
Tõnis Mägi laulab kuidagi 
ausalt ja olulistest asjadest. 
Sõnal on tähendus. Alla-

neelatud emotsioonidele antakse 
privileeg ja luba päriseltolemiseks. 
Vabalt võib olla, et eestlastel ongi 
Mäksi selleks vaja, et elu tegelikku-
se kätte mitte ära surra.

Veel enne kontserti ja vabarii-
gi sünnipäeva rääkis mees natuke 
endast ja eestlaseks olemisest, oma 
riigist ja meis kõigis peidus oleva-
test alghelidest.

Kas Teil endal on mingid tra-
ditsioonid, kuidas 24. veebruari 
tähistada?

Sa mõtled niimoodi, et pere ja 
sõbrad tulevad kokku ja kaetakse 
laud? Pigem siiski mitte. Jõulud on 
selline aeg ja aasta lõpp. 24. veeb-
ruaril  mõtled aga Eesti ja tema 
saatuse peale. Mõtled ka siis, kui 
on raskemad ajad  – ükskõik, kas 
siin kodus või kaugemal. Midagi ei 
ole teha, praegu Ukrainas toimuv 
puudutab nii meeletult. See on nii 
kuramuse sarnane sellega, mida 
me ise oleme kogenud. 

Ma laulan üht laulu „See on, 
laps, meie muld“, seal on sõnad: 
„Kui me siin praegu oma ei oska 
hoida, siis küll maailma kõikide 
asjade kohta me kunagi midagi 
öelda ei saa.“ Me nagu ei oska seda 
omariiklust hoida. Iga partei tirib 
eri suunda nagu Krõlovi valmis. 
Ja samas – juba 16. sajandil oskas 
80% eestlastest lugeda ja kirjuta-
da. Eestlastel on nii suur vägi sees, 
miks me seda kasutada ei suuda? 
On äkki nii, et kõik need aegade 
jooksul sisse ja välja käinud võõr-
väed on toonud sisse mingi teise 
sageduse? Ja see ajab segadusse. 
„Näe, tulime, aitasime ja päästsi-

me teid küll poolakate, rootslaste, 
venelaste, sakslaste käest. Tõime 
teile kultuuri.“ Sellest ka eestlaste 
alaväärsuskompleks. Pidevalt pea-
me end tõestama ja sinimustvalget 
lehvitama, et halloo, me oleme 
siin. Me oleme nagunii olemas. 
Ja juba 20 000 aastat siin, kivisel 
maalapil elanud.

Vabaduse lauliku medali ole-
te Teie küll endale külge laul-
nud. On see kuidagi koormav 
ka?

Kohati on jah. Kuigi see koor-
mav ei ole õige sõna. See on kui-
dagi imelik  – ühtpidi on mul 
heameel, et olen saanud kaks me-
dalit justkui kahe laulu, „Koidu“ 
ja „Palve“ eest. Teisalt tunnen end 
pisut ebamugavalt.

Kui inimesed pisarsilmil lau-
lavad neid lugusid kaasa, siis mis 
tunne see üldse olla võib?

See on nii uskumatu! Mingitel 
hetkedel mõtled, et see kõik on jää-
nud sinna omasse aega. Noorem 
seltskond tuleb peale. Et nii on ja 

tuleb suhtuda rahulikult. Aga siis, 
kui suvel olid juubelikontserdid, 
käsi südamele pannes – ma ei suut-
nud uskuda, et tuleb selline rah-
vahulk kohale. Lõpus oli ikka nii, 
et  rahvas ei lasknudki ära. Kõris 
pitsitas, et mitte rohkem öelda…

Kas „Koitu“ on täna kuidagi 
teistmoodi laulda, kui kaheksa-
kümnendate lõpus?

„Koiduga“ on tekkinud selline 
olukord, et ma vaatan teda justkui 
kõrvalt. See ei olegi enam nagu 
minu laul.  Jah, ma olen ta teinud  
ja  ära andnud, ta elab oma elu.

Selle looga on nii, et ta ei kuulu 
ühtegi žanri: ei ole ta poplaul, ei 
estraad, ei džäss  ega miski muu. 
Ta liigitub pigem rituaali alla.  Ja 
seega justkui kuulubki  lauluvälja-
kule. 

Ma olen ise „Koitu“ lauldes 
nagu mingis teises väljas. Ei ole 
ju nii, et teen kätekõverdusi lava 
taga ja siis tulen teen ära. Ma võ-
tan kogu oma teadlikkuse foku- 
seeritult kaasa, laulan, teen ennast 
toruks – olen nagu meedium.

Muide siis, kui 1988.  aastal 
esimest korda seda lauluväljakul 
laulsin, olid käed üles tõstetud 
ja pärast olid peopesad sellised, 
nagu oleks käte vahel siili pigista-
nud – veriseid täppe täis ja valusad. 
Vastas oli 100 000 inimest, nagu 
oleks elektrilöögi saanud. See oli 
midagi, mida ei oska seletada. 

„Koitu“ ei saagi igal pool laul-
da. Eks ma ikka olen laulnud seda 
väiksemalt ka, inimesed ju oota-
vad. Aga ma tajun, et igal pool ei 
ole sel väge. Mingid filtrid tulevad 
vahele. Justkui oleks nagu sama 
lugu, aga ei ole ka. Ainult formaal-
selt seda teha ei tohi. Temperatuur 
peab olema sama, millega neid 
omal ajal on tehtud. See vibrat-
sioon, sagedus  peab  olema sama.

Kui näidata neidsamu pilte lau-
luväljakust – prožektorid öös, to-
hutu rahvamass, kaamerad suuna-
tud pisarsilmil inimestele – mõnele 
austraallasele näiteks ja küsida, mis 
see on, siis 99% vastataks, et see on 
mingi religioosne rituaal.

Vabariigi sünnipäeva eel, 20. veebruaril toimub Laagri kultuurikeskuses täht-
päevaline konsert, kus oma maailma läbi muusika, meeleolude ja mõtete toob 
osalejateni Tõnis Mägi. Mees, kes oma laule lauldes on tuhandetel eestlastel 
võimeline hetkega kananaha ihule tõmbama. 

Tõnis Mägi: „Me oleme 
praegu natuke häälest ära“
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Sel aastal saab asfaltkat-
te alla Kotka tee Alliku 
külas ning kuumpinnatud 
kergkattega teed ja tä-
navad Hüürus, Ääsmäel 
ja Vanamõisas, lisaks val-
mib plaanide järgi üks 
kergteejupp Instituudi 
tee äärde ja kaks parklat 
Laagrisse.

Teedesse 
investeeritakse 
sel aastal üle 
miljoni euro
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Juhul, kui mõlemad vane-
mad on 2013. aasta det-
sembrilõpu seisuga amet-
likult Saue valda sisse 
registreeritud, on kolme 
ja enama lapsega pere 
alates septembrist vabas-
tatud lasteaia omaosalus-
tasust.

Ehitussagin kooli 
juures hakkab 
mööda saama –
kolm lasteaiarühma 
ja üheksa kooliklassi 
on kohe-kohe 
õppetööks valmis

20 aastat 
kohalikku 
infovoogu
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45-aastane 
Laagri laste-
aed on kui 
matrjoška 
nukk – avad 
ja üllatud
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13 ja reede -  
torm viis Valingu 
kortermajal 
katuse kaasa
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Hommikune tuulehoog 
tõstis üle saja ruutmeet-
rise plekk-katuse ühes tü-
kis lendu. Uus katus, mille 
hinnapakkumised alga-
vad ca 24 tuhandest eu-
rost, tuleb elanikel endil 
kinni maksta. Kindlustus 
majale oli tegemata.



Lapsed peavad olema vanuses kuni 
19 aastat ja soodustuse saamiseks ei 
pea nad kõik olema lasteaiaealised. 

Kui peres käib näiteks üks mudilane las-
teaias, teine põhkoolis ja kolmas õpib näi-
teks Räpina aianduskoolis, siis pesamuna-
le rakendub 100-protsendiline soodustus 
lasteaiamaksust. Eeldus on see, et nii ema 
kui isa on laste bioloogilised vanemad ning 
ametlikud vallaelanikud. Kõik lapsed ei pea 
olema valda sisse kirjutatud, toodud näites 
võib Räpinas õppiv nooruk olla sissekirjuta-
tud ka sinna. Olenevalt lasteaias käivate las-
te arvust võib pere võita 35.50-53.25  eurot 
kuus. Soodustuse saamiseks tuleb kirjutada 
valla sotsiaalosakonda avaldus, mida saab 
teha alates 1. augustist.

Kärgpered, üksikvanemlus ja 
teised erijuhud
Kui  peres on ema ja isa, kellel on kaks ühist 
last ning näiteks üks eelmisest suhtest, siis 
sellisel juhul peavad soodustuse saamiseks 
olema lisaks emale-isale ka kõigi kolme lap-
se sissekirjutused  Saue vallas.

Kui peres on ema koos kolme lapsega 
ja ema uus abikaasa, kes ei ole ühegi lapse 
bioloogiline isa, kuid kõik viis pereliiget on 
sissekirjutatud ja kinnitavad end kuuluvat 
ühte leibkonda, siis on samuti õigus soo-
dustusele olemas.

Kui pere koosneb emast ja kolmest lap-
sest, ja laste isa leibkonda ei kuulu ega ole ka 
Saue valda sisse kirjutatud, siis määruse ko-
haselt ei ole sellisel juhtumi puhul soodus-
tuse andmiseks alust. Sellise näite puhul on 
emal siiski võimalik esitada taotlus, kus ta 
peab tõendama oma üksikvanema staatust.

Haridusnõunik Birgit Tammjõe-Tulp 
möönab, et ega see süsteem kerge ja üheselt 
haaratav ei olegi. Perekondlikke sidemeid 
ja vorme on tänapäeval nii palju erinevaid, 
kõiki n-ö erijuhte ei ole võimalik ühes mää-

ruses kirjeldada. Paratamatult tuleb kärg-
perede korral tõendada, et liikmed tõesti 
kuuluvad ühte leibkonda, samuti üksikva-
nemal tuua oma staatuse kinnituseks koh-
tulahendeid või vanemlike õiguste ära võt-
mise tunnistus, elatisrahade nõuded vms. 

„Meie saame kasutada ainult rahvasti-
kuregistri järgseid andmeid ja sealt paraku 
põhjendusi ei leia. Kui n-ö paberite järgi on 
lastel isa olemas, aga ei ole sisse kirjutatud, 
siis meie tõlgendame seda nii, et soodustust 
ei saa. Me ei tea seda, kas isa on või ei ole 
reaalselt lahkunud pere juurest, miks tal 
ametlik sisekirjutus puudub. Siis ongi see 
olukord, kus taotlejal tuleb kokku panna 
asjaga seotud paberid ja sel juhul vaatab 
vallavalitsus need erijuhud tõesti ükshaaval 
üle,“ selgitab haridusnõunik. 

Määrusejärgne soodustuse õigus on 
haridusnõuniku sõnul neil peredel, kus on 
lastel ühised vanemad  või kärgpere puhul 
kõik lapsed (ja vanemad) ametlikult sisse-
kirjutatud ühele aadressile Saue vallas. Üle-
jäänud kooslusi käsitletakse määruseväliste 
erijuhtumitena. 

Soodustused, kui lasteaialapsi 
on üks või kaks
Kui peres on laps(ed) ja mõlemad vanemad 
31. detsembri seisuga Saue valla elanikud 

ning see kajastub Eesti rahvastikuregistris, 
siis rakendub alates 1. septembrist 2014 
pere esimesele munitsipaallasteasutuses käi-
vale lapsele kohatasu soodustus 50%, ehk 
vanem maksab lapse eest osalustasu 35.50 
eurot kalendrikuus. 

Kui samal ajal käib Saue valla lasteaias 
ka teine laps, siis tema eest maksab lapseva-
nem 17.75 eurot kuus, seega on soodustus 
75% kehtestatud kohatasust. Need soodus-
tused rakenduvad perele automaatselt, kui 
mainitud tingimused on täidetud ja on 
nähtavad rahvastikuregistrist. Juhul, kui 
perekonna tegelik koosseis ei kajastu rah-
vastikuregistris, tuleb perel kirjutada aval-
dus sotsiaalosakonda, seda saab teha alates 
1. augustist. Vastav taotlusvorm on välja 
töötamisel. 

Kõikide ülalkirjeldatud soodustus-
te saamiseks esitatav avaldus kehtib ühe 
kalendriaasta, see tähendab, et andmeid 
kontrollitakse kord aastas jaanuaris ja alu-
seks võetakse eelmise aasta viimane päev –  
31. detsember. Kui üks või mõlemad vane-
mad on end 2013. aastal mingil põhjusel 
välja kirjutanud, siis 2014. aastal enam soo-
dustust ei saa.
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Suurpered on sügisest  
lasteaiamaksust priid

HARIDUS

Juhul kui mõlemad vanemad on 2013. aasta detsembri lõpu seisuga 
ametlikult Saue valda registreeritud, on kolme ja enama lapsega 
pere alates septembrist vabastatud lasteaia omaosalustasust.

• Kui lasteaias käib üks laps – 10% 
alampalgast ehk 35,5 eurot*

• Kui lasteaias käib kaks last – esime-
se eest 10% alampalgast ehk 35,5 eu-
rot ja teise eest 5% alampalgast ehk 
17.75 eurot*

• Kui peres on kolm ja enam last (ei 
pea olema kõik lasteaiaealised) – 0 
eurot**

*Eelduseks on mõlema vanema amet-
lik sissekirjutus. Avaldust esitama ei 
pea

**Eelduseks on, et lastel on ühised 
vanemad, kes mõlemad on sissekir-
jutatud või on kõik kolm ja enam last 
sissekirjutatud. Soodustuse saami-
seks tuleb esitada avaldus.

OSALUSTASUD SAUE VALLAS:

•	Saue	valla	2014.	aasta	eelarve	vastuvõtmine.
•	Audiitori	määramine.
•	 Infopunkt	–	Saue	valla	2013.	aasta	eelarve	
kokkuvõte.

•	Nõusoleku	andmine	riigihanke	„Saue	Valla-
valitsuse	 IT	 riistvara	 kasutusrent“	 korralda-
miseks.

•	 Saue	 valla	 vapimärkide,	 volikogu	aukirjade	
ja	tänukirjade	andmine.

•	Esindaja	 asendaja	 tagasikutsumine	 Harju-
maa	Omavalitsuste	Liidu	volikogust	 ja	uue	
esindaja	 asendaja	 nimetamine.	 Mikk	 Lõh-
mus	kutsuti	tagasi	ja	uueks	asendajaks	mää-
rati	Indrek	Eensaar.

•	Esindaja	 asendaja	 tagasikutsumine	 ja	 uue	
esindaja	 asendaja	 nimetamine	 Eesti	 Maa-
omavalitsuste	 Liidu	 Maapäeval.	 Mikk	 Lõh-
mus	kutsuti	tagasi	ja	uueks	asendajaks	mää-
rati	Indrek	Eensaar.

•	 Saue	 Vallavolikogu	 liikme,	 vallavanema	 ja	
vallavalitsuse	liikme	teenistuslähetusse	saat-
mise	ning	vallavanema	ja	palgalise	vallavalit-
suse	liikme	puhkuse	vormistamise	kord.

•	Nõusoleku	andmine	riigihanke	“Saue	Valla-
valitsuse	arhiivi	korrastamine”	läbiviimiseks.

•	 Saue	Vallavolikogu	19.	detsembri	2013	mää-
ruse	nr	12	„Saue	valla	koolieelsetes	munitsi-
paallasteasutustes	vanemate	poolt	kaetava	
osa	määr	ja	selle	tasumise	kord“	muutmine.

•	Volitati	 vallavalitsust	 pidama	 läbirääkimisi	
Haridus-	 ja	 Teadusministeeriumi	 ning	 Lää-
ne-Harjumaa	omavalitsustega	 riigigümnaa-
siumi	rajamiseks	Saue	valda	Laagrisse	ning	
selle	rajamiseks	tasuta	maa	eraldamiseks.	

•	Nõusoleku	 andmine	 kompromisslepingu	
sõlmimiseks	 ja	 kinnistute	 omandamiseks	
Vanamõisa	külas	ning	reservfondi	kasutami-
seks.

•	Voore	tee	17	ja	Pohla	tee	4	kinnistute	oman-
damine	ja	Pohla	teemaa	kinnistust	3/8	mõt-
telise	osa	omandamine.

•	Vanamõisa	küla	Kääru	tn	2	kinnistu	ja	lähiala	
detailplaneeringu	kehtestamine.

•	Alliku	küla	Koru	tn	6a	kinnistu	ja	lähiala	de-
tailplaneeringu	 vastuvõtmine	 ja	 avalikusta-
mine.

•	Kehtestatud	 Saue	 valla	 üldplaneeringute	
ülevaatamine.

•	Vallavalitsuse	 palgalise	 liikme	 ametisse	 ni-
metamine	ja	töötasu	määramine.

•	 Infopunkt	–	Laagri	kooli	arengukava	muut-
mine.

Volikogus 30. jaanuaril 

SÜNNITOETUS 320 eurot 

ESMAKORDSELT KOOLI MINEVA 
LAPSE TOETUS

160 eurot 

KODUSE LAPSE TOETUS 128 eurot kuus

KOOLILÕPU MEDALI TOETUS 100 eurot kuldmedal, 70 eurot hõbemedal

ERALASTEAIA JA LASTEHOIU 
TOETUS

211 eurot,  kui laps ja mõlemad vanemad on 31.detsembri seisuga Saue valla elanikud.  
128 eurot kui laps ja 1 vanem 31.detsembri seisuga Saue valla elanikud

KOOLILÕUNA HINNAVAHE 
KOMPENSEERIMINE

Põhiharidust omandavate laste eest kompenseeritakse kogu koolilõuna maksumus, mis 
moodustub riigi poolt eraldatud vahendite ja tegeliku koolilõuna maksumuse vahest

KOOLILÕUNA/-TOIDU  MAKSUMUSE 
KOMPENSEERIMINE

vähekindlustatud perede lastele juhul, kui pere ühe kuu tulu pereliikme kohta jääb alla 
kahekordse riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri ja elukoht on Eesti rahvastikuregistri 
andmetele olnud Saue vald vähemalt 6 kuud enne toetuse taotlemist.

TRANSPORDIKULUDE 
KOMPENSEERIMINE ÕPILASTELE

üldhariduskooli päevases õppevormis õppivatele  või põhihariduse baasil kutsekeskharidust  
omandavatele Saue valla õpilastele, kelle kooliteed tasuta koolibuss ei kata ja kellel 
vähemalt ühe vanema elukohaks on on Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue vald

HUVIKOOLI TOETUS
7-19a üldhariduskoolis õppiva lapse eest 16 eurot kuus (9 kuud aastas) otse erahuvialaringile 
või -koolile valla ja huviringi vahel sõlmitud lepingu alusel

VEEL LASTEGA SEOTUD TOETUSI

Detsembrikuus kultuurikeskuse väliseintele 
turvafirma Securitas poolt paigutatud kaame-
rad kuvavad reaalajas pilti viies vaates. Kaame-
raobjektiiv püüab kinni pildi kultuurikeskuse 
ja poe vahelisest pargist, parklast, Veskitammi 
tänava bussipeatusest ja ülekäigurajast, majaesi-
sesest  rattaparklast ja ulatub ka Rahnu bussi-
peatuseni. Vallaelanik saab videot reaalajas oma 
arvutikuvarilt või nututelefonilt jälgida, loodud 
süsteem on justkui omamoodi naabrivalve. 

Pahategude märkamisel tuleks sellest kohe-
selt teada anda turvafirma Securitasele või po-
litseile. Kaamera olemasolust teavitavad sildid 
on paigaldatud bussipeatustesse ja kulutuuri-
keskuse seintele, see võimaldab pahategijaid ka 
tuvastada ja vajadusel neid näiteks ka kõikidele 
sauevallakatele tutvustada. 

Turvakaamera pilt on kättesaadav aadressilt 
sauevald.kovtp.ee/et/korrakaitse.

