurikeskus
Tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee

05.04

Veskitammi Lauluklubi 
külalisesineja Olavi 
Pihlamägi „20 aastat 
Eestit EUROVISIOONI 
karusellil“

Saue valla Kultuurikeskus 
kell 18.00

Saue valla Kultuurikeskus,     
seltsing Aroonia, Juta 
Klettenberg

Tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee

15.04 - 
20.04 Südamenädal Saue Vallavalitsus,   

Saue valla Kultuurikeskus
Tel 6796765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

20.04 Taluturg Saue valla Kultuurikeskus 
kell 11.00

Saue Vallavalitsus,   
Saue valla Kultuurikeskus

Tel 6796765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

20.04 Väikelaste disko Saue valla Kultuurikeskus 
kell 13.00

Saue valla Kultuurikeskus,         
Eveli Kljujev

Tel 6796765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

27.04 Kirbuturg Saue valla Kultuurikeskus 
kell 10.00

Saue valla Kultuurikeskus,      
Marika Grünberg

Tel 6796765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

SAUE VALLA KULTUURIKALENDER MÄRTS - APRILL

Ääsmäe küla TERVISE PÄEV!
5. aprillil 2013 kella 11.00-14.00
Ääsmäe raamatukogu fuajees

Teil on võimalus tulla uurima ja uudistama!
TEID ABISTAVAD:
Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolist 
Õenduse tudengid aitavad Teil mõõta vererõhku, 
veresuhkrut, kehakaalu, arvutada KMI, nõustada 
toitumise osas.
Ämmaemanduse tudengite käest võib küsida 
infot seksuaalkasvatuse kohta ning ka lapseoo-
tusaja ja sünnituse kohta.
Nõu saab küsida terviseedenduse eriala tuden-
gitelt.
Optometristid aitavad kontrollida nägemistera-
vust (Nb! Nad ei kirjuta prille) 
Ettevõte I-Pharma pakub väikese tasu eest:
Kehakoostise mõõtmine (lihasmass, sise- ja välis-
rasv, baasainevahetus jm) jalatalla niiskuse kaudu.
Selleks tuleb astuda paljajalu kaalule, soovitavalt 
tühja kõhuga! Protseduuri hind 1.50.
Kolesterooli, veresuhkru, hemoglobiini  kom-
pleksmõõtmine. Protseduuri hind 6.- 
Erinevad loodustooted uudistamiseks ning ka 
kaasa ostmiseks! 

Lisaks saab ka perekond Uusojalt mett ja psüh-
holoog-terapeut Urve Saarelt ka kitsepiima!
KÕIK ON OODATUD!
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JÕGISOO 
SELTSIMAJA

16. märtsil 2013 
kell 14.00

KÄSITÖÖRINGI
10 SÜNNIPÄEV

• NÄITUS- MÜÜK

• OKSJON 
(võta kaasa oksjoni 
tarbeks annetus)

• KOHTUMINE 
KÄSITÖÖST 
HUVITATUD 

NAABRITEGA

Avatud kohvik! 
Kohvikus kodused 

küpsetised ja suupisted



KoduvaldSAUE VALLALEHT16 NR 3
MÄRTS 2013

KAARDID 
ENNUSTAVAD

Tel 900 1727 • 24 h
+LQG������¼�PLQ

6RRGXVSDNNXPLQH��www.ennustus.ee
.lWHOW�HQQXVWDPLQH�YHHELV��

www.hiromantia.eu

SAUE LOOMAKLIINIK 

Avatud: E-R 15.00-19.00

Sooja 1, Saue tel. 600 3382

www.sauekliinik.ee

KODUVISIIDID

*Autode remont,
keevitus ja värvimine

*Kliima kontroll ja täitmine
* Õlivahetus

* Tehniline ülevaatus
* Transportteenus,

*Fekaali vedu
* Autoparkla

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

e-post: raul@sagro.ee

RAE RÄTSEP    Lõive Tärn
Keila Keskväljak 5

(kiriku plats, Apteegi maja, III korrus)
Avatud: E-R 9.00-17.00

INDIVIDUAAL ÕMBLUS,
RÕIVASTE PARANDUS, KARDINATE 

ÕMBLUS

INFO: 6781661 56604341

VOODRILAUDADE MÜÜK, 
ERINEVAD PIKKUSED. 
KVALITEETNE KÄSITSI 

KRUNTIMINE JA VÄRVIMINE! 
ARCA NOVA MAJATEHAS JUURUS. 

KÜSI PAKKUMIST TEL.4892794
E!MAIL: 

SAEMATERJAL"ARCANOVA.EE
Märtsis ripsmepikenduste paigaldamine 
25.- eurot ja hooldus 18.- eurot
Pensionäridele igal kolmapäeval juuste lõikus 5.- eurot

Juuksur 
Kosmeetik 
Ripsmetehnik  
Maniküür 
Pediküür 
Küünetehnik 
Massöör (klassikaline, tai ja shiatsu)

Sooja 1, Saue, tel 621 2021, E-R 9-20, L 10-17
salong@hairyne.eu , www.hairyne.eu

OST    MÜÜK    ÜÜR

HINDAMINE    INVESTEERIMINE

Vaata parimaid pakkumisi:  www.1partner.ee

MEIE LEIAME

OSTJA!

Kaili Tamm

56 268 258

66 84 700

Olmer Õigus

56 560 460

66 84 700

100 raamatut 
supersoodsalt märtsi lõpuni!

e-poes pood.koolibri.ee esindustes ja laos
Ladu: Linamäe 8 / Põikmäe 5, Tänassilma . E - R  10.00 - 16.30 . tel 608 1255
Tartu esindus: Aleksandri 8 . E - R  9.00 - 17.00 . tel 734 3904
Jõhvi esindus: Kooli 7 . E - R  9.00 - 17.00 . tel 354 0373 3.99 ! 4.99 !

0.49 ! 0.99 !

    sünnipäevakuul
PARIMAD PALAD 
PARIMA HINNAGA! 

  TULE  TÖÖLE  TAMRO  LATTU  
              Laagris Pärnu mn.t 501 asuv ravimite hulgiladu 
                  Tamro Eesti  OÜ võtab tööle mehi ja naisi 
                                      täieliku tööajaga
              KAUBA KOMPLEKTEERIJATEKS.
     
         Tööaeg esmaspäevast reedeni kl. 13.00 kuni 21.30 
      Ootame eesti keele oskusega kiireid, täpseid ja 

töökaid  
                                     kandidaate.
                    CV ja avaldus koos palgasooviga saata     
                             ewe.kaselaan@tamro.com
                            Informatsioon tel. 6503678 

   
esmaspäev, 4. märts 13

Ostame Teie vana, 
avariilise või seisma jäänud 

auto! Sobiva pakkumise 
korral raha kohe kätte.

Vajadusel registrist 
kustutamine. 

Tel. 566 07 775

PLAYSTATION 3