Kui süsteemi kasutamine toob oodatud tu-
lemuse, siis laieneb see ka teistele alevikusüda-
me olulistele aladele,  nagu näiteks vallamajaesi-
ne, skatepark, kossuplats ja jõeäärne kallasrada. 

Turvakaamera pilt 
Laagri keskusest on 
avalikus interneti vaates 
kättesaadav kõigile

Külli Pootsik, kel peres kasvamas kolm last, 
üks neist käib juba Laagri Koolis, aga kaks 
pisemat Veskitammi lasteaias, leiab, et kuna 
suurematel peredel on tõesti väljaminekuid 
palju, siis otsus vabastada need pered lastaia-
maksust on igati tänuväärt.



Hommik. Kell saab ko-
he-kohe üheksa. Anu on 
suhteliselt ebausklik ja ot-

sustab, et reedesel päeval, 13. det-
sembril tema kodust ei lahku, sest 
elu on näidanud, et temaga juhtub 
sel päeval igasugu asju. Tundub ole-
vat mõistlik riske maandada ja voo-
dist mitte tõustagi. Õues on vilu ja 
tuuline.

Ühtäkki tõmbab tuul päris tor-
mised mõõtmed üles ja Anu kuuleb 
õuest kummalisi helisid. Tormab 
välja ja näeb maja küljest telliskive 
lendavat. Maja taga maas lebab ka-
tus. Sadakond ruutmetrit plekki on 
nagu pisikese paadi puri tuule alla 
võtnud ja ühes tükis katuselt maja 
taha maandunud. Viiluserv kum-
muli allapoole ja kamakas laepanee-
li selle peal. 

Anu tormab naabrite ukse taha, 
sest teab seal elavat noore pere koos 
pisikeste lastega. Tuul ulub edasi ja 
keegi midagi teha ei oska. „Helista-
sime alumistele naabritele, tuttvate-
le, korra oli mõte, et kutsuks tule-
tõrje, et see saaks üle vaadata, mis 
seal katusel siis tegelikult toimub. 
Ega ei oskagi kohe sellises olukor-
ras käituda,“ nendib Anu. Kellelgi 
oli varuks ka vallamaja number, 
tehti kõne sinnagi.

Arvo Brandmeister vallamajast 
ütleb, et tema kohalejõudes olid 
majaelanikud isegi üksjagu rõõm-
sad, et kellelegi midagi pähe ei 

kukkunud. „Ühtegi inimest katuse 
alla ei jäänud, ei autot ega puuriita-
gi. Mõni paneel oleks võinud veel 
tuule alla saada ja teise nurga alt ta-
gasi kukkuda – kui siis inimesed all 
oleks olnud...,“ tõdeb Brandmeis-
tergi, et tegemist oli siiski õnneli-
kumat sorti õnnetusega.

Paari päevaga maja kile alla, aga 
külm on ikkagi
Tegemist on siiski kriisolukorraga 
ja Brandmeister saab volitused kohe 
mõni ehitusfirma kehva olukorda 
leevendama tuua. Tegemist on ree-
dega ja neli ehitusfirmat ütleb kohe 
ei. Üks lubab tulla asja vaatama nä-
dala pärast. „Lõpuks siiski saime 
kokkuleppele Estomar ehitusega ja 
kahe päevaga oli maja kile all. Koht, 
kust ka laepaneel lendu läks, tem-
biti soojustuseks kivivilla täis, nar-
mendavad müüriservad, kust telli-
sed maha pudenesid, ehitati üles, 
korstnaotsad tehti korda,“ kirjeldab 

Brandmeister, tõdedes, et tegmist 
on siiski avariiabiga ja katus tuleb 
uuesti ehitada.

Kaks päeva hiljem, 15. detsemb-
ril, tuli maha selle talve esimene 
korralik lumesadu.

Veebruari alguseks on kile veel 
kenasti majal peal, aga perekond 
Remmel kahe pisikese lapsega on 
korterist välja kolinud. Just nende 
laste magamistoa lae pealt kadus 
paneel ja hoolimata kivivillast, on 
toas külm ja niiske. Aknad on suu-
res osas jäälilledes. Need on ilusad, 
aga annavad vihje, et ellu ja terveks 
jääda neis tingimustes võimalik ei 
oleks. „Käime siin küll iga päev 
kütmas, et päris käest ei läheks ja 
vesi kinni ei jäätuks, aga külm on 
ikka. Aeg-ajalt niriseb vesi lae pealt 
sisse. Kividest laotud maja otsasein 
kukkus ka küljest ära, nii et seina-
kips on pea ainus, mis välistem-
peratuurist eraldab,“ räägib Eero 
Remmel.

Naaberkorteri Anu Kullol läks 
õnnetuses pisut paremini. Tema 
korteri kohal jäi laepaneel alles ja 
naise sõnul saab elektriradiaatorite 
toel siiski hakkama. „Kuigi kui õh-
tul tuled, siis näed ikka hingeauru 
küll. Kile alt pressib ajuti vett sisse 
ja kui on tuulisem, siis on ikka väga 
külm,“ ütleb Anu.

Uus katus tuleb maksta omast 
taskust
Majarahvas on uurinud uue katuse 
paigaldamise võimalusi ja hindu. 
„Ega me siin keegi väga maksujõu-
lised ei ole, 24 000 eurot oli näiteks 
üks pakkumine, see käib meil nelja 
korteri peale üle jõu,“ nendib Anu. 
Kindlustust majal ei olnud. „Korte-
riühistut meil ei ole ja üksikisikuna 
ei saa ma ju tervet maja kindlustada. 
Alati ju mõtled ka, et minuga selli-
seid asju ei juhtu,“ ütleb Anu.

Majarahvas pöördus ka valda 
toetuse saamiseks, aga sellele saadi 
keelduv otsus. „Eraomandi kaasra-
hastamiseks puudub vallal õiguslik 
alus ja lisaks ei ole domineeriv osa 
majaelanikest registrijärgsed Saue 
valla elanikud,“ seisab vastuses.

Õnneks on elanikud leidnud 
abikäed omast külast, oskajad me-
hed teevad katuse pealepanemise 
töö soodsamalt ära ja lubavad ta-
sugi pikema perioodi peale maksta. 
Kas nüüd tulevad kahjukindlustuse 
tegemise teemad ka päevakorrale? 
„Kiired asjad ikka kõigepealt,“ kos-
tab Anu. Et kui katus peal, eks siis 
tuleb naabritega kindlustuse asi ka 
käsile võtta.
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KOMMENTEERIB IF
KINDLUSTUSE KOMMUNIKAT-
SIOONIJUHT RAIN PORSS:

Kui palju tuleb aasta jooksul ette 
kahjunõudeid, mis on tormist ja 
tuultest tingitud? 
2013. aastal oli rahest või tuge-
vast tuulest tingitud 362, loodus-
õnnetusest 164, tormikahjudest 5 
juhtumit. Kokku 531 kahju – 2012. 
aaastaga võrreldes üle kahe korra 
rohkem, siis oli see number 252.
Tugevast tuulest tingitud kahjud 
on enamasti need, kus on mingid 
lahtised objektid aias lennanud 
vastu hoonet ja tekitanud vigastusi, 
rebinud osa katusest või murdnud 
lahti korstnaplekid, puu oksad on 
kukkunud katusele. Enim levinud 
tunduvad olevat need juhtumid, 
kus kannatada on saanud katused.

Kuidas inimene saaks end läbi 
kindlustuse kaitsta, juhul kui näi-
teks ei ole ka korteriühistut?
Kui korteriühistut ei ole, siis on kõi-
ge parem lahendus naabritel ühi-
selt kogu maja ära kindlustada. Kui 
tegu aga suurema kortermajaga, 
kus ühist kokkulepet on raske saa-
vutada, on võimalus kindlustada 
korteri siseviimistlus koos mõtteli-
se osaga. Sellisel juhul on kindlus-
tuskaitse all ka proportsionaalselt 
osa katusest, koridorist, seintest.

Kuidas saab korteriühistu riske 
hajutada?
Korteriühistu saab oma riske maan-
dada korteriühistu kaasomandi 
kindlustamisega. Siis kuuluvad 
kaitse alla välisseinad, katus, rõ-
dud, aknad, vundament, kõik kand-
vad vaheseinad, vahelaed, trepiko-
jad, keldrid, liftid, tehnoseadmed 
ja kõik muud üldkasutatavad süs-
teemid.

Kindlustuskaitse valikus on ris-
kidest: tulekahju, rahe ja tugev 
tuul, vandalism, leke torustikust või 
komplekskindlustus, mis annab ko-
guriskikindlustuse kindlustuskait-
se. Kindlustussumma valikul tuleks 
arvestada hoone taastamisväärtu-
sega ja omavastutus tuleks valida 
selline, mis on jõukohane korteri-
ühistule.

Kindlustusmakset kujundab 
korterite puhul korteri suurus, ehi-
tusmaterjal, signalisatsiooni ole-
masolu, omavastutus ja ka valitud 
kindlustuspakett.

NÄIDE:
Kindlustuskaitse: Kogurisk
Ehitusmaterjal: kivi
Üldpind: 50m2

Omavastutus: 200 eurot
Kindlustusmakse: 44 eurot

13 ja reede – torm viis Valingu 
kortermajal katuse kaasa

TORMIKAHJUD

Hommikune tuulehoog tõstis üle saja ruutmeetrise plekk-katuse ühes tükis len-
du, haarates kaasa laepaneeligi. Esmaabina tõmmati 4-korterilisele majale 
kilekate peale, aga uus katus, mille hinnapakkumised algavad ca 24 tuhan-
dest eurost, tuleb elanikel endil kinni maksta. Maja oli paraku kindlustamata.

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV
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Nõlvaku lasteaed korjab tiitleid

Seekord korjati võit Eesti 
Kodukaunistamise Ühen-
duse korraldatud konkursilt 

„Energiasäästlik kaunis kodu”. 
Kaunid energiasäästlikud kodud 
selgitati välja kolmes kategoorias: 
eramajad, kortermajad ja ühis-
kondlikud hooned ning ses viima-
ses Nõlvaku järjekordse autahvli- 
plaadi koju tõigi. „Hoone on pla-
neeritud passiivmajana, mille ener-
giaklass on A. Kütte- ja ventilat-

sioonisüsteem on väga hästi läbi 
mõeldud ja osutunud efektiivse-
maks kui planeeritud. Kasutatakse 
erinevaid energiaallikaid. Ehituses 
ja siseviimistluses on kasutatud 
looduslikke materjale. Aed on pla-
neeritud ja Eesti Kodukaunista-
mise Ühendusele väga meeldivad 
õuesõppepeenrad, kus lapsed ise 
saavad abiks olla vähemnõudliku-
mate taimede kasvatamisel,“ põh-
jendas Kristiina Baumeister Eesti 
Kodukaunistamise Ühendusest.
Nõlvaku Lasteaed aadressiga Ka-
selaane 1 on Saue ja Saku valla 
koostöös juulis 2012 valminud las-

teaed Laagri alevikus. Lasteaed on 
kompaktne ja energiasäästlik, pa-
rima võimaliku sisekliima ja kaas-
aegseima tehnoloogiaga. Nõlvaku 
Lasteaia keskkonna kujundamisel 
on suurt rõhku pööratud looduslä-
hedusele ja keskkonnahoiule. 

Energiasäästlikud detailid 
Nõlvaku lasteaia soojavarustuse 
allikaks on 30kW maa-vesi soo-
juspump, päikesekollektorid ja 
20kW pelletikamin. Küttesüs-
teem on vesipõrandaküttesüsteem. 
Hoone õhuvahetuse tagab rist-
vastuvoolu soojusvahetiga passiiv-

maja ventilatsioonisüsteem. Ven-
tilatsiooniõhu eelsoojendamine 
toimub veekalorifeeriga. Osades 
ruumides (rühmaruumid, võimle-
missaal, muusikasaal, loovtuba) on 
muutuva õhuhulgaga VAV klappi-
de süsteem. Hoonele on väljasta-
tud energiamärgis – klass A. 

Lasteaed on töös olnud alates 
2012. aasta septembrist ja hoone 
energiatarve 1m2-le ajavahemi-
kus 01.09.2012-31.08.2013 on 
70 kWh/(a'm2), 12,1% väiksem  
energiamärgisel märgitust. (Võrd-
luseks -  Laagri lasteaias samal pe-
rioodil sama kulu ca 170 kWh).

TUNNUSTUS

2013. aasta suvel tunnustas maavanem Nõlvaku lasteaeda 
konkursil Harjumaa Kaunis Kodu 2013 ühiskondlike hoonete 
seas teise koha saavutamise eest. 2014. aasta jaanuaris sai 
lasteaia juhataja taaskord tunnustava käepigistuse.

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV
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Hüüru külaselts taotleb KÜSK-ist toetust mõisa 
väljaarendamise kava koostamiseks

Selleks, et kõik juba väljakäidud ning 
ka uued arendusideed ühtseks tervi-
kuks siduda ning selle terviku tarbeks 
edaspidi edukalt euroraha taotleda, 
soovib külaselts konsultantide abi-
ga koostada mõisa väljaarendamise 
kava. Just selleks otstarbeks Kodani-
kuühiskonaa Sihtkapitali (KÜSK) aren-
guhüppe taotlusvoorust umbes 8000 

eurot taotletaksegi. Lisaks konsultan-
tidele löövad seltsi plaanide kohaselt 
kava koostamisel kaasa kohalikud 
inimesed ning eksperdid ja huvilised 
lähemalt ja kaugemalt – Hüüru ini-
mestest on plaanis moodustada kava 
koostamist juhtiv arendusnõukoda 
ning projekti lõpus on kavas korral-
dada Hüüru tulevikuplaane tutvustav 

ja vaagiv arendusseminar. Taotluse 
tulemus peaks selguma märtsi kesk-
paigaks, kuid juba praeguseks on 
teada, et see taotlusvoor oli KÜSK-is 
rekordiliselt taotlusterohke – Hüüru 
külaseltsi taotlus on üks 198 projek-
tist, millele toetust küsitakse ning 
voorus on raha viis korda vähem, kui 
taotletakse.

SAUE VALLA TERRITOORIUMIL KEHTESTATI JAANUARIS 2014 JÄRGMINE DETAILPLANEERING:

Saue Vallavolikogu 30.01.2014 otsu-
sega nr 10 kehtestati Vanamõisa külas 
Kääru tn 2 kinnistu ja lähiala detailpla-
neering. Detailplaneeringu koosta-
mise eesmärk on Kääru tn 2 kinnistu 
maasihtotstarbe osaline muutmine, 
kinnistu jagamine kaheks üksikelamu-
krundiks, millest üks moodustatakse 
olemasoleva majavalduse juurde ja 
teine elamukrunt uue üksikelamu 
ehitamiseks ning üks transpordimaa 
sihtotstarbega krunt Suurevälja tee 

äärde planeeritava kõnnitee ehi-
tamiseks ja teenindamiseks. Saue 
valla üldplaneeringu kohaselt asub 
detailplaneeringuks taotletav maa-
ala tiheasustusalas Vanamõisa küla 
tuumikus ning planeeritava maa-ala 
maakasutuse juhtotstarbeks on mää-
ratud pere- ja ridaelamumaa. Pla-
neerimisel tuleb lähtuda Saue valla 
üldplaneeringuga kehtestatud krundi 
miinimumsuurustest ja tiheasustusele 
vastavatest planeerimispõhimõte-

test – tiheasustusalal uute üksikela-
mute kruntide suuruseks peab ole-
ma 1 500 - 2 400 m². Antud kinnistu 
asukoha, ebakorrapärase kuju ja ole-
masolevate hoonete asukoha puhul 
ei ole võimalik moodustada kahte 
kompaktset üksikelamukrunti, mille 
suurused oleks kooskõlas üldplanee-
ringuga ette nähtud kruntide suuruse 
osas ning seetõttu maa efektiivsema 
kasutamise seisukohalt on otstar-
bekas planeerida elamumaa krun-

did suurustega 923 m² ja 2 547 m². 
Väiksema krundi suuruse planeeri-
mine on tingitud ka asjaolust, et üle 
kinnistu kulgev olemasolev juurde-
pääsutee on kaasatud uue moodus-
tatava kinnistu koosseisu, et ei tekiks 
eraldiseisvat kinnistut. Juurdepää-
suteed kasutavad ka naaberkinnistu 
elanikud ning notariaalselt sõlmitud 
kokkulepe koos plaaniga on kantud 
ka kinnistusraamatusse teeservituu-
dina. Planeeringuga moodustatakse 

transpordimaa krunt (suurusega 75 
m²) Suurevälja tee äärde planeeritava 
kõnnitee ehitamiseks ja teenindami-
seks, mille kinnisasja omanik annab 
tasuta üle Saue vallale. Tulevikus 
rajab Saue vald koos kergliiklustee 
ehitamisega kinnistu piirile piirdeaia. 
Detailplaneeringuga tehakse ettepa-
nek valla üldplaneeringu muutmiseks 
ühe üksikelamukrundi lubatud suuru-
se osas. 

SAUE VALLA AMETLIKUD PLANEERINGUTEATED

SAUE VALLA TERRITOORIUMIL VÕETI VASTU JAANUARIS 2014 JÄRGMINE DETAILPLANEERING: 

Saue Vallavolikogu 30.01.2014 otsu-
sega nr 11 võeti vastu ja suunati ava-
likustamisele Alliku külas Koru tn 6a 
(katastritunnus 72701:005:0513, siht-
otstarve tootmismaa 100%, suuruse-
ga 8 000 m²) kinnistu ja lähiala de-
tailplaneering, eesmärgiga kinnistu 
sihtotstarbe muutmine äri-, elamu ja 
transpordimaaks, jagamine kolmeks 
krundiks, millest ärimaa krundile 
määratakse ehitusõigus olemasoleva 
1-korruselise hoone laiendamiseks (1 
korruse pealeehitamiseks) ja rekonst-
rueerimiseks ning elamumaa krundile 
määratakse ehitusõigus ühe üksike-
lamu ja abihoonete rajamiseks. Üks 
transpordimaa sihtotstarbega krunt 
planeeritava kergliiklustee ehitami-
seks ja teenindamiseks. Koru tn 6a 
kinnistul paikneva hoone juurdeehi-
tamisel (1 korruse pealeehitamisel) 
ja hoone rekonstrueerimisel olemas-
olevat ehitusalust pinda ei suurenda-
ta. Koru tn 6a kinnistu detailplanee-
ring on algatatud Saue Vallavolikogu 

30. juuni 2011. aasta otsusega nr 44. 
Detailplaneeringu algatamisel võeti 
aluseks kehtiv Saue valla üldplanee-
ring (kehtestatud 2005), mille koha-
selt kinnistu asub tiheasustusalal, 
millele ei ole määratud juhtotstar-
vet. Saue valla uue üldplaneeringu 
seletuskiri (kehtestatud Saue Valla-
volikogu 29. novembri 2012. aasta 
otsusega nr 89) sätestab, et olemas-
olevaid katastriüksusi võib kasutada 
edasi nende senise kasutusotstarbe 
järgi. Koru tn 6a kinnistu sihtots-
tarve on tootmismaa 100% (endi-
ne sihtotstarve põllumajanduslike 
tootmishoonete maa) ning seetõttu 
sisaldab detailplaneering Saue valla 
üldplaneeringu muutmise ettepane-
kut. Ärimaa vajadus on põhjendatud 
kinnistul asuva loomapidamishoone 
ümberehitamiseks ärihooneks, st ka-
sutusotstarbelt tavandihooneks. Ela-
mumaa krundi moodustamine ning 
ehitusõiguse määramine üksikelamu 
ja abihoonete rajamiseks on põhjen-

datud, kuna kinnistul asuvad 1924. 
aastal ra jatud elamu varemed (ela-
mukoht) ja 1936. aastal rajatud laut, 
mida on hiljem laiendatud ja ümber 
ehitatud. Mõlemad hooned on kan-
tud ehitis registrisse. 

Saue valla uues üldplaneeringus 
(kehtestatud Saue Vallavolikogu 
29. novembri 2012. aasta otsusega 
nr 89) ja Harjumaa kergliiklustee-
de teemaplaneeringus (kehtesta-
tud Harju maavanema 24. aprilli 
2012. aasta korraldusega nr 697-k) 
on ette nähtud prioriteetsusastme 
kergliiklustee ehitamiseks teekori-
dor (tee kulgeb Laagri-Padula-Saue 
kergliiklusteelt üle Koru tn silla Koru 
planeeringualale ja seejärel Kotka 
tee elamupiirkonda. Planeeringuga 
moodustatakse transpordimaa krunt 
planeeritava kergliiklustee ehitami-
seks ja teenindamiseks (suurusega 
401 m²) ning samas tagatakse ka 
juurdepääs Koru 6a naaberkinnistule 

(Laagri alajaam). Kergliiklustee pla-
neeritakse kinnistu läänepoolsesse 
serva olemasolevate elektriõhuliini-
de kaitsevööndisse. Kinnistu asub 
Saue valla üldplaneeringu kohaselt 
tiheasustusega alal, Pääsküla jõe kal-
da 100 m piiranguvööndis ja osaliselt 
50 m ehituskeeluvööndis, sh asuvad 
osaliselt  ehituskeeluvööndis nii ole-
masolev loomakasvatushoone kui ka 
olemasolevad elamu varemed. Loo-
duskaitseseaduse § 38 lõike 4 punk-
ti 5 kohaselt ei laieneks ehituskeeld 
olemasoleva ehitise esmakordsele 
juurdeehitisele juhul, kui juurdeehiti-
se maht on väiksem kui üks kolman-
dik olemasoleva ehitise kubatuurist. 
Detailplaneeringuga aga soovitakse 
suurendada olemasoleva loomapi-
damishoone (planeeritava ärihoone) 
ehitusmahtu ühe korruse pealeehi-
tamise teel rohkem kui üks kolman-
dik olemasoleva ehitise kubatuurist. 
Seetõttu taotletakse detailplanee-
ringuga looduskaitseseaduse § 40 

sätestatud korras ehituskeeluvööndi 
vähendamist, st luba ehituskeelu-
vööndis juba olemasoleva hoone 
ehitusmahu suurendamiseks ehk sel-
lele ühe korruse pealeehitamiseks. 
Planeeringu ettepanek on määrata 
vähendatud ehituskeeluvööndi piir 
kavandatavate hoonete ja rajatis-
teni (k.a autoparkla-ala). Loodus-
kaitseseaduse § 40 lõike 4 punkti 2 
kohaselt esitab kohalik omavalitsus 
ehituskeeluvööndi vähendamiseks 
Keskkonnaametile taotluse ja pla-
neerimisseaduse kohaselt kehtes-
tatud üldplaneeringu muutmise 
ettepanekut sisaldava vastuvõetud 
detailplaneeringu. Ehituskeelu-
vööndi vähendamine võib toimuda 
Keskkonnaameti nõusolekul loodus-
kaitseseaduse § 40 lõike 3 alusel. 
Detailplaneering suunatakse avali-
kustamisele peale Keskkonnaametilt 
nõusoleku saamist.

TEADE SAUE VALLA ÜLDPLANEERINGU JA TEEMAPLANEERINGU “MAAGAASI D-KATEGOORIA TORUSTIKU PAIKNEMINE SAUE VALLA TERRITOORIUMIL“ KEHTIMA JÄTMISEST

Saue Vallavolikogu 30.01.2014 otsu-
sega nr 12 jäeti kehtima Saue Valla-
volikogu 29. novembri 2012. aasta 
otsusega nr 89 kehtestatud Saue 
valla üldplaneering ning Saue Valla-
volikogu 20. detsembri 2012. aasta 
otsusega nr 105 kehtestatud teema-
planeering “Maagaasi D-kategoo-
ria torustiku paiknemine Saue valla 
territooriumil“. Planeerimisseaduse  
§ 29 lõige 3 sätestab, et kehtestatud 
üldplaneeringud vaatab üle kohalik 
omavalitsus ja esitab ülevaatamise 

tulemused maavanemale hiljemalt 
kuue kuu jooksul pärast kohalike 
omavalitsuste volikogude korralisi 
valimisi. Saue valla üldplaneering on 
kehtestatud Saue Vallavolikogu  
29. novembri 2012. aasta otsusega nr 
89. Otsuse jõustumisega muutus keh-
tetuks senine, 2005. aastal kehtesta-
tud, Saue valla üldplaneering. Uus 
üldplaneering ei muutnud varasema 
üldplaneeringu põhilahendust pla-
neeringu kaardi osas, vaid tema pea-
miseks eesmärgiks oli täpsemalt ja 

selgemalt kajastada planeeringu se-
letuskirjas sisalduvaid maakasutus- ja 
ehitustingimusi. Kehtiv üldplaneering 
on ajakohane, mistõttu Saue valla 
arengu suunamisel ja maakasutuse 
kavandamisel ei ole vaja teha muu-
datusi. Saue Vallavolikogu kehtestas 
20. detsembri 2012. aasta otsusega 
nr 105 teemaplaneeringu “Maagaasi 
D-kategooria torustiku paiknemine 
Saue valla territooriumil“. Teema-
planeeringu koostamise eesmärk oli 
määrata Kiili-Paldiski D-kategooria 

maagaasitorustiku trassi ning torus-
tiku kaitsevööndi paiknemine Saue 
valla haldusterritooriumil. Saue valla 
territooriumile planeeritud ca 9 km 
pikkune gaasitrassi lõik on osa ca 48 
km pikkusest Kiili-Paldiski trassist. 
Teemaplaneeringuga täpsustati Saue 
valla üldplaneeringut gaasitorustiku 
asukoha osas, st kavandati torustik 
Keila ja Saue linna vahelises lõigus 
Tallinna ringtee trassi koridori asemel 
Tallinn-Paldiski raudtee koridori. 

Saue valla territooriumil jaanuaris 
2014 ei algatatud detailplaneerin-
guid.

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

Lähemat informatsiooni saab planee-
ringute spetsialistilt Maili Metsaotsalt 
654 1157 maili.metsaots@sauevald.ee.

Külaselts on mõisa juba aastaid vallaga sõlmitud lepingu alusel 
majandanud ja sealseid tegevusi käigus hoidnud. Nende aastate 
jooksul on tekkinud hulgaliselt plaane, missuguseid turimsi- ja 
kogukonnateenuseid mõisas osutada võiks.

MTÜ Hüüru Külaselts otsib

KULTUURITÖÖTAJAT, 
kes

•  lükkaks külaelule hoogu juurde
•  hoiaks raamatukogu uksed avatud

•  arendaks Hüüru mõisast ühe vahva ja 
atraktiivse kultuurikeskuse

CV ja motivatsioonikirja palume saata külavanem 
Arnold Õispuule hiljemalt 10. märtsiks 2014. 

Täpsem info telefonil 5047 618 või meiliaadressil 
arnold.oispuu@sauevald.ee



Maanteeameti avalike suhete 
juhi Allan Kasesalu sõnul 
tuleb enne ehituse algust 

tegeleda kahe teemaga: osta eraoma-
nike käest välja tee-ehituse alla jäävad 
maatükid ja siis ehitushanke paberid 
kokku panna. Halvimal juhul võib 
maade võõrandamine kesta kuni paar 
aastat  – kokku on vaja osta üheksa 
kinnistut. 

„Kui omanik ei ole nõus vabataht-
like läbirääkimiste alusel kokkulepet 
sõlmima, saab rakendada sundvõõ-
randamise seadust ja menetlust, mis 
lubab avalikes huvides omanikelt 
maad võõrandada kohese ja õiglase 
tasu eest, milleks on turuväärtus,“ 
selgitab Kasesalu.

Maanteeamet tellib hankega eks-
perthinnangud litsentseeritud ja ates-
teeritud sõltumatutelt ekspertidelt 
maa väärtuse kohta ning asub seejärel 
omanikega läbirääkimisi pidama ja 
kokkuleppeid sõlmima.

Lisaks maade ostule tuleb veel ehi-
tushanke dokumendid kokku panna. 
„Kui maade ostmine peaks venima 
näiteks üle 2 aasta pikkuseks, siis 

võib tekkida vajadus tehnilise pro-
jekti kooskõlastusi uuendada, kuna 
tehnovõrkude kooskõlastused võivad 
olla ehituse ajaks vananenud,“ ütleb 
Kasesalu.

Praeguse kava kohaselt on Laag-
ri ümbersõidu viimase etapi ehitus 
Maanteeameti poolt kavandatud 
2016. aastaks. „Kava täitmine sõltub 
väga suuresti sellest, kuidas maade 
võõrandamine aega võtab, kuid eel-
datavasti 2016. aastal ehitustöödega 
alustatakse,“ kinnitab Kasesalu. Sõl-
tuvalt ehitusaja algusest võiks Laagri 
ümbersõit tema hinnangul valmis 
saada kas 2016.  aasta lõpuks või 
2017. aastal.

TOP-i liiklussõlme projekteerimist 
alustati juba 2005. aastal. Jalakäijate 
tunnel on tänaseks valmis ja ühen-
datud samuti äsjavalminud linna-
suunalise kergliiklusteega. Üle Pänu 
maantee kõrguva viadukti ehitustööd 
hetkel käivad ja see peaks valmis saa-
ma septembris 2014. Pärnu maanteelt 
kuni Koru tänavani ulatuva teelõigu 
ehituse hange hetkel käib ning on 
planeeritud, et ehitustööd saavad val-
mis novembris 2014.

Saue valla jaoks on TOP-i liiklus-
sõlme viimane etapp kõige olulisem. 
„Laagri ümbersõit oleks täiesti uus 
tee, mis juhiks transiitliikluse aleviku 

keskusest mööda. Kõik need raske-
veokid, mis Paldiski ja Tabasalu poolt 
tulevad, läbivad praegu ju Veskitammi 
tänavat. Lisaks ohutuse teemad – täna 
peab linna sisenedes Pärnu maanteelt 
Veskitammi tänavale pöörates tegema 
Statoili juures tagasipöörde, sh suu-
red veoautod peavad sõitma lausa läbi 
bensiinijaama, mis on täielik absurd. 
Ja kuna rongide sõiduplaani veelgi 
tihendatakse, hakkab mängima juba 
ka raudteeülesõidu juures tõkkepuu 
ees veedetav aeg,“ ütles abivallavanem 
Kalle Pungas. 

Vald on püüdnud Pungase sõnul 
jõudumööda ka projektis osaleda: 
seisnud selle eest, et lisaks transiidi-
le saaksid uuel teelõigul mugavamalt 
liigelda ka kohalikud elanikud, sh 
jalgratturid ja jalakäijad, samuti et 
nii olemasolevatele kui planeeritava-
tele kinnistutele oleks mõistlik juur-
depääs. Tema sõnul on valla huvi, et 
ümbesõidu ehitus nihkuks vähemalt 
aastajagu ettepoole, 2015.  aastaks: 
„Ilma selleta on ka need esimesed 
etapid Laagri elanike jaoks sisuliselt 
kasutud,  viimase etapi varasema val-
mimise toetamiseks aitame Maan-
teeametit vajadusel ka suhtlemisel 
teealuste maade omanike ning teega 
külgnevate detailplaneeringualade 
arendajatega.“

Teisele korrusele on planeeri-
tud 3 lasteaiarühma ruumi – 
komplektis siis mängutuba 

ja magamistuba ja seal hakkavad 
käima täitsa tillukesed, aastatel 
2010-2011 sündinud poisid-tüd-
rukud. Kõik kolm rühmatäit lapsi 
saavad olema ühevanused ja käivad 
oma lasteaiatee neis samades ruu-
mides lõpuni. Kohti pakuti vas-
tavalt üldisele lasteaia järjekorrale 
konkreetses aastakäigus, kus kokku 
on ligi 200 last. Neist 42 saavad 
koha siis kohe veebruaris, sügisest 
hakkab uues lasteaiatiivas käima 60 
last. „Neid kahe ja pooleseid tuleb 
pedagoogilises mõttes käsitleda sõi-
meealistena ja seaduse järgi tohib 
sõimerühmas olla maksimaalselt 14 
last. Sügseks on nad 3 täis ja aiarüh-

ma tohib vastu võtta 20 last,“ sel-
gitab Veskitammi lasteaia direktor 
Rita Klein. 

Õpetajaskond on samuti juba 
välja valitud, kõik kuus rühmaõpe-
tajat noored, kõik energilistes ka-
hekümnendates. Kuigi Veskitam-
mi lasteaia  vanema ja uhiuue tiiva 
vahel on ca 200 meetrit, käsitleb 
direktor neid ühe organismina. 
„Kindlasti ei saa olema nii, et on 
n-ö peamaja ja kõrvalmaja. Õppe-
kava ja õpikeskkond on sama, tege-
vused saavad olema integreeritud. 
Õue mänguväljakule mahume ka 
kõik koos ära,“ lubab Klein hoida 
fookuse ühisel hingamisel.

Uus lasteaiatiib saab ka omaet-
te sissepääsu, sel aastal rajatakse üle 
tee põllule ka parkla, hetkel tuleb 
lapsevanematel läbi ajada kas kooli 
parkla või lasteaia tagumise park-
laga.  Eraldi sisspääsust hoolimata 
saavad pisikesed nuusutada juba ka 
koolikeskkonda – nimelt on toit-

lustus organiseeritud kooli söökla 
juurde kohandatud klassis ja tule-
vikus saavad ilmselt ka liikumistun-
nid toimuma kooli võimlas. „Ega 
me üheksa-rühmalise lasteaiana ka 
enam oma pidude ja üritustega alati 
lasteaia aulasse ära mahu, hakkame 
kasutama ilmselt samuti kooli aat-
riumit. Meie suhted kooli poolega 
on olnud ikka super head,“ kiidab 
Klein.

Veskitammi lasteaed seab end 
uutes ruumides sisse viieks aastaks. 
Seejärel lähevad need kooli käsu-
tusse. Ka koolirahvas rõõmustab 

uute ruumide üle, sest direktori 
kohusetäitja Toomas Artma sõnul 
ollakse situatsioonis, kus esimeste 
klasside neljale paralleelile üleminek 
ilma täiendavate ruumideta ei oleks 
mõeldav. Täna saab kooli pool enda 
kasutusse juurdeehituse esimese 
korruse, kus seatakse sisse keele-
õppeklassid ja  arvutiklass. „Senine 
arvutiklass oli 15-kohaline ja täna-
seks amortiseerunud tehnikaga. Ka 
on uues tiivas ette nähtud ruumid 
taustajõududele: sotsiaalpedagoog, 
psühholoog ja logopeed saavad 
üksteisele lähestikku asudes ope-

ratiivsemalt koostööd teha,“ ütleb 
Artma.

Kuna kool läheb neljale paral-
leelklassile üle järk - järgult, siis 
on ka ruumivajadus järk - järgult 
kasvav, seega on Artma hinnangul 
lasteaiarühmade loomise idee uude 
tiiba väga mõistlik ja  ta usub, et las-
teaed ja kool saavad üheskoos väga 
toredasti tegutseda. “Lasteaeda, 
teisele korrusele, pääseb eraldi sisse-
pääsust trepikoja kaudu ja kooliõpi-
lastel pole ilmaasjata vajadust minna 
lasteaia poolele. Lastaed sätib oma 
söömas käimised kooli sööklasse 
selliselt, et see kooliõpilastele min-
geid arusaamatusi ega kitsendusi ei 
tekita ja kool teeb kõik selleks, et 
lastaialapsed tunneksid end koolis 
hästi ja oleksid osa suurest perest,“ 
lubab Artma.
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Laagri kooli juurdeehituse jagavad kool 
ja Veskitammi lasteaed sõbralikult poo-
leks – esimene korrus klassiruumideks, 
teine päris pisikeste pärusmaaks.

Ehitussagin kooli juures hakkab mööda saama –
kolm lasteaiarühma ja üheksa kooliklassi on 
kohe-kohe õppetööks valmis

HARIDUS

Laagri kooli juurdeehituse 
netopind: 1024 m2, 3 
lasteaiarühma ja 3 kooliklassi 

Maksumus : 840 tuhat eurot 
ehitustööd, 135  tuhat sisustus, 
järelvalve, elektrisüsteemi 
arendus 

Ehitaja:  Riito Ehituse AS

Avamine: 17. veebruar 2013

Laagri ümbersõidu ehituseks on vaja võõrandada üheksa kinnistut
TEED JA TÄNAVAD

TOP-i liiklussõlme viimase etapi Alliku-Laagri-Hüüru kõrvalmaantee ja Instituudi tee ühendus ehk 
sisuliselt Laagri ümbersõidu ehitusprojekt kinnitati detsembris. Ees on maade võõrandamine ja 
reaalseks ehituse ajaks lubab Maanteeamet 2016. aastat.
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Laagri ümbersõit

Ümbersõidu rajamise käigus ehitatavad uued teed

Uued ringteed
Viimase etapi paiknemine Hoiu tänavalt 
Instituudi teeni  (skeem on illustratiivne)
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Kalle Pungas, kes aastast 2010 on 
olnud vallamajas tegev maa- ja pla-
neeringute osakonna juhatajana, 
võttis peale abivallavanema Mikk 
Lõhmuse lahkumist üle kraadi 
kõrgema positsiooni, koordineeri-

des nüüd abivallavanemana Saue valla ehitus- ja ruu-
milise planeerimise, maakorralduse, arendustegevuse 
ja säästva arengu, keskkonna-, elamu- ja kommunaal-
majanduse, liikluse, teehoiu ja järelevalve valdkondi. 
Lisaks korraldab mees ehitus-, planeerimise ja maaosa-
konna ning arendus-, keskkonna ja järelevalveosakonna 
valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi ning juhib nende 
struktuuriüksuste tööd. Omavalitsuse töökogemus on 
Kalle Pungasel varasemast ajast olemas Saku  Vallavalit-
susest, kus ta aastatel 2000-2003 ja 2005-2010 töötas 
abivallavanemana, juhtides sealset arendus- ja  planee-
rimistegevust. Kalle Pungasel on magistrikraad Tartu 

Ülikooli bioloogia-geograafiateaduskonnast.
654 1132, 506 6974
kalle.pungas@sauevald.ee

Katrina Utsar, 
keskkonnaspetsialist
Eelmise aasta detsembris kandi-
deerisin avaliku konkursi raames 
Saue Vallavalitsuse keskkonnaspet-

sialisti ametikohale ning osutusin valituks. Jaanuari 
keskel alustasin tööd.  Erialase hariduse olen oman-
danud Tallinna Ülikoolis keskkonnakorralduse erialal 
ning samas valdkonnas olen lõpetamas magistriõpet. 
Ülikooliõppe kestel olen osa võtnud ka noorteorgani-
satsioonide tegevustest, mis andis kindlasti juurde kor-
ralduslikku ja meeskonnatöö kogemust ning ühe aasta 
veetsin ka Eestist väljas Euroopa lõunapoolsemas riigis. 
Kuigi õpingud on toonud mind Tallinna, olen algselt 
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Päris esimene lehenumber 
põhjendab ajalehe loomist 
vajadusega pakkuda elaniku-

le võimalust olla kursis vallas toi-
muvaga, avaldada volikogu ja valla-
valitsuse määrusi. Eesmärgiks seati 
ka omandi- ja maareformi, eluruu-
mide erastamist, pensioni ja toetus-
te saamist, haridus- ja kultuuritööd 
puudutava teabe jagamist. „Leht 
täidab missiooni, kui jõuame iga 
lugejani, võidame tema usalduse ja 
meie lugejast saab ka ajalehe autor, 
kes jagab oma kogemusi ja ideid,” 
seisab esikaanel. 

Esimene leht oli oma sisult tol-
lase aja nägu: teemadeks olid näi-
teks NL passide vahetamine Eesti 
Vabariigi omade vastu, läbi käidi 
õigusvastaselt võõrandatud maa ta-
gastamise nüansid, anti nõu, kuidas 
toimida rahvakapitali obligatsiooni-
de arvestuskaartidega. Kajastatud 
olid ka teemad, mis sobiksid vabalt 
nüüd, kaks dekaadi hiljem, näiteks 
Laagri lasteaia sünnipäev  – tollal 
25, täna 45.

Vallalehe esimene toimetaja  
Heino Raieste, kes vedas kohalikku 
meediat aastail 1994-2003, leiab, et 
vallaleht on oluline infokandja – oli 
siis ja on nüüd. „Selles peaks kajas-
tama eelkõige valla elu – kus on rik-
kus, kus vaesus, kus patustatakse, 
kus ollakse tublid,” arvab pikaaegne 
toimetaja.

Ega toonane missioon tänasest 
aastal 2014 palju erinegi. Määrus-
te ja seadusesätete inimkeelsem 
lahtikirjutamine, et vallakodanikul 
oleks piisavalt infot, tegemaks enda 
jaoks kõige mõistlikumaid otsuseid. 
Kajastused sündmustest, ülevaated 
ettevõtluskeskkonnast, tutvumised 
inimestega, kes teevad põnevaid 
asju või mõtlevad ägedaid mõtteid. 
Tugeva ja aktiivse kogukonna liik-
mete tegutsemisedki väärivad pilti 
ja pinda kohalikus lehes, sest Posti-
mees või TV3 külasüdamesse sünd-
musi kajastama ei jõua. 

Saue vallaleht pürib pigem aja-
kirjandusliku formaadi kui poliiti-
lise instrumendi mudelisse, milleks 
munitsipaallehti tihti peetakse. 
Sõna saavad vabalt ka need, kel va-
jadus väljendada konstruktiivset pa-
hameelt või eriarvamusi.

Võrreldes 20 aasta taguse ajaga 

on infokanaleid muidugi tublisti 
juurde tulnud. N-ö ametlikumat 
laadi teavet jagavad täna Saue valla 
veebileht ja Facebooki sein, aga ka 
kõikvõimalikud pisikesed grupi-
kesed, alates lastevanemate e-posti 
listidest lasteaedades ja koolides, 

kuni naaber- ja sõpruskondade blo-
gikeskkondadeni välja. Paberil leht 
on jäänud nende kõrvale. 

Vist on veel vara kõigil internetti 
üle kolida ja seltskonda, kes hommi-
kukohvi kõrvale ajalehepaberi sahi-
nat naudib, leidub tänagi.

20 aastat kohalikku infovoogu
INFO JA MEEDIA

Veebruaris 1994 ilmus esimene Saue vallaleht. Juba siis sai nimeks Koduvald, neljal küljel, val-
gel paberil. Muutunud on formaat, kasvanud maht, vahetunud toimetajad, kuid katkematult 
ilmudes on väljaanne jõudnud 2014. aasta veebruarisse. Igasugu digi- ja ja nutimaailma kiuste.

Uued inimesed, uued ametipostid
Veebruari alguse seisuga on vallamajas 
toimunud mitmed personalialased liiku-
mised. Tööle asus uus keskkonnaspet-
sialist (senine hakkas vallamajas täitma 
juristi ametikohuseid), endine maa- ja 
planeeringute osakonna juhataja alus-
tas abivallavanemana samas valdkon-
nas ja täidetud sai ka hariduse-, kultuu-
ri- ja sotsiaalosakonna abivallavanema 
koht, mis pikka aega õiget inimest oo-
tas. Lisaks on alates veebruarist Saue 
vallas uued konstaablid.

ARVAMISED

Ants Tarve, Tuula küla
Olen kauaaegne Postimehe lugeja, 
kuid pean tunnistama, et ka vallaleht 
on oluline. Oma valla tegemistest ju 
kusagilt mujalt infot ei saa ning see-
pärast ei suuda seda asendada üks-
ki teine väljaanne. Samas on ta ka 
meelelahutuslik ning selle lehe loen 
küll otsast otsani läbi. Arvan, et pa-
berkandjal leht peaks ikka jääma, sest 
maapiirkondades on vanemaealisi 
elanikke palju, kellel muid võimalusi 
valla tegemistest teada saamiseks ei 
ole. Kaastööd ma kindlasti tegema ei 
hakka, kuid soovin tegijaile palju jaksu 
ja julgust kõiki teemasid „läbi närida“.

Tiiu Tiikmaa, Laagri
Loen meeleldi ka paberlehte ja sealt 
kohalikke uudiseid. Kõik ei ole mui-
dugi minu jaoks, aga see on loomu-
lik. Sealt saab nii infot kui ka mee-
lelahutust. Ootan alati seda lehte. 
Sooviksin ka edaspidi lehte posti 
ja kuna olen mittetöötav pensionär, 
siis ei ütle ära, kui see on tasuta.

Tiit Kimmel, Laagri
Muude paberlehtede kõrval on 
tähtis ka Koduvald. Ja eks see aja-
kirjanduse tarbimine ole miksitud 
nii paberlehe kui ka elektroonilise 
väljaande vahel. Kord nii, kord naa. 

Ja vahet ei ole, millise väljaande-
ga on tegemist. Koduvalla juurde 
taaspöördumine konkreetse asja 
järelevaatamiseks on paberlehe pu-
hul mõnusam. Ja vallalehe roll on 
ju ajaloo mõisteski oluline. Robert 
Prutz on väljendanud üht mõtet, mis 
mulle selles kontekstis tundub ku-
jundlik: „Ajakirjandus – see on mo-
noloog, mida jutustab aeg endast 
endale. See on igapäevane enese-
kriitika, mida kinnitab aeg omaene-
se sisuga. See on päevik, millesse ta 
kannab jooksva ajaloo.“ 

Loen ikka sellepärast, et val-
las toimuv läheb korda. Oluline on 

teadmine, mismoodi asjad üldises 
plaanis on mõeldud, mida ära teh-
tud, kuidas tegemistest kõneldud. 
Ja kindlasti ka eluolu raamistik valla-
kodanikule. Millised on vallajuhtide 
ideed ja mida oodatakse vallakoda-
nikult. Kogu valla kohta ju igapäe-
vast pilti ei ole, seepärast on suur 
pilt vähemalt kord kuus kätte too-
dud. Ja nii saab ka jälgida uue koa-
litsioonilepingu täitmise protsessi, 
kui sellest kirjutatakse. Ka koostööst 
naabervaldade ja vallajuhtide seda 
sorti plaanidest võiks lugeda.

Inimestel on erinevad soovid ja 
arusaamised, seepärast on patt nu-

riseda ühe või teise, mulle mitte nii 
huvitava käsitluse üle. See on ju val-
la kodanike soovide kontsentraat. 
Igaüks leiab sealt endale vajaliku 
teema või käitumisjuhise. 

Olen nüüd juba harjunud Kodu-
valda postkastist võtma. Kui mingil 
põhjusel seda seal ei ole, küsin leh-
te naabritelt lugemiseks või pöör-
dun elektroonilise vormi juurde. Kui 
meelde tuleb, küsin mitteilmumise 
või mittesaamise kohta infot.

Soovin lehe koostajale õnne ja 
edu ning muhedat sulejooksu kla-
viatuuril. 20. sünnipäev on peagi 
käes!
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Lehe sünnipäeva puhul sai esimene ja pea 10 aastat toimetaja tööd teinud 
Heino Raieste vallavalitsuse tänukirja.

Aastakäikude kaupa köidetud 
lehenumbreid saab veebruarikuu 
jooksul sirvida raamatukogus Laagris.



pärit Pärnust. Keskkooli lõpetasin Pärnu Ühisgümnaasiumis 
ning suvepealinna elu perioodi jääb ka tegelemine muusikaga, 
seda siis sealse noorte puhkpilliorkestri ridades. 

Keskkonnaspetsialisti töö hõlmab endas erinevate keskkon-
naalaste ülesannete täitmist, näiteks jäätmehoolduse, kesk-
konnalubade ja keskkonnaalase järelevalve korraldamist jne. 
Antud valdkond on kindlasti väga mitmekülgne. Eks minu 
üheks ülesandeks ole ka aidata selles valdkonnas orienteeruda 
ning leida lahendusi erinevatele probleemidele ja küsimustele.
654 1152  534 46686 
katrina.utsar@sauevald.ee

Indrek Eensaar, abivallavanem
Vallavalitsuses olen ametis alates 20. jaa-
nuarist ja vastutan sotsiaal-, haridus-, 
kultuuri- ja spordivaldkonna ning ühis-
transpordi korralduse eest. Enne valla-
valitsusse tulekut töötasin üle 10 aasta 

Kultuuriministeeriumis infotehnoloogia juhina. Minu vastu-
tusvaldkonnaks olid raamatukogude, muuseumide ja teatri-
tega seotud IT-lahendused ning kultuuripärandi digitaalsena 
kättesaadavaks tegemine ja säilitamine. Varasemalt töötasin 
Harju Maavalitsuses ühistranspordi ja infrastruktuuri pea-
spetsialistina ning tegelesin geoinfosüsteemidega. Olen lõpe-
tanud Tallinna Tehnikaülikooli haldusjuhtimise eriala ning 
kaitsesin samal erialal ka magistrikraadi.

Juba lühikese ajaga on kogunenud palju positiivseid emot-
sioone! Mul on väga hea meel, et Saue vallas on nii palju aktiiv-
seid inimesi, kes panustavad oma aega ja energiat kodukandi 
elu edendamisse, isetegevusse ning aitavad abivajajaid. Soovin 
teile palju jõudu ja püüan igati abiks olla. Kohtumiseni!
654 1158, 511 9343
indrek.eensaar@sauevald.ee

Konstaablid Signe Nõmm ja Marek Tammis 
Alates jaanuarist on Saue vald  ja Saue linn on kokku liidetud 

ühtseks konstaabli-
piirkonnaks.

Saue valla elanik 
saab seega vastuvõ-
tule minna nii valla 
kui linna konstaab-
lipunkti. 

Saue valla konstaablipunkt asub Laagris Vae 6 (Koveki 
maja), vastuvõtt teisipäeval kell 14-16, telefon 6124 541.

Saue linna konstaablipunkt asub Tule põik 2, vastuvõtt es-
maspäeviti kell 15-17, telefon 6124 577. Vastuvõtuvälisel ajal 
tuleks helistada  korrapidaja numbril 6124 510, sealt edasta-
takse teemad piirkonna konstaablile.

Kui on pakiline teema, tuleks igal juhul helistada numb-
rile 110 ja kutsuda kohale patrull. Kui teema ei vaja kohest 
sekkumist, saab lisaks vastuvõtuajale pöörduda ka e-posti teel: 
signe.nomm@politsei.ee ja marek.tammis@politsei.ee

„Riigigümnaasiumi raja-
mist Laagri asulasse toe-
tab eelkõige logistiliselt 

hea asukoht, mis tänu mitmekesistele 
transpordivõimalustele on ligipää-
setav nii Lääne-Harjumaa õpilastele 
kui ka vallaga piirnevate Tallinna 
linnaosade õpilastele. Samuti on ole-
mas hoonestamata maa-ala tegutseva 
põhikooli kõrval – riigigümnaasiu-
mi paiknemine põhikooli naabruses 
võimaldaks kasutada olemasolevaid 
spordirajatisi, sh täismõõtmetega 
staadioni,“ loetles vallavanem Andres 
Laisk kolme tugevat argumenti, mis 
asukoha valikul Laagri kasuks räägi-
vad.

Haridus- ja Teadusministeerium 
tõdes, et ettepanek on igati kaalukas, 
aga edasi saab teemaga minna alles 
juhul, kui ka teised Lääne-Harjmaa 
omavalitsused oma seisukohad anna-
vad. 5. veebruaril toimuski temaatili-
ne ümarlaud asutatava riigigümnaa-
siumi eelduste ja võimalikkuse ning 
piirkonnas sellega kaasneva mõju üle. 

Haridus- ja Teadusministeerium 
lähtub kavandamisel sellest, et piir-
konnas on olemas vähemalt 252 
gümnaasiumiõpilase olemasolu. 
„Suuremates linnades on otstarbekas 
luua 540 õpilasega gümnaasiumid, 
sest see annab rohkem valikuvõi-
malusi ja suuremat ökonoomsust 
koolipidajale,“ selgitas Haridus- ja 
Teadusministeeriumi koolivõrgu juht 
Kalle Küttis. Suuremate gümnaasiu-
mite puhul on soov pakkuda noortele 
vähemalt 150 erinevat kursust, väik-
semate puhul on sihiks 120 erinevat 
kursust.

Saue Vallavalitsuse analüüs näi-
tas, et noortest vähemalt statistiliselt 

puudust ei tuleks, Lääne-Harjumaal 
sünnib igal aastal kokku üle 750 lap-
se, neist Saue vallas üle 130 ning n-n 
„lähiringis“ üle 280 lapse. „Lähirin-
gi all käsitleme Saue valda koos Lää-
ne-Harjumaa nende omavalitsustega, 
kus puudub täna gümnaasium, lisaks 
Harku vallast Harku alev, Tutermaa 
ja Kumna külad ning Saku vallast 
Juuliku, Jälgimäe, Tänassilma, Saue 
ja Rahula külad,“ lisas Laisk. Tema 
sõnul võiks Laagris paikneva riigi-
gümnaasiumi sihtgrupp ollagi just 
need omavalitsused, kus täna güm-
naasiumi tasemel haridust ei pakuta.

Idee piirkonda riigigümaasium 
rajada on seega numbritega toekalt 
toetatud. Aga kuhu?

Mõlemad Saued pretendeerivad 
 Kui teised Lääne-Harjumaa oma-
valitsused ei ole volikogude tasandil 
veel oma seisukohti kujundanud, siis 
Saue vallavolikogu otsusele reagee-
ris kiiresti  Saue  linn  ja tegi vahe-
tult enne ümarlauda erakorraliselt 
kokku kutsutud volikogus otsuse, et 
nendele meeldiks riigigümnaasiumit 
näha rohkem enda territooriumil.  
Saue linnapea Henn Põlluaas tõi toi-
munud ümarlaual välja paljuski just 
needsamad argumendid, mis valdki - 
logistika, toetav infra ja vaba maa. 
Saue linna eelisteks peavad linnaisad 
kaugust Tallinnast: „Laagrisse güm-
naasiumi loomine tähendaks sisuliselt 
selle Tallinna rajamist,“ kommentee-
ris abilinnapea Jüri Tümanok 

Teiseks tugevuseks peab Saue linn 
juba olemasolevat gümnaasiumi, lin-
najuhid leiavad, et riigigümnaasiumi 
rajamine juba toimiva kooli baasil 
oleks kõige loogilisem. 

Viimase teema kontekstis läksid 
arvamused ümarlaual lahku. Ühelt 
poolt mõte rajada uus gümnaasium 
n-ö puhta lehena, mis võimaldaks 
luua ühised uued väärused ja ühtse 

tegutsemismustri, teiselt poolt arva-
mus, et juba olemasolev kompetents 
ja kogemused annavad riigigümnaa-
siumile pigem eelised. 

Saue vald on selgelt esimese idee 
pooldaja: „Hetkel Saue vallas güm-
naasium puudub, mistõttu ei tekiks 
konflikti juba varasemast ajast güm-
naasiumiharidust võimaldavate õppe-
asutustega. Oluline on aru saada, et 
riigigümnaasiumide kontseptsioon 
eeldab nende täielikku lahutamist 
põhikoolidest, iseseisvat juhtimist, 
õpetajaid jne.  Riigigümnaasiumi 
näol oleks tegemist Haridus-ja Tea-

dusministeeriumi valitsemisalasse 
kuuluva riigiasutusega. Rajatav õp-
peasutus oleks nii sisult kui vormilt 
uus ning peamiseks eesmärgiks oleks 
noorte ettevalmistamine kõrgkooli 
astumiseks. Kõigile kooli tulevatele 
noortele oleks kool samuti uus ning 
seeläbi oleksid kõik õpilased õpinguid 
alustades võrdses positsioonis,“ leiab 
Laisk. Uus riigigümnaasium peaks 
olema täiendav võimalus  piiride üle-
selt ja esmajärjekorras mõeldud tee-
nindama neid  omavalitsusi, kus täna 
gümnaasium puudub või kus paik-
nev gümnaasium logistiliselt osadest 

omavalitsuse piirkondadest kõrvale 
jääb. 

„Gümnaasiumi asukoha üle täna 
otsustades on oluline vaadata tule-
vikku  vähemalt 10–20 aastat.  Aru-
telu naabritega on kindlasti  oluline, 
sest selleks ajaks on Saue linnast ja 
Laagrist saanud suure tõenäolisusega 
üks ühine teenusepiirkond. Küsimus 
on pigem selles, kus selles piirkonnas 
peaks gümnaasium paiknema, et või-
malikult hästi rahuldada ülejäänud 
Lääne Harjumaa vajadusi. Kui paku-
takse välja parem asukoht, siis meie 
oleme seda valmis  kindlasti toetama. 
Hetkel me suurt pilti vaadates pare-
mat asukohta Lääne Harjumaal liht-
salt ei näe,“ selgitas Laisk.

Kuigi riigigümnaasiumide reaal-
se ehitamiseni Harjumaal jõutakse 
tõenäoliselt alles 2017. aastal, siis see 
nimekiri, et kuhu ja mida, lüüakse 
lukku juba 2014. aasta juunikuus. 
Seega on otsustamiseks aega loetud 
kuud. Ümarlaual lepiti kokku, et kõik 
Lääne-Harjumaa omavalitsused ku-
jundavad oma seisukohad hiljemalt 
märtsiks.
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KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Saue vald pakub tulevase 
riigigümnaasiumi asukohas Laagrit

HARIDUS

Haridusministeeriumi kava näeb ette aastaks 2020 rajada riigigümnaasiumid maakonnakeskustesse. 
Harjumaale planeeritakse hetkel kuni kolm koolimaja. Saue Vallavolikogu on teinud ministeeriumile 
ettepaneku, et Lääne Harjumaa noori teenindav gümnaasium saaks tulevikus paiknema  Laagris asu-
va põhikopoli kõrval asuval kinnistul. 

Hariduskorralduse kaasajasta-
mise sisuks on tagada kõigile 
õpilastele kodulähedane põhi-
haridus, võrdselt kõrge õppe 
kvaliteet ja valikuvõimalused 
gümnaasiumis ning üle riigi 
koolivõrgu efektiivne korral-
dus. See hõlmab põhikooli ja 
gümnaasiumi lahutamist, riigi-
gümnaasiumide loomist igasse 
maakonda, et takistada noorte 
lahkumist ainult paari suurde 
linna. Põhikooli- ja gümnaasiu-
miseaduse kohaselt on aastaks 
2020 igas maakonnas vähemalt 
üks riigigümnaasium.

LISAINFO

Saue valla poolt koostatud analüüs näitab, et  valla lähiring täna gümnaa-
siumiteta omavalitsuste näol suudaks pakkuda pikaajaliselt püsivat nõudlust, 
et oleks põhjendatud suure gümnaasiumi tegemine Laagrisse. * Andmed on 
ligikaudne prognoos lähtuvalt tänasest elanike arvust omavalitsustes.
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Õppeaasta 

Gümnaasiumi õpilaste arv vastaval õppeaastal kokku  
(maha on arvestatud Tallinna eliitkoolid, Nõo ja Noarootsi õpilased)  

Saue vald

Lähiring

Lääne-Harju

Vallavanem Andres Laisk toonitas omavalitsuste ümarlaual, et gümnaasiumi 
asukoha üle otsustades on oluline vaadata vähemalt 10–20 aastat tulevikku, 
sest selleks ajaks on Saue linnast ja Laagrist saanud suure tõenäolisusega üks 
ühine teenusepiirkond. 
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Äkki ongi nii, et jumalat meil ei 
ole ja usku ei ole, aga meil on laul?

See on väga sedamoodi, et seesa-
ma heli, mis meis on, ongi meie reli-
gioon. Maailm on loodud ju heliga. 
Ka ristiusu „Saagu valgus!“  on öel-
dud heliga, kogu maailma loomise 
eepostes on juttu sellest, et elu on 
loodud heliga. Sel juhul on heliga 
loodud kogu univesrum. Loogika 
ütleb, et igaühes meist on osa sel-
lest alghelist. Ja kui on nii, siis ei ole 
võimalik ju ennast sellest ALGHE-
LIST välja arvata!

Kas „Koidus“ võib olla siis 
mõni selline heli, mis resoneerub 
eesti rahva algheliga?

Ilmselt oled sa täitsa kogemata 
praegu kinni püüdnud selle õige 
asja. Resoneerimine ongi täpne väl-
jend. See lugu resoneerib kuidagi 
suurema osa rahvaga, hakkab toimi-
ma. Äkki ma sain selle kuidagi kät-
te? Šamaanid ravitsevad inimesi eel-
dusel, et igal inimesel on oma heli. 
Šamaan tajub selle ära ja saab aru, 
et siin on üks noot paigast ära ja siis 
püüab kooskõla taastada. Ja inimene 
saab tervemaks. Heli kui ravitsemis-
meetod.

Kuidas Te Eesti riigi vaimset ja 
füüsilist tervist hindaksite?

Ega ta hea ei ole, aga  see pole 
kusagil maailmas praegu ideaal-
ne... Toimuks nagu mingi üleül-
dine ümberhäälestus. Maailm on 
muutumas. Viimase 20 aastaga on 
rohkem muutunud kui varem sajan-
diga. Meeletu areng tehnoloogias. 
Kõik tuleb avalikuks  – igalühel on 
kaameraga telefon, tehakse klõps ära 
ja mitte midagi ei saa kinni mätsida.  
Teisalt on aga mu arust ka nii, et 
Eestis pole kunagi nii hästi elatud. 
Paradoks.

Aga kui rääkida väiksesest 
inimesest, kas me oleme siis selle 
valguse võidu ja selja sirgu löömi-
sega hakkama saanud? 

Inimene unustab ikkagi kiiresti 
ära, mis on olnud. Need hetked, mil 
nad on lubanud kartulikoori süüa 
ja olla nõus millega iganes. Aeg lä-
heb mööda, elu muutub. Inimestel 
on autod ja majad ja suvilad. Samas 
tajuvad paljud oma hinges tohutut 
tühjust. Inimene jääb pidetuks. Ja 
siis  hakkavad mõned otsima seda 
ALGHELI.

Kus Teie pide ja pääsemine on? 
Kui hakata rääkima vaimsetest 

asjadest, siis kõik sõnad tunduvad 
õõnsad, neil pole kaalu. Pilk tuleks 
pöörata enese sisse. See on ränk töö, 

aga tuleks hakata tähele panema, 
millised on sinu mõtted. Kas need 
hüppavad ühelt teemalt teisele, ket-
ravad su peas automaatselt? Kas me 
oskame öelda stopp ja ennast puhas-
tada, olles teadlik ja mitte oma mõ-
tete virvarriga kaasa joosta? Inimene 
peaks teadvustama, mida teeb. Oma 
sõna täna väga ei teadvustata, pahvi-
takse niisama välja, ei kontrollita en-
nast. Aga iga sõna materialiseerub. 
Mida külvad seda lõikad.

Me oleme häälest ära... Oleme 
unustanud need nupud, mis meis 
igaühes on olemas, me ei kasuta 
neid absoluutselt. Ma tegelen prae-
gu praktikatega, mismoodi hinga-
mine ja heli koos toimivad. Teed 
harjutusi ja äkitselt hakkad aru saa-
ma, hakkad häälestama ennast täp-
semaks,  tunnetama keha ja kont-
rollima mõtteid. Teadlikult ütled 
endale stopp-stopp-stopp.

Häälestamise juurde kuuluvad 
palved on minu jaoks olulised.  
Need on vanad tarkused, et peale 
füüsilise keha on sul veel  mentaal-
ne, vaimne ja intellektuaalne keha, 
kõik omavahel seotud, justkui 
matrjoškad. Maailmaruum on on 
sinu enda sees. Päike on sinu enda 
sees. Eesti vabariik on sinu enda 
sees – seda peab aduma. Häälestus-
küsimus on oluline, et ego ei oleks 

esimesel kohal. Oluline ei ole see, 
kui palju on medaleid ja kui kõva 
mees sa oled või kui mitmel esikaa-
nel.

Kui me kõik suudaksime olla fo-

kuseeritumad. Igaühest ju sõltub. 
Ja jõujooned on meil kõik käes. Kui 
me hakkame endast rohkem aru 
saama, hakkavad asjad juhtuma, nii 
väikeselt kui suurelt.

Tõnis Mägi: „Me oleme 
praegu natuke häälest ära“

AASTAPÄEV

Eesti sünnipäeva eelõhtul

20. veebruaril 
kell 19 

kultuurikeskuses Laagris 

Tõnis Mägi 
muusika
mõtted 
meeleolu

Piletid eelmüügis hinnaga 7 eurot 
ja tund enne kontserdi algust  
kohapeal  hinnaga 10 eurot 

Küsi ja broneeri kultuurikeskusest telefon 679 6765
(Saue valla Kultuurikeskus, Veskitammi 8) 

Kasuta pääsme etteostuvõimalust, sest muidu... mine tea...

ALGUS LK 1

Saue-Jõgisoo Haridusselts tähistab

Vabariigi aastapäeva Eesti Ajaloomuuseumis

      22.veebruaril 2014, kell 11.00

Tallinnas, Pikk 15

"1000 aastat Eesti ajalugu", ekskursioon giidiga 

ja ehtekuntsnik Kärt Summataveti näitus

*

pilet 5.- (koos giidiga)

lisandub ühise transpordi kulu

info ja registreerimine: 

tel. 5012033 Ülle; e-post; jogisoo@hot.ee

hiljemalt  14.02.2014

Kohtade  arv on piiratud!

Saue-Jõgisoo Haridusselts tähistab

Vabariigi aastapäeva Eesti Ajaloomuuseumis

      22.veebruaril 2014, kell 11.00

Tallinnas, Pikk 15

"1000 aastat Eesti ajalugu", ekskursioon giidiga 

ja ehtekuntsnik Kärt Summataveti näitus

*

pilet 5.- (koos giidiga)

lisandub ühise transpordi kulu

info ja registreerimine: 

tel. 5012033 Ülle; e-post; jogisoo@hot.ee

hiljemalt  14.02.2014

Kohtade  arv on piiratud!

Ideid Eesti Vabariigi aastapäevaks
Lihtne 
kamatort 
Marikalt

PÕHI:
•	 1	pakk	heledaid	küpsiseid	

(180	grammi)
•	 100	grammi	võid

TÄIDIS:
•	 200	ml	35%-list	koort	
•	 6	spl	suhkrut
•	 300	grammi	kohupiimapastat
•	 1	tl	vaniljesuhkrut
•	 4	spl	kamajahu
•	 5	tl	želatiini
•	 200	grammi	maitsestamata	

Merevaiku
•	 peotäis	jõhvikaid
•	 pisut	riivitud	šokolaadi

Kamatort	on	igati	sobilik	ja	lihtne	
tort,	millega	tähistada	meie	riigi	
sünnipäeva.	Tort	minu	arvates	
maitsete	ja	tooraine	poolest	
igati	isamaaline.	Proovinud	olen	
mitmeid	maitsekooslusi,	aga	
see	lihtne	tort	on	hetkel	üks	
meie	pere	lemmikuid.	Muidu	
lapsed	meie	peres	kama	väga	ei	
söö,	aga	see	tort	neile	meeldib.	
Tort	on	hea	teha	eelmisel	õhtul	
valmis	ja	küpsetamist	ei	vaja.

Põhjaks	kasutasin	heledaid	küpsiseid,	enim	meeldisid	iirikreemi-mait-
selised.	Purusta	küpsised	peeneks	puruks.	Sulata	või	ja	sega	see	küp-
sisepuruga.	Kasuta	võimalusel	lahtikäivat	koogivormi,	mille	põhi	kata	
küpsetuspaberiga.	Vajuta	saadud	segu	ühtlaselt	koogivormi	põhja.	Va-
husta	koor	suhkruga,	lisa	kohupiimapasta	ja	Merevaik.	Merevaik	peaks	
olema	toasoe,	muidu	võivad	tükid	kreemi	sisse	jääda.	Lisa	ka	kama-
jahu	ja	vaniljesuhkur.	Pane	želatiin	külma	vette	paisuma	(1	tl	želatiini	
jaoks	lisa	1	spl	külma	vett,	mina	lasen	paisuda	10	minutit).	Kuumuta	
želatiini,	aga	päris	keema	ära	lase.	Lahustunud	želatiin	nirista	pidevalt	
segades	täidisesse.	Vala	täidis	koogipõhjale	ja	lase	vähemalt	4-5	tundi	
tarduda.	Veel	parem,	kui	koogi	teed	valmis	eelmisel	õhtul.	Eemalda	
tort	ettevaatlikult	vormist.	Kaunista	riivitud	šokolaadi	ja	jõhvikatega.	
Hapukad	marjad	–	pohlad,	punased	sõstrad,	jõhvikad	–	ei	lase	koogil	
liiga	magusaks	muutuda.

Marika Grünberg
Kodune kokkaja Laagrist
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Alliku külas Kotka tee ääres 
jätkuvad sarnaselt eelmi-
sele aastale ka 2014.  aas-

tal kanaliseerimistööd. Kauri tee 
ristist Poku teeni renoveeriti tee 
täies ulatuses. „Kuna oli teada, et 
sel aastal kanaliseerimistööd jätku-
vad, siis polnud mõtet enne nende 
lõplikku valmimist teed asfaltkatte 
alla viia. Kui vee-ettevõtja Kovek 
saab valmis ka Kotka tee teise etapi 
trassiehituse, loodetavasti kevadel 
ja juunis, siis kavandame asfal-
di panekut Kotka teele suve teise 
poolde,“ selgitab teedespetsialist 
Indrek Brandmeister. Juba jaanua-
ris pandi Kotka teele püsti ka uus 
LED-valgustitega tänavavalgustus.

Kotka tee äärne piirkond on 
üks nendest nukratest uuselurajoo-
ni näidetest, kus probleeme, mis 
on tingitud arendaja välja ehitama-
ta jäetud teedest, püüab vald jõu-
du mööda lahendada. Igasuguste 
investeeringute eelduseks on aga 
teemaa tükkide omandamine val-
lavara hulka ja selles osas on peale 
pikki läbirääkimisi tulnud ka väi-
kesed edusammud. Nüüd on lisaks 
Kotka teele valla omandusse jõud-
nud ka Tootsi ja osaliselt Kraavi 
teed. Kuigi selle aasta eelarves pole 
nendele kahele veel investeeringuid 
ette nähtud, püütakse teedespet-
sialisti sõnul seal jooksva hoolduse 
käigus teha esialgu Tootsi teel ja 
Kraavi teel teepeenarde korrastust 
ja seejärel lõiguti ka freesasfaldiga 
katmist. Suuremad investeeringud 
lükkuvad siiski järgnevatesse aasta-

tesse. Ka on valminud juba Tootsi 
tee äärne tänavavalgustusprojekt, 
mis samuti 2014.  aastal realisee-
rub.

Tänavavalgustus on planeeri-
tud ka Alliku küla Tammetalu tee 
äärde, et Harku metsa suundujatel 
valgem ja turvalisem oleks. Tehni-
line projekt on valmis, aga käivad 
veel läbirääkimised maaomanike-
ga servituutide seadmiseks. „Kui 
maaomanikega suuremaid vaid-
lusi ei tule, saab see projekt hilje-
malt sügiseks ka ehitusse,“ arvab 
Brandmeister.

Ääsmäel Altküla teel läheb re-
monti 700-meetrine lõik tee kesk-
osas, kus majapidamised on kõige 
tihedamalt koondunud. Kruusa-
teele ehitatakse veeviimarid ja 
kuumpinnatud kergkatend.

Vanamõisa küla Välja elurajoo-
ni elanike rõõmuks saab renovee-
ritud ja kuumpinnatud kergkatte 
Välja tee lõik Toominga teest kuni 
Suurevälja teeni Saue linna piiril.

Hüüru külas on sel aastal kavas 
ehitada kuumpinnatud kergkat-
ted Aiandi teel Paldiski maanteest 
kuni Tamme tänava ristmikuni, li-
saks Kalda tee tagumine lõik, kus 
praegu katend puudub ning töösse 
läheb ka Jõe tee algus. Konkreet-
sed ehitusmahud selguvad projek-
teerimise käigus, kui valmivad töö-
de täpsed eelkalkulatsioonid.

Laagrisse parklad ja kergtee
Laagris alustatakse kahe parkla 
ehitamist. Üks neist tuleb Laagri 
Kooli juurde veebruaris valmiva 
juurdeehituse teenindamiseks. Gra- 
niitsõelmetest kattega parklasse 
mahub 30 autot. Kuna parkla on 
territooriumiväline, rajatakse ka 

jalgteed ja sebraga ületuskoht. Tei-
se rajatava parkla asukoht on Jõe-
kääru pargi rularambi kõrval, kuhu 
ehitatakse autode parkla ja lisaks ka 
väike rollerite parkimise ala ning 
jalgteed mõlema uue spordivälja-
ku juurde. „Sel aastal küll rohkem 
vahendeid lisaks parkla ja jalgteede 
ehitusele ei ole, aga järgnevatel aas-
tatel pargi arendus jätkub: plaanis 
on rajada kõrgele jõe kaldarajale 
kergteed jalutamiseks, kiikuvad 
pingid, piknikumuru, lillepeenrad 
ja muu, et sellest saaks tõesti par-
giala, kus on mõnus olla,“ ütleb 
Brandmeister. Välja vahetatakse ka 
sealsamas skatepargi kõrval oleva 
Pääsküla jõe jalakäijate silla laudis.

Instituudi tee äärde planeeri-
takse valgustatud kergteed, mis 
ühendab läbi Pilliroo tänava Met-
savahi ja Kotka piirkonnad, suubu-
des juba olemasolevasse (muldvalli 
kõrval kulgevale) kergteele. Kokku 
on investeeringute raha teedesse 
eelarves ette nähtud 1  134  000 
eurot. 

Hoolduses põhirõhk 
teepeenardel
Vallavalitsus on otsimas uusi part-
nereid nii kruusa- kui mustkattega 
teede hoolduseks. Üheks peami-
seks suunaks saab olema tiheasus-
tusala peatänavate ja suurema 
liiklusega valla teede teepeenarde 
korrastamine. 

Brandmeisteri sõnul kooritakse 
seal, kus peenar on teest kõrge-
maks kasvanud, servad maha, et 
sadevesi jookseks teelt korralikult 
kraavi. „Muidu ei ole mõtet kruusa 
peale vedadagi, kui autod selle vee-
lombis minema uhuvad,“ selgitab 
teedespetsialist. 

Sel aastal saab asfaltkatte alla Kotka tee Alliku külas 
ning kuumpinnatud kergkattega teed ja tänavad 
Hüürus, Ääsmäel ja Vanamõisas, lisaks valmib plaanide 
järgi üks kergteejupp Instituudi tee äärde ja kaks 
parklat Laagrisse.

Teedesse investeeritakse sel aastal üle miljoni euro
TEED JA TÄNAVAD

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Ligi 900-meetrine teelõik, mis ühendaks praegu Metsavahi elurajoo-
niga külgnevat kergteed Laagriga, on kavas rajada veel tänavu. Tee ja 
valgustuse hinnanguliseks maksumuseks on 180 000 eurot ning Saue 
vald on teinud Siseministeeriumile taotluse, et see teelõik lülitataks re-
servnimekirja, mille alusel on võimalik taotleda toetust tee rajamiseks. 

Taotlemise edukus sõltub paari kuu jooksul ning teadaolevalt ei 
ole toetusmeetme maht suur. Juhul kui riikliku rahastuse taotlemisest 
midagi välja ei tule, plaanitakse tee-ehitus rahastada vallaeelarvest. 
Rahastustaotluse koostamise käigus sõlmisid Saue ja Harku vallavalit-
sused kirjaliku kokkuleppe, mile sisuks on teha ühiseid jõupingutusi, 
et kogu Laagri-Harku tee ulatuses oleks peatselt võimalik turvaliselt 
mööda kergteed liigelda. Esimese sammuna plaanitakse Harkut ja Met-
savahi elurajooni ühendava teeosa tarbeks ehitusprojekti koostamist, 
seejärel püütakse koostöös ka tee rajamiseks vahendeid leida.

SAUE VALD KAVATSEB RAJADA METSAVAHI ELAMURAJOONI 
LAAGRIGA ÜHENDAVA KERGTEE

Laagri ja Harku alevikke ühendava
kergliiklustee asendiskeem

Olemasolev kergliiklustee

Projekteeritud kergliiklustee (ca 900 m)

Ühiselt projekteeritav kergliiklustee (sh ca 700m Saue vallas ja ca 1200m Harku vallas)

Vallapiir

M 1 : 20 000 (A4 formaadis)
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Harjumaal kehtestati 2008. aastal praegu 
kehtivad maakonna avalike bussiliinide pileti-
tsoonid ja piletihinnad. Tänaseks on analüü-
situd sõitjate liikumisharjumusi ning jõutud 
järeldusele, et parema teenuse pakkumiseks 
on vaja korrigeerida tsoonipiire ja piletihin-
du. Mõnel liinil on tekkinud olukord, kus 
suur hulk sõitjaid maksavad suhteliselt lühi-
kese sõidu eest kõrget hinda, kuna ületavad 
tsoonipiiri. Seda probleemi aitab lahendada 
tsoonipiiride korrigeerimine 1. veebruarist 
2014, mille käigus laienevad teine ja kolmas 
tsoon. Piletitsoonide piiride muutmine toob 
kaasa vajaduse korrigeerida ka piletihindu.

Soodustamaks e-piletite kasutamist, alan-
datakse nende hindasid. Alates 1. veeb-
ruarist 2014 suurendatakse e-üksikpileti 
soodustust 20%-le võrreldes paberüksikpi-
letiga. E-pileti soodustus loob lisamugavusi 
sõitjatele, hinnatase langeb e-pileti puhul 
kuni 14%. 

Paberüksikpileti hinda tõstetakse 0,10 euro 
võrra ja vastavalt sellele muutub ka kuupileti 
hind kõigis tsoonides 2 euro võrra.

Harjumaa avalikel bussiliinidel muutusid tsoonipiirid ja piletihinnad
E-üksikpilet (€)

Tsoon Vana hind Uus hind

1 0.76 0.72

2 1.43 1.28

3 2.10 1.84

4 2.77 2.40

5 3.44 2.96

Sularaha üksikpilet –paberpilet (€)

Tsoon Vana hind Uus hind

1 0.80 0.90

2 1.50 1.60

3 2.20 2.30

4 2.90 3.00

5 3.60 3.70

Kuupilet (€)

Tsoon Vana hind Uus hind
1 16.00 18.00
2 30.00 32.00
3 44.00 46.00
4 58.00 60.00
5 72.00 74.00



Nii iseloomustas seda maja ja inime-
si lasteaia kauaaegne direktor Tiiu 
Ingerainen juubelimaitsega sünni-

päevapeol. Tuhatkond last ja pisut alla 200 
õpetaja tuleks saldoks, kui tahta seda aega  
näitlikustada  numbrites. Aga hoopis kõne-
kam on selle 45 aasta jooksul juhtunu  - on  
mehele mindud ja lapsi saadud,  õpitud ja 
õpetatud, pidusid peetud ja kallitega hüvasti 
jäetud. Tegutsetud isu ja innuga.

Selle tuhande Laagri lasteaia lapse seas 
on on neid, kes nüüd ise oma järeltulijaid 
hommikul rühma toovad. Neid, kes ise täna 
sealsamas hoopis õpetajatena tegutsevad. On 
neid, kes teevad suuri tegusid laias maailmas, 
aga neid on jagunud ka volikokku Saue valla 
asjade üle aru pidama. 

Maailm  meie  ümber  muutub  pead-
pööritava  kiirusega,  on  nii  hea,  et mõned 
maamärgid  püsivad.  Nagu  iseenesestmõis-
tetavalt. „Täiesti  kindlalt  ja  uhkusega   võin  
öelda,  et  Laagri  lasteaed  on  üks  selline  
maamärk  Saue vallas.  Me  olime  olemas  
enne  Google’it,  enne  masu ja uusi tõdesid.  
Elasime  kõik  üle  ning  püüame  jääda  ra-
hulikuks, toimetame   tasa  ning  targu  edasi,  
mis  ei  tähenda  sugugi,  et  me  vahel  vinti  
üle  ei keeraks,“ ütles Ingerainen.

KoduvaldNR 2
VEEBRUAR 2014 SAUE VALLALEHT10

Koos lillede ja kingitustega sättis lasteaiapere täiskavanum pool end ühispildile.

Direktor Tiiu Ingerainen võrdles lasteaia maja 
matrjoškaga, välist sarnasust küll palju ei ole, 
aga sisu on – kui avad, siis üllatud.

 SAUE VALD
Vallavalitsus on tellinud valla et-
tevõttelt AS Kovek Kotka teele 
tänavavalgustusliini ehitustööd.
Valgusliini ehitustööd käivad ja 

lõpetatakse hiljemalt 7.02.2014. Kokku rajatak-
se 28 uut valgustit.

MARKO MEI 
Ja kodutee saabki vähe valge-
maks:-)
 
LIINA LASS 
Rõõmustav uudis!

MAARIT INGVER 
Miks ei panda valgustust Tamme-
talu tee sellele lõigule, mis viib 
terviseradade algusesse? See 
on täiesti kottpime, samas liigub 

seal ka õhtul päris palju inimesi, kes kobamisi 
teed otsivad.

TORMI TABOR 
Katastriüksuste piiride järgi võib 
arvata, et seal on maaküsimused 
lahendamata.

ANDRES LAISK 
Nii on, tee ei asu mingis lõigus 
seal valla maa peal.

INDREK BRANDMEISTER 
Oleme seal projekteerimist lõ-
petamas (Tammetalu tee lõpp 
- Harku rajad) nüüd on jäänud 

servituutide seadmised. Asjaajamine käib.

TIIU PROOSO LIPP 
loodame, et lähitulevikus on 
plaanis ka hr. Tootsi “arendusala-
le” tuua valgustus...teedest mui-
dugi ei räägi parem.
 
ARGO ALGMA Ehk vallavanem 
valgustab ka asjade käiku, kuidas 
hr. Tootsiga asjad edenevad? 
Viimati enne valimisi pidite kohe 

kohe notarisse jõudma. Kas peale valimisi 
on nüüd hoog maas ja antud teema jällegi 4 
aastaks kalevi alla pandud? Tore, et osaliselt-
ki kodutee valgustatud saab. Vaadates Kotka 
teel tehtut, siis kui ei jõuta asfaldini, siis oleks 
ka hea, kui jõutaks sarnase kõva katteni nagu 
hetkel Kotka teel on. Mis selleks siis tehti. Veeti 
peale kildu ja lasti see teerulliga siledaks. Kas 
seda mujal ei saaks teha, et väike kiht kildu, 
(mida ka ju juba tehti hiljaaegu enne külmasid) 
ja siis teerull korra peale. Teerulli töö hinna ehk 
ikka eelarvest üles leiate, kuna lumeveo arvelt 
ju kokkuhoid korralik saavutatud?

 ANDRES LAISK 
Ühed jupid saime osta kohtutäi-
turi oksjonilt eelmise aasta lõpus 
ära (pikkupidi pool Tootsi tee esi-

mesest otsast ning jupike Kraavi teest), teiste 
juppide osas oleme pidanud aktiivselt läbirää-
kimisi, meie inimene on kolmel korral käinud 
notaris, Tootsi pole kohale erinevatel põhjustel 
jõudnud, kuigi on lubanud. Teedega on jätku-
valt selline plaan, et hakkame otsast põhjasid 
kõpitsema, et 2016 kuumpinnatud mustkatteni 
jõuda. Seega on võimalik, et mingid eelkirjel-
datud arengud 2014 -15 isegi toimuvad.

Sauevallakas 
Facebookis 45-aastane Laagri lasteaed on kui 

matrjoška nukk – avad ja üllatud

TÄHTPÄEV

Igas toas, igas ruumis on midagi uut, igas hargneb oma lugu, 
iga loo sees on ise tegelased, igal tegelasel on isemoodi karakter,  
igaüks on kallis, igaüks on oluline.

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Lihtsaid-
armsaid 
lugusid laulsid 
peol meele-
oluks nii oma 
maja lapsed 
kui õpetajad.

Vallavalitsuse tänukirja said südamega tehtud töö eest 
õpetajad Kairit  Koppel (fotol), Pille  Vankov, Kristel  Tool, 
Elina  Golubeva, Eli  Laaser ja Ruta  Kukkur. 

VASTUVÕTT LAAGRI KOOLI
Laagri kooli 2014. aasta sügisel esimes-
se klassi astujate avalduste vastuvõtmi-
ne toimub 1.-17. veebruarini. Taotlus esi-
tatakse elektrooniliselt e-posti aadressile 
laagrik@laagrik.edu.ee või paberil Laagri 
Kooli kantseleisse. Kool teavitab lapsevane-
mat taotluse kättesaamisest e-kirjaga kolme 
tööpäeva jooksul.

Kool edastab laekunud taotluste põh-
jal koostatud õpilaskandidaatide nimekirja 
20. veebruariks Saue Vallavalitsusele taot-
lustes toodud andmete õigsuse kontrollimi-
seks. Kool saadab vallavalitsuse poolt kont-
rollitud õpilaskandidaatide nimekirjas oleva 
lapse seaduslikule esindajale otsuse õpilas-
kandidaadiks vastuvõtmise/mittevastuvõtmi-
se kohta hiljemalt 5. märtsiks.

Kooli direktor moodustab koolivalmiduse 
hindamiseks komisjoni, kes korraldab (võttes 
arvesse laekunud taotlustes olevaid and-
meid) esimesse klassi astuda soovivatele õpi-
laskandidaatidele vestluse. Vestlus toimub 
märtsi viimasel nädalal. Täpne aeg teatatak-
se lapsevanemale e-kirjaga. Koolivalmiduse 
hindamise tulemusest teavitab kool vanemat 
e-kirjaga hiljemalt 10. aprilliks. Hindamise 
tulemusi teistkordselt ümber ei vaadata.

Kool teavitab esimesse klassi vastu võetud 
õpilaste vanemaid lapse kooli vastuvõtmisest 
e-kirjaga hiljemalt 20. aprillil.

Kui selgub, et esimesse klassi soovijaid 
on rohkem, kui koolikohti on, siis on eelis 
õpilasel:
• kelle mõlema vanema või üksikvane-
ma Eesti rahvastikuregistri järgne elukoht 
on lapse esimesse klassi minemisele eelne-
va aasta 31. detsembri seisuga Saue vald;
• kes elab Saue valla põhjapiirkonnas (s.o 
piirkond, mis jääb Keila-Saue-Laagri maan-
teest põhja poole);
• kelle vend või õde juba õpib koolis mitte 
vanemas kui kaheksandas klassis; 
• kui leidub jätkuvalt õpilaskandidaate, kes 
võrdsel määral täidavad kõiki eelnevates 
punktides sätestatud tingimusi, siis eelis-
tatakse õpilaskandidaati, kelle ühe vanema 
tegelik elukoht Saue vallas on olnud pide-
valt pikemat aega.

VASTUVÕTT PÄÄSKÜLA 
GÜMNAASIUMISSE
Saue vallas elava kooliealise lapse vastuvõ-
tuks esimesse klassi saab esitada avaldu-
se alates 3. märtsist tööpäeviti kella 9-15. 
Avaldusele tuleb lisada lapse sünnitunnis-
tuse koopia ja vanema isikut tõendava do-
kumendi koopia. 

Dokumente võib saata ka e-posti aad-
ressile paaskyla@paaskyla.tln.edu.ee. Va-
nem ei pea avaldusele lisama enda isikut 
tõendavat dokumenti digiallkirjaga kinni-

tatud avalduse esitamise korral. Avalduse 
blankett on kooli koduleheküljel. 

VASTUVÕTT SAUE 
GÜMNAASIUMISSE 
Saue Gümnaasium  hakkab võtma doku-
mente 1. aprillist, aga enne peab lapseva-
nem oma soovist laps sinna kooli 1. klassi 
panna teavitama valla haridusnõunikku  va-
bas vormis. Haridusnõunik  paneb kokku 
valla poolt nimekirja ja edastab selle Saue 
Gümnaasiumile. Kool võtab selle nimekirja 
alusel  dokumente vastu.

VASTUVÕTT ÄÄSMÄE PÕHIKOOLI
Ääsmäe kool võtab avaldusi vastu jooks-
valt, aga viimane tähtaeg on 31. mai.

Kooli astumiseks tuleb esitada järgmi-
sed dokumendid:
• Kooli sisseastuja isikut tõendav doku-
ment (selle puudumisel sünnitunnistus või 
–tõend)
• Vanema isikut tõendava dokumendi 
ametlikult kinnitatud ärakiri või koopia (pole 
vajalik digiallkirjastatud avalduse esitamise 
korral)
• 2 fotot mõõdus 3 x 4 cm
• Tervisekaart või selle ametlikult kinnitatud 
väljavõte.

Esimese klassi vastuvõtu info

RAIDO INGERAINEN



“Topeltelu” on etendus Londo-
ni taksojuht John Smithist, 
kes on juba mitukümmend 

aastat elanud topeltelu. Nimelt on tal 

linna erinevates piirkondades kaks maja, 
kaks abikaasat ja kaks last. Kui Johni lap-
sed internetis tutvuvad ning kokku saa-
da soovivad, saab Johni elus alguse üks 
värvikamaid ning närvilisemaid päevi. 
Tegu on etendusega, mis naerutab vaata-
jaid juba esimesest hetkest. Suurepärase 
näitlejatööga hiilgasid Sepo Seeman ning 
Jaan Rekkor. Soovitame seda tükki eel-

kõige neile, kes peavad lugu heast huu-
morist. Peale etendust oli rõõmus mee-
leolu garanteeritud ning et mitte tühja 
kõhuga koju sõita, külastasime ka söögi-
kohta, kus saime kõhud enne koduteed 
täis süüa. Reis oli tore ning muljed po-
sitiivsed. Noortekeskuse noorsootöötaja-
na loodan, et selliseid vahvaid reise tuleb 
meie tööpäeva veel edaspidigi. 

Linnavalitsus otsib bussiprobleemile 
lahendusi
AS Hansabuss vähendas alates selle aasta 6. jaa-
nuarist väljumisi kommertsliinil Saue-Tallinn ja see 
on põhjustanud linnaelanike seas pahameelt. Saue 
Linnavalitsus on otsinud tekkinud probleemile la-
hendust. Töös on mitu varianti, millega linnavalit-
sus tegeleb.

VARIANDID ON NÄITEKS:
1. Bussifirma taastab osaliselt vana graafiku
AS Hansabuss on öoelnud, et enne esimese kahe 
kuu analüüsi, mida tõi kaasa aasta
algusest kehtima hakanud veelgi tihedam ron-
gigraafik ja firma enda sõiduplaani muudatus, min-
geid muutusi ei tule.
2. Teine kommertsliin
Moni teine bussifirma avab uue kommertsliini ja 
hakkab sõitma väikebussidega. See võib olla kii-
reim lahendus – loa menetlemine võib võtta aega 
parimal juhul kuu. Läbiraakimised käivad, kuid 
kommertsbussiliin peab end ise ära majandama.
3. Avaliku bussiliini tulek
Harjumaal on tana kaks omavalitsust, mida ei kata 
avalikud bussiliinid, mida doteerib riik- Saue ja 
Maardu linn. Kommertsbussiliin, nagu Tallinn- Saue 
täna on, lähtub tegevuses majanduslikust arvestu-
sest (loe: kasumlikkusest). Liini sõidugraafikut ja pi-
letihindu määrata, muuta voi mõjutada on pea või-
matu. Avalik bussiliin ei tule Sauele üleöö, sellele 
ei ole Harjumaa Ühistranspordikeskusel täna isegi 
riigipoolset rahalist katet, et vedaja leidmise riigi-
hange valja kuulutada, kuid pikemas perspektiivis 
- aasta voi kauemgi – võib see tuua oodatud lahen-
duse ja seepärast pöördub Saue Linnavalitsus ka 
riigi poole täiendavate vahendite saamiseks. Ava-
liku liini käivitamiseks Saue linna dotatsiooni toel 
linnal rahalised vahendid puuduvad.
4. Saue siseliini käimapanek
Ka selline variant on laual, et avada Saue siseliin ja 
teostada rongile „ettevedu“, nagu teevad või plaa-
nivad tegema hakata paljud omavalitsused Eestis.

Saue Sõna 17. jaanuar

Vääna-Jõesuu saab kaks 
kiirusevalvurit

Sel aastal on maanteeamet seadnud peaeesmär-
giks suurendada liiklusohutust lisaks riigi põhi-
maanteedele ka Harjumaa väiksematel maantee-
del.

Aasta alguses paigutatakse liikluse rahustami-
seks üheksa kaamerat, kaks neist Harku valda Vää-
na-Jõesuu külla. “Liiklusavariide statistika kinnitab, 
et Vääna-Jõesuu vaheline teelõik on üks avariiroh-
kemaid piirkondi. Samuti on tulnud kohalikelt ela-
nikelt kaebusi, et autodel, eriti aga mootorratastel 
liiklejad ületavad selles kandis tihtipeale lubatud 
kiirust, häirides elanikke ka mootorrattamüraga,” 
rääkis Harku Valla Teatajale maanteeameti liiklus-
ekspert Villu Vane.

Arvestades seda, et nüüd on nimetatud piir-
konnas ka kool ja paljud õpilased ületavad nii koo-
li minnes kui koolist tulles maanteed, otsustaski 
maanteeamet küla vahele üles seada kiirusevalvu-
rid, kaks liiklust jälgivat kaamerat.

Esimene kaamera asub linnast sõites 18. ki-
lomeetril paremal pool teed ja jälgib linna poolt 
tulijaid. Teine kaamera asub 19. kilomeetril, kohe 
külakaupluse juures ja jälgib Türisalu poolt tulijaid. 
Mõlemad kaamerad asuvad 70 km/h kiiruspiirangu 
alas.

Kas mõõturid saavad üles jaanuaris või lükkub 
ülespanek veebruarikuusse, seda Villu Vane kom-
menteerida ei osanud. Igal juhul pikka katsetamis-
perioodi seadmetele ei tule. Nende töölerakendu-
misest informeeritakse kindlasti ka avalikkust.
Kiirustajaile hea uudis on aga see, et kaamera an-
nab signaali alles siis, kui transpordivahend kiirus 
on lubatust 7 kilomeetri enam. Ehk siis 77 kilo-
meetrit tunnis.

Harku Valla Teataja 9. jaanuar 

Geopeitus on kõrgtehnoloogiline 
õuemäng, mis eeldab GPS-sead-
mete või vastava funktsiooniga te-

lefonide olemasolu ja mida mängivad seik-
lushimulised inimesed kõikjal maailmas.

Põhimõte seisneb selles, et tuleb otsi-
da ja leida peidetud aare ning hiljem oma 
kogemust teistega internetis jagada. Vee-
bilehtedel geocaching.com ja geopeitus.ee 
esitatud koordinaatide järgi võib aardeid 
otsima minna igaüks.

Kui arvate, et sellist mängu ei mängiks 
mitte keegi, siis te eksite. Geopeitust män-
givad igas vanuses inimesed, sh inimesed 

üksinda, lastega pered, õpilased, täiskas-
vanud ja pensionärid. Nagu paljude teiste 
erialade esindajad, olen ka mina geopei-
tust mänginud koos rühmaga, kuhu kuu-
lusid peale minu veel ehitaja, kodune ema 
ja vanemkirurg. Iga aarde lehel on märgi-
tud raskusaste ja maastik, kus 1/1 tähis-
tab kergeimat ja 5/5 raskeimat. Nõnda 
saate otsimiseks valida just enda võimetele 
ja füüsilisele vormile vastava aarde. 

Aardeid leidub kõikidel mandritel ning 
praegu on maailmas üle kahe miljoni aar-
de, millest ligikaudu kaks tuhat asuvad 
Eestis. Mõni neist võib ennast peita teie 
kodu lähedal pargis, matkatee lõpus, ter-
viserajal, kusagil vee all või linnatänava 
ääres.

Geopeitus on ka suurepärane võimalus 
lähemaid ja kaugemaid paiku avastada. 

Sageli peidavad inimesed aardeid ajaloo-
listesse või lihtsalt ilusatesse kohtadesse, 
kuhu te niisama ilmselt kunagi ei sattuks.

Siin aga vajame teie abi. Plaanime prae-
gu Saue valda georada, mis peaks valmima 
aprillikuu Südamenädala üritusteks ning 
sellega seoses palume teil pakkuda välja 
Saue vallas asuvaid ajaloolisi või kauneid 
paiku, mida võiksime teie arvates inimes-
tele näidata ja mis võiksid georajale jääda. 
Geo- ja terviseliikumise kaart saab olema 
kõigile nähtav ka Saue valla kodulehel.

 Kui te teate mõnda ajaloolist või 
lihtsalt ilusat paika, mida sooviksite ka 
teistega jagada, siis ootame infot 15. 
märtsini või kui soovite rohkem teavet 
geopeituse ja Saue georaja kohta, palun 
võtke meiega ühendust aadressil saue-
georetk@gmail.com.
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Liikumise aasta ja Saue 
valla geopeituse rada

VABA AEG

2014. aasta on Eestis kuulutatud liikumise aastaks ja Saue vallas püüa-
me tervisele tähelepanu pöörata üleskutsega tegutseda värskes õhus. 
Seoses sellega tutvustame teile pisut teistsugust, ent väga lõbusat 
moodust, kuidas püsida terve ja heas vormis. Geopeitus on suurepära-
ne viis ühendamaks tuntud välispordialasid põneva aardejahiga.

Noppeid naabritelt 

Tunnustuse osaliseks sai 12 noort 
ja särtsakat inimest. Need olid 
noored, keda oldi märgatud oma 

aktiivse tegevusega 2013. aastal. Noori oli 
tunnustusele esitatud mitmelt poolt Saue 
vallast nii sportlike saavutuste, vabataht-
likutöö tegemise, panustamise eest valla 
või küla ellu või silmapaistvate esinemiste 
eest. Muusikalisi vahepalasid pakkus Saue 
Gümnaasiumi ansambel SaSir. 

Koos vallavanema sooja käepigistuse-
ga ulatati noortele särtsudele tänukirjad 
ning soojad valla fliistekid. Peale tunnus-
tusvooru liiguti edasi tordilauda, kus sai 
suu magusaks tehtud. Räägiti põgusalt ka 
valla noortetöö tulevikuplaanidest. Kui 

pidulikum osa läbi, siis rääkis Saue valla 
elanik Kadri Barr sellest, mis on geopei-
tus ning millised plaanid seoses geopei-
tusega meie vallas on. Peale teoreetilist 
osa vahetati pidulikud riided soojemate 
talveriiete vastu ning läbiti ise üks 1,5 ki-
lomeetri pikkune geopeituse rada. Peale 
liigutamist väljas ootas kultuurikeskuses 
taas soe tee. 

Üritus oli tore ning rõõm oli koos 
näha, et meie vallas leidub noori ja särtsa-
kaid inimesi, kes on oma tegemistes silma 
paistnud. Loodame siiralt, et see üritus 
ei jää ainsaks ning järgmisel aastal samal 
ajal koguneb noori särtse ühe katuse alla 
veelgi enam. 

Märgake ikka inimesi enda ümber 
ning andke nendest ka teada. Tunnusta-
mine on miski, mis tekitab alati tunde, 
et sa pole ainus, kes on tähele pannud, et 
oled millegi toredaga hakkama saanud. 

Tänati särtsakaid sauevallakaid
NOORED

25. jaanuaril kell 11 oli Saue valla Kultuurikeskuses õhkkond eriti 
särtsakas, sest välja jagati SÄRTS 2014 tunnustusi. 

KERTTU 
VETEMA
noor inimene Ääsmäelt

Tanel Kasenurm, Ketrin Kastehein, 
Kaia Loviisa Kink, Martina Kroon, Jo-
hanna Kruusement, Helina Liimets, 
Margit Mitt, Hans-Kristen Rootalu, 
Mattias Rootalu, Vello Saaremägi, 
Maarja-Liis Tahk, Kerttu Vetema.

SÄRTS 2014 NOMINENDID 
(TÄHESTIKJÄRJESTUSES)

JON PAUL 
BARR
Geopeituse eestvedaja 
Saue vallasKV

KODUVALD

Noortekeskus kultuurireisil Pärnus
NOORED

24. jaanuaril külastas Ääsmäe noortekeskuse grupp Pärnu Endla teatrit. 
Etenduseks oli palju kiidetud „Topeltelu“. 19-liikmeline seltskond startis 
bussiga Pärnusse ning peagi nautisime juba suurepärast lavateost. 

KERTTU 
VETEMA
noor inimene Ääsmäelt
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Tänavusi talimänge korral-
dab Eestimaa Spordiliit 
Jõud koostöös Jõhvi valla-

valitsuse, Ida-Virumaa Spordiliidu 
ja Jõhvi spordikeskusega. Alates 
1994. aastast on RSK Kuuse proo-
vinud jõudumööda komplekteerida 
võistkondi nii valdade suve- kui ka 
talimängudele. Ikka selleks, et pak-
kuda võistlemisvõimalusi nii ande-
katele noortele kui ka kogemustega 
harrastussportlastele ning hoida 
Saue valda vabariigi spordikaardil. 

Meie valla võistkonnad on esine-
nud nii tali- kui ka suvemängudel 
pea kõigil eelnenud aastatel. Vahe-
lejäänud kordi saab üles lugeda vaid 
ühe käe sõrmedel.

Suvemängudel täitsa tegijad, 
talvel tulemused kehvapoolsed
Seni on üldarvestuses paremaid 
kohti saavutatud suvemängudel. 
Kahel viimasel aastal on meie vald 
saavutanud üldarvestuses 19.  koha. 
Alles möödunud suvel võisteldi es-

makordselt viiel spordialal (mõnel 
alal mittetäieliku võistkonnaga): 
jalgrattakrossis, orienteerumises, 
kergejõustikus, mälumängus ja juh-
tide võistluses. 2012.  aastal esineti 
vaid neljal alal: meeste võrkpall, jalg-
rattakross, orienteerumine ja kerge-
jõustik. Korralikult komplekteeri-
tud võistkondadega võiks meie vald 
tõusta üldkokkuvõttes vähemalt 12 
parema hulka.

Paraku pole meie vallal talimän-
gudel nii hästi läinud. Üldarvestu-
ses oleme jäänud ca 50 valla hul-
gas tabeli viimasesse neljandikku, 
kuna võisteldud on vaid korvpallis 
ja murdmaasuusatamises. Selleks, 
et tõusta kõrgematele kohtadele, 
peaksime võistlema vähemalt viiel 
spordialal. Mullune 9.  koht murd-
maasuusatamises näitab, et meil on 
potentsiaali püüda ka paremaid koh-
ti, kui komplekteerida võistkonnad 
veel 45 spordialal.

Oleme tänulikud kõigile osale-
jatele, kes on eelnevatel mängudel 
andnud jõukohase panuse koduvalla 
esindamisse.

Spordialad, mille võistkondi 
tahaksime komplekteerida

Juhend pakub saabuvatel talimän-
gudel lisaks murdmasuusatamisele 
võistlemisvõimalust veel kabes, ma-
les, lauatennises, mäesuusatamises ja 
juhtide võistluses. Võistkondliku pa-
remusjärjestuse määramiseks sum-
meeritakse talimängudel murdmaa-
suusatamise kohapunktidele veel 
nelja parema spordiala kohapunktid.

Kabe, male ja lauatennise võist-
konnad peavad olema 5liikmelised: 
2 meest, 1 naine, 1 noormees ja 1 
neiu (1998 ja hiljem sündinud), kus-
juures võistluste läbiviimise süsteem 
selgub peale eelregistreerimist.

Murdmaasuusatamises ja 
mäesuusatamises on osavõtt 
piiramatu 
Murdmaasuusatamises saavad nii 
naised kui ka mehed võistelda viies 
vanuseklassis: MN16 (1998– hil-
jem sündinud); MN18 (19961997); 
N (19801995); N35 (19701979); 
N45 (1969 varem sündinud); M 
(19751995); M40 (19651974); 
M50 (1964 varem sündinud). 

Eriti vajalik on osalemine tea-
tesuusatamises, mis toimub teisel 
võistluspäeval. Teatesuusatamise 
koefitsient on 3 ja see toimub ilma 

vanusepiiranguta ühes vanuseklassis 
nii naistele (3x3 km) kui meestele 
(3x5 km). Võistkondliku paremus-
järjestuse selgitamiseks murdmaa-
suusatamises summeeritakse 7 pa-
rema tulemuse kohapunktid ja kahe 
teatesuusatamise kohapunktid. 

Sel alal saame toetuda meie tub-
lidele veteranidele ja Nõmme suu-
saklubis treenivatele noortele, kes 
püüdlevad omaealiste hulgas vaba-
riigi paremikku.

Mäesuusatamises on kavas kaks 
võistlussõitu slaalomis, kasutada 
võib mäesuuski või lumelauda. Nii 
naised kui mehed saavad võistelda 
kahes vanuseklassis: NM16 (1998 
ja hiljem sündinud); NM (1997 
ja varem sündinud). Võistkondli-
ku paremusjärjestuse määramiseks 
summeeritakse 4 parema tulemuse 
kohapunktid.

Traditsioonilises juhtide võistlu-
ses saab osaleda vaid vallavanem või 
volikogu esimees. Võistlejad esine-
vad kolmel alal (alad selguvad 3 päe-
va enne võistlust) ja soorituse korral 
toob osaleja vallale 30 punkti.

Loodan siiralt, et kogu valla spor-
dihuviliste ühisel jõul ja nõul saame 
võistkonnad komplekteeritud ja hea 

esinemise korral ei jää alla teistele 
Tallinna ümbruse suurtele valda-
dele. 28.-29.  juunil 2014 toimuvad 
Harjumaal Kosel juba XXII  Eesti 
valdade suvemängud. Seega treeni-
ma peab aastaringselt! Tulge julgelt 
osalema, sest valdade mängud on 
tervisesportlaste pidupäevad.

Seni pole Saue vallal valdadevahelistel talimängudel 
eriti hästi läinud – üritaks tänavu paremini! 

SPORT

Lähenevad XXII Eesti valdade talimängud, mis toimuvad 1. ja 2. märtsil Jõhvis ja Alutagusel. 
Et head kohta saada, peaksid sauevallakad esindatud olema vähemalt viiel spordialal.

LINDA ROOP
Rahvaspordi-
klubi Kuuse 
tegevjuht

Meeldetuletuseks – go-
moku on lihtsam mäng, 
kordamööda musti ja 

valgeid nuppe 15x15 lauale asetades 
saavutab võidu mängija, kes esime-
sena suudab moodustada viisiku 
ehk viiest nupust koosneva rea kas 
vertikaalis, horisontaalis või diago-
naalis. Et alustajal on paremus, siis 
on rendžus mõeldud välja mõned 
lisareeglid, mis küll teevad mängu 
keerulisemaks, samas aga ka veelgi 
põnevamaks (mängude kohta saab 
täpsemalt uurida lehelt ando.ee).

Hommikusel rendžuturniiril oli 
kohal 15 juba üsnagi kogenud män-
gijat, nende hulgas paistis soosikuna 
silma juba Eesti täiskasvanute koon-
disesse kuuluv 16-aastane Lilleküla 
Gümnaasiumi noormees Martin 

Hõbemägi. Martin võitiski, alista-
des 6 vastast ja viigistades ühega. 
Järgnesid Argo Lillemaa Järveotsa 
Gümnaasiumist ning Kuno Kolk 
Prantsuse Lütseumist. Et Laagri 
Huvialakoolis harrastatakse 5 ritta 
mänge alles teist aastat, siis tuge-
va tasemega rendžuturniirile veel 
osalejaid välja panna polnud, kuid 
Saue vallast oli võistlemas Kivimäe 
Põhikooli tütarlaps Liise Marie Rei-
nik. Aastatepikkuse treenimisega nii 
mõnigi kord häid tulemusi saavuta-
nud Liise pidi seekord leppima 13. 
kohaga. 

Pärastlõunal jätkati gomoku-
turniiridega. Edasijõudnute grupis 
oli 12 võistlejat. Seekord ei teinud 
Martin isegi ühtegi viiki mitte, vaid 
võitis kõik partiid. Teise koha saavu-
tas Georg-Romet Topkin Liivalaia 
Gümnaasiumist ja kolmanda Brenet 
Rahumägi Lilleküla Gümnaasiu-
mist.

Rõõmustavalt arvukas oli osa-
võtjaskond algajate gomoku grupis. 
Võistles 35 last, nendest 20 Laagri 
Koolist. Ka võit jäeti koju – esimese 
koha saavutas Laagri Kooli 5. klas-
si poiss Markus Soodla. Teiseks tuli 

Laura Örd Tabasalu Ühisgümnaa-
siumist ja kolmandaks Kirke Koni 
Lilleküla Gümnaasiumist. Laagri 
Kooli esindajatest olid lisaks Mar-
kusele tublimad Sebastian Lents 7. 
ja Sander Lillepea 8. kohaga. Seal-
juures on 1. klassi poisi Sebastiani 
isa Johann Lents olnud palju aas-
taid valla parim mängija, omades 
ohtralt tiitleid ka rahvusvaheliselt 
areenilt, millest väljapaistvaim on 
võistkondlike maailmameistrivõist-
luste esikoht Eesti võistkonna koos-
seisus aastast 2008. Turniiril oli välja 

pandud hulga ahvatlevaid auhindu, 
samuti premeerisid turniiri korralda-
jad kõiki osalejaid ja nende vanemaid 
maitsva tordi, morsi ja kohviga. Iga 
võistleja sai auhinnaks šokolaadi ja 
parimad said kinopileti Forum Ci-
nemasse. Mitmekülgse auhinnalaua 
eest soovime tänada Laagri Kooli 
lapsevanemaid Meelis Saaresalu ja 
Kristjan Kongot. 

Laagri Kooli söökla on mõtte-
mängude turniirideks väga sobiv 
paik, kindlasti tasub seal edaspidigi 
selliseid ettevõtmisi korraldada.

18. jaanuar - põnev mõttemängupäev Laagri Koolis
SPORT

Oli imekaunis talvepäev parajate külmakraadide ja sõbralikult särava päi-
kesega. Kes läksid sellisel päeval suusatama või veetsid mingil muul kombel 
õues aega, tegid kindlasti hästi. Kuid usun, et kes selle asemel (või lisaks sel-
lele) pühendasid paar tundi sellistele toredatele „viis ritta“mängudele nagu 
rendžu ja gomoku, said samuti väga mõnusa emotsiooni. 

ANTS 
SOOSÕRV, 
mõttemängude 
õpetaja

ÜLESKUTSE
Kus on meie suures vallas ela-
vad, töötavad, õppivad või 
spordiklubide nimekirjades 
olevad maletajad, kabeta-
jad, lauatennisemängijad ja 
mäesuusatajad?
Palun andke enda osavõtusoo-
vist teada hiljemalt 18. veeb-
ruariks telefonil 508 9954 või 
kuuseklubi@kuuseklubi.ee, 
kuna võistkondlik veebipõhine 
ülesandmine tuleb teha juba 
20.02.2014. Võistluste juhen-
diga saate tutvuda veebilehel 
www.joud.ee. Samas saate tut-
vuda ka eelmiste aastate pro-
tokollidega, et võrrelda oma 
saavutusi eakaaslastega.
Võistlustest osavõtt, transport, 
majutumine ja toitlustamine on 
osavõtjaile tasuta, registreeru 
vaid õigeaegselt. 

TAIGUR 
TOOMING, 
Laagri 
Huvialakool

Paremal akna 
all on mängulaua 
taga koha sisse 
võtnud Markus 
Soodla Laagri 
Koolist, tema ka 
võitis gomoku 
turniiri. Tema 
kõrval ragistab 
ajustid  Kristina 
Katarina Kaljumäe 
– samuti Laagri 
Koolist. Koolikaas-
lasi jälgib nurgas 
Richard Kraft. Va-
sakpoolne lauatiib 
kuulub „võõrmän-
gijatele“.

SAUE VALLA KAKSIKMALE-
MEISTRIVÕISTLUSED 
(KIIR- JA VÄLKMALE-
MEISTRIVÕISTLUSED) 2014

Saue valla kaksikmalemeistrivõist-
lused 2014 koosnevad kolmest 
etapist. Igal etapil mängitakse 
Šveitsi süsteemis 5 (viis) vooru 
kiirmalet (ajakontroll 15+15 minutit 
partiile) ja 5 (viis) vooru välkmalet 
(ajakontroll 5+5 minutit partiile). 
Võistlustest osavõtt on tasuta.

Võistlused toimuvad Laagris 
Saue valla Kultuurikeskuses 
aadressil Veskitammi 8: 
1. osavõistlus (I etapp) -  15. veeb-
ruaril 2014. a algusega kell 11.00
2. osavõistlus (II etapp) – 15. märt-
sil 2014. a algusega kell 11.00
3. osavõistlus (III etapp) – 
12. aprillil 2014. a algusega kell 
11.00

Võistlusel saavad osaleda kõik kor-
raldaja poolt loa saanud malehu-
vilised. Registreerimine teostada 
hiljemalt 14. veebruaril, 14. märtsil 
ja 11. aprillil 2014. a. e-postile: 
laagri.male@gmail.com või 
telefonil 58533653, teatades 
osaleja ees - ja perekonnanime.

Osavõistluse kiir- ja välkmale 
tulemuste põhjal toimub Saue 
valla kaksikmalemeistri 2014 
koondarvestus. Parimad selgita-
takse saavutatud kohtade summa 
alusel, mida väiksem kohapunktide 
summa, seda kõrgem koht, koha-
punktide võrdsuse korral otsustab 
paremuse kiirturniiril saavutatud 
kõrgem koht. Kogu võistluse 
auhinnafondi koguväärtus on 1000 
eurot. 

Võistluse korraldavad Laagri 
Male Arendamise ja Edendamise 
Keskus-Klubi ning Saue valla 
Kultuurikeskus.



Me oleme oma esivanema-
telt saanud kaasa geenid 
ja ka toitumisharjumu-

sed, kahjuks ei saa me pärandina 
kaasa toidu puhtust ja toitaine-
terikkust. Tänapäeva toit on üha 
enam mürgitatud, „puhastatud“ 
kõigest kasulikust ehk rafineeritud 
ning küllastatud rasvade ja õlide-
ga, mille looduslikku tasakaalu on 
keemiliselt muundatud meie orga-
nismis põletikke tekitavasse vormi. 
Toitumisnõustajalt saab vajalikku 
infot, kuidas näha „ohumärke“ eti-
kettidel ning kuidas süüa iga päev 
nii, et kõik erinevate vajaduste ja 
soovidega pereliikmed oleksid ter-
ved, energilised ja õnnelikud. Üha 
enam esineb tänapäeva inimestel 

ka toidutalumatust. Toidutaluma-
tusega kaasnevad probleemid on 
näiteks diabeet, kilpnäärme põle-
tik, tsöliaakia, nahaprobleemid, 
migreen ja kroonilised peavalud, 
psüühilised häired, depressioon, 
ülekaal, podagra jne.  Kõige enam 
on räägitud piima- ja gluteenitalu-
matusest, kuid inimese organism 
ei pruugi taluda ka näiteks toma-
tit või seeni. Toitumisnõustami-
sest võib olla abi haiguse põhjuse 
tuvastamisel ja väga tõenäoliselt 
aitab organisimis vastureaktsiooni 
tekitava toiduaine elimineerimi-
ne ravida ka sümptomeid. Kui on 
juttu tervislikust toitumisest, siis 
seostatakse seda ikka põhiliselt kaa-
lulangetamise ja kaalujälgimisega. 
Kuigi toitumisnõustamisest on abi 
ka väga paljude muude probleemi-
de puhul, on ülekaalulisus siiski tä-
napäeva ühiskonnas vägagi levinud 
probleem, seda on ka alakaalulisus 

arvestatava hulga inimeste jaoks. 
Kohtumine õige toitumisnõustaja-
ga tagab teadmised ja vajaliku toe, 
et langetada või tõsta kaalu nii, et 
see oleks lihtne, organism selle all 

ei kannataks ja et ühest probleemist 
ei areneks välja viis uut probleemi. 
Geene me muuta ei saa, aga me saa-
me võtta vastutuse selle eest, mil-
lise kvaliteediga toitu me tarbime.

OSALEMISINFO:

Koolitus: Toitumisnõustamise koolitus
Toimumiskoht: Saue valla Kultuurikeskus
Toimumisaeg: 12.02; 19.02; 12.03; 16.04; 23.04 ja 14.05 kell 19-20.30
Koolitaja: Koolitust viib läbi toitumisnõustaja ja treener Liis Keevallik
Hind: ühele inimesele 7 eurot/kord.
Lisainfo ja registreerumine: Saue valla Kultuurikeskus,  679 6765, info.
veskitammi@sauevald.ee.

Toitumisnõustamise teemad
12.02 -  Tervisliku toitumise alused
19.02 -  Toitumine erinevate terviseseisundite puhul - kõrge 
 kolesteroolitase, kõrge vererõhk, diabeet. 
 Kuidas hoida haigused organismist eemal.
12.03 -  Toidutalumatus - sümptomid, lahendused ja erinevad vormid.
26.03 -  Lihtne ja tervislik kaalu langetamine ning menüü koostamine.
16.04 -  Lapse toitumine ning toitumine raseduse ajal.
23.04 -  Maksa detoksifikatsioon ehk kuidas puhastada organismi.
14.05 -  Elu muutev film “Kahvliga skalpelli vastu”
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Kursust on läbi viidud rohkem 
kui 150 riigis. Kursuse on läbi-
nud üle 300 miljoni inimese. 
Nelja päeva jooksul teeme iid-
seid praktikaid, mis on kohan-
datud sobivaks tänapäeva ini-
mese kiire elutempoga. Jooga 
- anname puhkust kehale; medi-
tatsioonid - lõdvestume mee-
letasandil; hingamistehnikad - 
puhastame keha; Pranayamad ja 
Sudarshan Kriya.

Sudarshan Kriya sisaldab erilisi 
loomulikke hingamisrütme, mis 
harmoniseerivad keha ja meele 
ning toovad need taas kooskõl-
la looduse rütmidega. Hingami-
ne ühendab keha ja meele. Kuna 
emotsioonid mõjutavad meie 
hingamist, saame me muuta oma 
mõtte- ja käitumismustreid, kui 
muudame oma hingamise rütmi. 
Sel moel vabaneme meis olevast 
vihast, ärevusest ja muretsemi-
sest, lubades kogeda meelel 
täielikku lõdvestust ja samas ka 
täituda energiaga. See hingamis-
tehnika on toonud kasu tuhande-
tele inimestele: ettevõttejuhtide-
le, arstidele, õpetajatele, lastele, 
koduperenaistele ja vähekindlus-
tatud inimestele. Tervis on parane-
nud traumaohvritel, depressioonis 
olevatel inimestel, mitmesuguste 
krooniliste haiguste põdejatel jpt.

Kursusel osalenud on tähelda-
nud: stressitaseme vähenemist, 
rõõmu ja entusiasmi suurenemist, 
töövõime efektiivsuse tõusu, ene-
sehinnangu kasvu, tervise ja ene-
setunde paranemist, suhete pa-
ranemist teistega, teadlikkuse ja 
tajuselguse suurenemist, vanane-
misprotsesside aeglustumist. Kur-
sus koosneb teoreetilisest osast ja 
praktilistest harjutustest.

OSALEMISINFO:
Toimumisaeg: 27.02.-2.03.2014, N 
ja R kell 18-21, L 10-17 ja P 10-14
Toimumiskoht: Saue Valla  Kul-
tuurikeskuses Laagris, Veskitammi 
tee 8. 
Registreerumine:  
sirly.eelmets@gmail.com, 
583 616 86
Lisainfo: Saue valla 
Kultuurikeskus, tel 6796765, 
info.veskitammi@sauevald.ee
Kaasa võtta: palume Sul riietuda 
mugavalt, võtta kaasa pudel ga-
seerimata veega, joogaalus (matt) 
ja lõõgastumise tarbeks tekk. 

OSALEMINE VAJALIK KÕIKIDEL 
PÄEVADEL! Kursuse viib läbi Art 
of Living õpetaja Sirly Eelmets

4-päevane 
kursus, mis 
õpetab 
õnnelikuks 
olemist

Veebruari viimastel päe-
vadel toimub Saue valla 
Kultuurikeskuses hea-
tegevuslik kursus „Hap-
piness program“ ehk 
„Õnne kursus“.

Toitumisnõustamine – võimalus 
võtta vastutus oma tervise eest!

VABA AEG

LIIS
KEEVALLIK
toitumisnõustaja

Kõrge kolesteroolitase, südamehaigused, suhkruhaigus, osteoporoos on vaid 
mõned näited meie ühiskonda järjest enam kimbutavatest tõvedest. Pahatihti 
alahinnatakse toitumise osakaalu haigusnähtude leevendamisel ja ravis.

Tänaseks on kursustel käijate 
hulgas palju savisõpru, kelle 
iga nädala esmaspäeva ja tei-

sipäeva õhtud on sisustatud saviga 
tegelemisega.

Vanamõisa Keraamika oma ole-
muselt püüab olla pidevas arengus. 
Soovime pakkuda vaheldust ja are-
nemisvõimalust keraamika töötoas, 
peale aastast tegutsemist tekkis va-
jadus millegi uue ja põneva järele. 

Nii saigi tänu Kohaliku Omaalga-
tuse Programmi toetusele soetatud 
potikeder. Potikeder on keraamilis-
te esemete käsitsi treimiseks kasu-
tatav tööpink, mis võimaldab teha 
väga erinevaid keraamilisi esemeid 
ja pakub vaheldust keraamika val-
mistamise tavatehnikatele.

Veebruarist alustab laste keraa-
mikaring. Kaks korda kuus pü-
hapäeviti kella 11.00 -12.30. Kuu 
esimesel kohtumisel valmistame 
lastega savist eseme ja teisel korral 
eelpõletatud saviese glasuuritakse. 
Saviga tegelemine sobib väga häs-
ti erinevas vanuses lastele, kuna 

arendab lisaks käelisele oskusele ka 
keskendumisvõimet ning loovust. 
Vanamõisa Keraamika ootab nii 
väikesi kui suuri savisõpru keraami-
karingi!

Vanamõisa keraamika uus hooaeg
VABA AEG

KAJA 
TAMMSALU
juhendaja 

Vanamõisa Keraamika alustas keraamikaringiga aasta aega tagasi Vana-
mõisa seltsimajas. Iganädalased keraamikaringid said kohe väga populaar-
seks ning kujunesid keraamikahuviliste lemmikpaigaks.

Ootame lapsi  kaks korda kuus  pühapäeviti 
kell 12.00-13.30 keraamikaringi.

 Töötoad toimuvad: 
02.02,16.02; 9.03, 30.03; 13.04, 27.04

  
 Kuutasu on 12 €. Sisaldab kõiki materjale, 

töövahendeid ning juhendamist.
 

 Registeerimine ja info:
 kaja@vanamoisakeraamika.com või 

helistada 51 013 48.

Laste keraamikaring 
Vanamõisa seltsimajas!

Info ja registreerimine telefonil 
5101348 või meiliaadressil 
kaja@vanamoisakeraamika.com
vanamoisakeraamika.com

www.facebook.com/
VanamoisaKeraamika
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SAUE VALLA KULTUURIKALENDER VEEBRUAR - MÄRTS 

15.02 Sõbrapäeva lastedisko
kell 12 Saue valla Kultuurikeskus, 
pilet 2 eurot 

Eveli Kljujev, Saue valla 
Kultuurikeskus

Tel 6796 765, info.
veskitammi@sauevald.ee

15.02 Laagri Malefestival 2014

Kell 11 Saue valla Kultuurikeskuses, etapp 
Saue valla kaksikmale-meistrivõistlused 
(kiir- ja välkmalemeistrivõistlused) 2014. 
Võistlustest osavõtt on tasuta.

Ardi Tedrema, Laagri Male 
Arendamise ja Edendamise 
Keskus-klubi

Lisainfo ja registreerumine: 
laagri.male@gmail.com, tel 
58533653, Ardi Tedrema

16.02 XII veefestival Aquafest
Kell 12-15 Laagri spordikeskuses
Osalemistasu 7 eurot, eelregistreeruda ei 
ole vaja

Laagri Haridus- ja 
Spordikeskus

Lisainfo: Tõnis Ilp 6793092

20.02 TÕNIS MÄGI kontsert
Kell 19 Saue valla Kultuurikeskuses 
Pilet eelmüügist 7 eurot, kohapeal 10 
eurot

Saue Vallavalitsus, Saue valla 
Kultuurikeskus

Tel 6796765, info.
veskitammi@sauevald.ee

28.02
KINO.KINO.KINO.
Mängufilm „Elavad pildid“
Hardi Volmeri ajalooline armastusfilm.

Kell 11 ja 19 Saue valla Kultuurikeskuses. 
Pilet: 3 eurot/ õpilased, pensionärid 2 eurot

Saue valla Kultuurikeskus,  
MTÜ Vanamõisa Küla, 
MTÜ Kinobuss

Tel 6796765, info.
veskitammi@sauevald.ee

1.-2.03 XII Eesti valdade talimängud

Eesti valdade talimängud Jõhvis. 
Üksteisega võetakse mõõtu 
traditsiooniliselt viiel alal: kabe, 
male, lauatennis, korvpall ja 
murdmaasuusatamine).

RSK Kuuse Linda Roop, tel 5089 954

4.03 Vastlapäev
Kell 18-21 Vanamõisa Vabaõhukeskuses.
TASUTA, avatud lumebaar, kus on müügil 
vastlasupp, vastlakuklid ja soojad joogid.

MTÜ Vanamõisa küla
Katrin Krause, tel 5140761
katrin@kodukyla.ee
www.vanamoisa.ee

7.03
Saue valla laste meistrivõistlused 
suusatamises

Võistluste algus Vanamõisa 
Vabaõhukeskuses mudilastele kell 9.30 ja 
kell 11 koolilastele 

MTÜ Vanamõisa küla
Katrin Krause, tel 5140761
katrin@kodukyla.ee
www.vanamoisa.ee

07.03 Ööklubi „Metsik lääs“
Kell 20-03 Vanamõisa seltsimajas.
Pilet 10 eurot (sisaldab suupistelauda)

MTÜ Vanamõisa küla
Katrin Krause, tel 5140761
katrin@kodukyla.ee
www.vanamoisa.ee

14.03 HOL Talvepäevad Vanamõisa Vabaõhukeskuses
Harjumaa Spordiliit, Saue 
Vallavalitsus

14.03 Emakeelepäeva kontsert
Kell 19 Saue valla Kultuurikeskuses
Esinevad Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaste 
Naiskoor ja Inseneride Meeskoor

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

15.03
Laagri Malefestival 2014
Võistlustest osavõtt on tasuta

Kell 11 Saue valla Kultuurikeskuses, 
II etapp Saue valla 
kaksikmalemeistrivõistlused (kiir- ja 
välkmalemeistrivõistlused) 2014. 

Ardi Tedrema, Laagri Male 
Arendamise ja Edendamise 
Keskus-klubi

Lisainfo ja registreerumine: 
laagri.male@gmail.com, tel 
58533653, Ardi Tedrema

19.03
Indrek Taalmaa monoetendus 
“Sinised kilesussid jalas”

Saue valla Kultuurikeskuses kell 19.
Pilet eelmüügis 7 eurot, kohapeal 10 eurot

Saue valla Kultuurikeskus
Lisainfo: tel 6796765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

18.-
21.03

Koolivaheaja noortelaager
Kell  11-15.00 Saue valla Kultuurikeskuses
PS3 videomängude võistlused. Käsitöö 
töötoad.

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

21.03
KINO.KINO.KINO.
Noortefilm

Kell 13. Pilet 3 / 2 eurot (õpilane, 
pensionär). Koolivaheaja noortelaagris 
osalejatele tasuta.

Saue valla Kultuurikeskus,  
MTÜ Vanamõisa Küla, MTÜ 
Kinobuss

Tel 6796765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

22.03 Stiilipidu „Mummuline“ 
Kell 18 Saue valla Kultuurikeskuses Laagri-
Alliku tantsuõhtu koos bändiga. Piletiga

Eveli Kljujev, Saue valla 
Kultuurikeskus

Tel 6796765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

28.03
KINO.KINO.KINO.
Mängufilm „Kertu“

Kell 11 ja 19 
Pilet 3 / 2 eurot (õpilased, pensionärid) 2 

Saue valla Kultuurikeskus,  
MTÜ Vanamõisa Küla, MTÜ 
Kinobuss

Tel 6796765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

Kursuse eesmärk on saada tead-
likuks iseendast – miks ma olen 
selline; miks ma nii käitun; mõista, 
mis on meie rahulolematuste taga 
ja kuidas seda muuta. 
Mis toimub kurusel? Kursuse käi-
gus räägime minu „minast“, mis on 
kogemuste kogum. Räägime sel-
lest, kuidas „mina“ tekib ja areneb. 
Vaatame aastate kaupa läbi inime-
se arengu, kuidas ja miks mingi 
tunne meis tekib ja miks me sellele 
tundele täna reageerime, nagu 
reageerime. Teadlikkuse tekkimise 
käigus saame otsustada, kas selli-
ne reageerimine on meile praegu 
enam vajalik. 

Minu „mina“ arengus on alguse 
saanud sellised tunded, nagu usal-
damatus, alaväärsus, häbitunne, 
süütunne, rolliähmasus, isoleeri-
mine, stagnatsioon, meeleheide, 
suhtumine rahasse jne. Räägime ja 
tunnetame need tunded läbi ning 
teeme praktilisi töid.
Mis kasu me sellest saame? Kur-
suse käigus võib inimene kogeda 
teadvustamist sellest, kus ja miks 
ta täna on ja seeläbi tervenemist – 
sisemist rahu iseendaga. Näiteks 
mustritest vabanemine, tunnetest 
arusaamine jne. Kõik me tuleme 
oma lapsepõlvest, tahame seda 
või mitte. Blokeerunud negatiiv-
sed tunded ja mõtted, mis on minu 
„mina“ arengust tekkinud ja mida 
me hetkel võibolla ei oskagi en-
dale teadvustada, on meie tervise 
hädad. Sinu sisemine rahu on sinu 
enda teha. Sissejuhatav osa kursu-
sele on tasuta – tule ja vaata, mida 
on sinul siit õppida ja kas see on 
sinu jaoks!

OSALEMISINFO:
Sihtgrupp: kursus on mõeldud nii 
meestele kui naistele
Hind: kursuse hind ühele inimesele 
10 eur / kord
Toimumisaeg: kell 19-21 ja kuu-
päevad 3.03; 17.03; 31.03; 7.04; 
21.04; 5.05
Vajalik eelregisteerumine: 
info@siseminerahu.eu või 502 0796 
Kristina Tamm
Lisainfo: Saue valla 
Kultuurikeskus, tel 679 6765,
info.veskitammi@sauevald.ee
Kursust viivad läbi: Rikka Toman, 
holistiline terapeut, ja Kristina 
Tamm, transpersonaalse hüpno-
teraapia ja psühholoogia eriala 
2. kursuse õpilane ning Imago suh-
teterapeudi väljaõppel osaleja

Vaata ka: www.siseminerahu.eu

TASUTA sissejuhatav osa toimub 
3. märtsil kl 19-20.30 Laagris 
Saue valla Kultuurikeskuses 
(Veskitammi 8)

Sisemise rahu 
leidmise kursus

Veebruarist algab Laag-
ris Saue valla Kultuuri-
keskuses iga kahe näda-
la tagant esmaspäeviti 
kell 19 toimuv kursuste 
sari „Sisemise rahu leid-
mine“. 

Ostame laagrisse või selle 
lähiümbrusesse korteri otse 
omanikult kiirmüügihinnaga.

Pakkumised oodatud 
kvostmine@hot.ee

Müüa tulikuivad 50 cm 
kuusehalud (korralikud) 

40 eur rm.
Tel 53737294

SALOMON talvesaapad

LEE COOPER teksad

WWW.SCARPA.EE       Tel 5162277

Kõik 30% soodsamalt

Kõik 25-50% soodsamalt

Tänu KÜSK Šveitsi VÜF toetatud projektile, mis viiakse läbi SA Väärtustades 
Elu vedamisel koostöös Saue vallaga, on võimalik huvitatutel osaleda PREP-
paarisuhtekoolitustel just selle valla elanikel.

Kui sa väärtustad iseennast ja soovid oma lähisuhte kvaliteeti hoida, siis üheks 
võimaluseks on seda hooldada PREP-paarisuhtekoolitustel, mis viiakse läbi valla ja 
KÜSK-i koostöös, mille kohta rohkem infot leiab aadressilt www.prep.ee. 

Koolitused toimuvad Saue vallas: R 28.02 kell 18.00-21.00,  
L 1.03 kell 10.00-18.00, P 9.03 kell 10.00-18.00. Hind paarile 25 eurot. 
Täpsem  info ja registreerumine: Sirli.Sostar@sauevald.ee; tel 53462560
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BABYFIT treeningud 
Saue valla Kultuurikeskuses 
alates     11.02,  kell 10 ja 10.45 
Babyfit treeningu eesmärgiks on pakkuda koormust eelkõige 
emale ja kus laps on treeningvahendiks. Tunnis teeme titaga 
lõbusaid ning arendavaid harjutusi  ja emale on see hea 
võimalus oma kehatunnetuse parandamiseks ning lihastoonuse 
taastamiseks. Treeningud toimuvad teisipäeviti: I rühm kell 10, 
vanuses 3- 6 kuud ja II rühm kell 10.45 vanuses 6 -12 kuud. 

30 minutit aktiivset treeningut + 15 minutit vestlusring ja vaba 
mänguaeg „Kollase Pardikese“ loovus- ja mängutoas.  

   
Treeninguid viib läbi treener Ave Lähker.  

Registreerumine tel. 5018577, ave.lahker@gmail.com 

Saue valla Kultuurikeskus, Laagri, Veskitammi 8, tel 6796765 

LAAGRIS SAUE VALLA KULTUURIKESKUSES  

    15.veebruar kell 12.00 

SÕBRAPÄEVA  

LASTEDISKO 
(oodatud kuni 5. klassi poisid ja tüdrukud) 

 PILET 2€(KUI VÕTAD SÕBRA KAASA, SAAB SÕBER TASUTA) 

Piletid müügil enne ürituse algust kohapeal ja eelmüügis Saue valla Kultuuri-      
keskuses tel 67 96 765 või broneerida tel 533 666 15.  
Lisainfo: Eveli Kljujev, tel 533 666 15 

 

 

Saue Vallavalitsus      Eesti Juristide Liit 

27.jaanuar -2.juuni           

        TASUTA  
      JURIIDILINE 
   NÕUSTAMINE           

 

Saue valla Kultuurikeskuses 
Veskitammi 8, Laagri 

Esmaspäev     12.00-18.00 

Kolmapäev    14.00-19.00 
 

Vajalik eelregistreerimine:  
Saue valla Kultuurikeskus: tel 6796765                  

K E R A A M I K A  T Ö Ö T U B A   
T Ä I S K A S V A N U T E L E 

Kursused toimuvad kahes rühmas: 
Kell 18.00 – 19.30 

Teisipäeviti 25.02 kuni 15.04 2014 
Neljapäeviti 27.02 kuni 17.04 2014 

Juhendab kunstnik-keraamik Irja Kändler 

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

Kursuse hind: töötoas osalemine seitsmel 
korral maksab 80 EUR inimene 

Info ja registreerimine:  
Laagri Huvialakool 

tel. 6 517 635 
             e-post: taigur@laagrihuvialakool.ee  

     koduleht: www.laagrihuvialakool.ee 

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

glasuuri ja keraamikaahju kasutamise.  

Õhtut juhib ja plaate keerutab Sven Sumberg
Dresscode – wild west

 

Pilet 10 eur
(sisaldab suupistelauda ja üllatusesinejaid)

Laudade ette broneerimine kuni 03.03
aadressil katrin@kodukyla.ee

 www.vanamoisa.ee

Vanamõisa seltsimajas

Metsik lääs

07. märts kell 20.00 
Ööklubi naistepäeva eri

klubi

Laagri Tervis

KLUBI LAAGRI TERVIS KUTSUB:

Alates 11.veebruarist
uus keskpäevane tund
EASY SHAPING
Igal T ja N kell 12.00
Kõik on oodatud!
Info ja registreerimine:
elina.lill@gmail.com
Asume: Veskitammi 22
www.laagritervis.ee
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KAARDID 
ENNUSTAVAD

Tel 900 1727 • 24 h
Hind 1,09 €/min

Sooduspakkumine: www.ennustus.ee
Kätelt ennustamine veebis: 

www.hiromantia.eu

SAUE LOOMAKLIINIK 

Avatud: E-R 15.00-19.00
Sooja 1, Saue tel. 600 3382
www.sauekliinik.ee
KODUVISIIDID

KÕIK POTTSEPATÖÖD: 
kaminad, ahjud, pliidid, 
soojamüürid - remont ja 

ehitus.
Töödel garantii. 

Tel. 56 65 18 12 Ivar

Stora Enso Packaging 
AS tegeleb lainepapist 
pakendite tootmisega. 
Asume Tänassilma 
tehnopargis  
(Laagri Maksimarketist 
üle Pärnu maantee)

Tööd saab

OPERAATOR
Töö kirjeldus
Masinatöö korraldamine: seadistamine, opereerimine, kvaliteedi 
järgimine, pakkimine. Töö on füüsiline.

Nõudmised kandidaadile
Täpsus, kohusetundlikkus, arvutioskus, pingetaluvus, ohutu ja korrektse 
töökeskkonna hoidmise oskus. 

Ettevõte pakub
Väljaõpet, tulemuspalka, saksalikule töökorraldusele püüdlevat 
keskkonda, kindlat töösuhet, kaasaegseid olmetingimusi, tasuta 
sportimisvõimalusi, kindlustust õnnetusjuhtumite vastu, arenguvõimalusi 
operaatorina.  

Asukoht:  Piirimäe 10, Tänassilma tehnopark Harjumaa

Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik

Töö tüüp:  täistööaeg, palgatöötaja (vahetustega)

Koduleht:  www.storaensopack.com

Sooviavaldus ja CV palume saata toomas.janes@storaenso.com

HAMBAARST MERLE KALDMA 
VÕTAB VASTU UUEL AADRESSIL 

TALLINN, ÕISMÄE, MEISTRI 22 
KAB.202, TELEFON  6571534

ANU KOITLA HAMBARAVI
MEELDIVA KOHTUMISENI

*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

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

 VEEBRUARIS SAUE LINNAS–TULE KAEMA! 
21. veebruaril kell 19 
 Eesti Vabariigi 96. aastapäevale pühendatud pidulik kontsertaktus 

Saue Kontserdisaalis (Nurmesalu 9). Esineb ansambel Kõrsikud. 
Kontsert on tasuta. Kohvilaud ja suupisted 

22. veebruaril kell 11 ja 12 
 Saue linna suusavõistlused ja sarja „Sauelane liikuma“ 

suusatamise etapp Sarapiku terviserajal 

23. veebruaril 
 öömatk „Matkates vabariigi aastapäevale“. Korraldab Saue 

Noortekeskus 

24. veebruaril orienteeruvalt kell 15 
 Eesti Vabariik 96: Kaitseliidu ja Naiskodukaitse pidulik jalutuskäik, 

pärgade asetamine ja jumalateenistus Saue kirikus 

27. veebruaril kell 19 
 Komöödia „Vana Õngitseja“ Saue Kontserdisaalis (Nurmesalu 9) 
 

LOE LISAKS WWW.SAUE.EE 
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