
Aasta alguse 
saldo – 
sauevallakaid 
on kokku 10 801
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Kuidas sa edasi elad ja hin-
gad, kui saad 25-aastaselt 
diagnoosi kolmanda staa-
diumi nahavähist ja 5-aas-
tasest elupikendusest? 
Sauevallakal Kadri-Lyl ei 
ole jagada küll universaal-
set retsepti, aga tema ise 
katsub keskenduda posi-
tiivsele.

Kadri-Ly teekond 
vähist bikiinifitnessi 
lavale
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Korraldan, 
aga kus?
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Kes meist poleks kas või 
kordki elus seisnud vas-
tamisi ürituse korralda-
misega ja tabanud end 
küsimast: „Aga kus?“ 
Koosolek, ümarlaud, se-
minar, konverents, sün-
nipäev, klassikokkutulek, 
vastuvõtt, suve- või talve-
päevad. Ülevaade neljas 
ühinevas omavalitsuses 
olemasolevatest ja paku-
tavatest võimalustest.

Suuremad 
investeeringud 
lähevad teedesse 
ja teenustesse
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Kaante vahele sai 
raamat „Postkastid 
õrrel. Külakirjad 
Saue vallast“
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Peeter Sauter ja Valdur Vacht
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I gas külas on kohtumispaiku, kus möödaminnes ja askeldusi pikemaks 

katkestamata külajutud ära aetakse. Oma rahva uudiseid peab teadma.  

Et ise teiste jaoks oma olla. Teinekord, kui ilm lubab, jäädakse postkasti- 

õrre juurde pikemalt kudrutama. Nii oma küla vaim tekibki. Peetakse külaelu- 

plaane ja silutakse suhteid, kui vaja. Ehk isegi sõlmitakse uusi tutvusi  

ja peagi… saadetakse juba noored naakmannid postkastist lehte tooma. E very village has its own rendezvous spots where the village tales get told almost 

like casually passing by, not interrupting any hustles. One has to know the 

news of ones people. To belong. Sometimes, weather permitting, one stays 

longer at the mailbox-perch to coo. This way appears the village spirit. The future 

of village life gets plotted and relations smoothened over if necessary. Maybe even 

new acquintances are met and soon... some new youngsters will be sent to fetch 

the papers from the mailbox.

ISBN 978-9949-815-93-7

LK 9

Kirjanik Peeter Sauteri ja 
piltnik Valdur Vachti suvi-
sed uitamised Saue valla 
külades ning kohalike ini-
mestega kohtumisest sün-
dinud lood ja mõtisklused 
on saanud kaante vahele. 
Raamatust ei leia ruutkilo-
meetreid, statistilisi numb-
reid ega kohaliku tähtsu-
sega poliitportreesid. On 
täitsa tavalised inimesed, 
spontaansed meeleolud ja 
vaated, argielu kirevus ja 
hetkes olemise rõõm. 

LK 8

Rongisõidul 
juhtub asju ja 
kohtab inimesi

Kompleks on planeeritud 
Instituudi tee äärsele 
krundile, olemasolevate 

ja kavandatavate elamurajoonide 
keskele (Metsavahi, uus ja vana 
Veskimöldre, Alliku küla), kilo-
meetri jagu maad Laagri kesku-
sest. Arendusfirma Vanamänniku 
OÜ nägemuse kohaselt hakkaks 
ligi 7-hektarilisel kinnistul paik-
nema korralik spaa- ja veekeskus, 
rida kaubanduspindu ning hotell. 

Arendajad käisid vallamajas pea 
aastajagu päevi arutamas, mida 
nende valduses oleva krundiga 
peale hakata. Oli idee lao- ja bü-
roopindadega logistikakeskusest, 
teises versioonis nähti seal mõnd 
kõrgtehnoloogilist nutifirmat, aga 
kõige kõnetavam tundus mõle-
male poolele idee otseselt kogu-
konnale suunatud ja praegu päris 
puudu olevate teenuste osas. 

Suurem kaubanduskeskus 
Laagri piirkonnas praegu puudub. 
On muidugi Maksimarket ja Rimi 
Pärnu maantee ääres ning pisike 
kodupood Comarketi näol ale-
viku keskel, aga just Laagri selles 
servas, kus elanike hulk koos pla-
neeritavate uuselamuarendustega 
küünib perspektiivis juba viie tu-
handeni, võiks uuel kaubandus-
pinnal olla potentsiaali. Kauban-
duskeskuse klientuurina nähakse 
peamiselt kohalikku rahvast, sa-
muti usutakse transiitreisijate hu-
visse, sest tänu uutele liikluslahen-
dustele jääks kompleks ka Pärnu 
maanteele suunduva ja sealt tuleva 
liiklusvoo keskmesse. 

Eestlane on üldiselt üsna 
spaausku rahvas. Kaasaegne vee-
pargikompleks on Viimsis ja mitu 
tükki Pärnus, aga Saue valla piir-
konnas ja ka lähiümbruses Tal-
linnas pole ühtegi. Ehk et Laagri 
inimene peaks võtma ette sõidu 
kas teisele poole Tallinnat või su-

vepealinna, väidetavalt eelistatak-
segi just viimast, sest sinna on 
mugavam minna. Laagris asuv 
spaa võiks võtta oma klientuuri 
muidugi ka kaugemalt, sellesse 
segmenti võiks rehkenduste alu-
sel liigitada nii pool Tallinnat kui 
Saue valla tagamaad ja muidugi ka 
sauevallakad endid.

Hotelli näeksid arendajad pi-
gem sellist keskmist tüüpi, mak-
simaalselt 200-kohalist, aga mitte 
tulede ja viledega Hiltonit, vaid 
tagasihoidlikumat, kuid soliidset 
2-3 tärni tasemel majutusasutust. 
Hotellitubade täituvuse tagami-
seks on arendajad näiteks käsitle-
nud teemat Eesti jäähoki liiduga, 
arutamaks kompleksi osana ka 
jääväljaku rajamist, millele spor-
diala funktsionäride hinnangul 
oleks väga suur nõudlus. Lisaks 
Tallinnas ja Harjus valitsevale 
jääväljaku defitsiidile oleks spor-
dilaagrisse kindlasti oodata põhja- 
ja lõunanaabrite hokimeeskondi. 

Tulevikus võiksid jäähalli kasuta-
jad vajada ka kohe läheduses ole-
vat majutusteenust. Teravmeelse 
võimaliku tehnilise lahendusena 
väärib eraldi nimetamist „tagur-
pidi külmkapp“, kus jää tootmisel 
tekkivat sooja saab kasutada vee-
keskuses.

Seega toimiksid kõik kavan-
datavad teenused üksteist toetava 
süsteemina – spaaklient kasutab 
hotelli, hotellikunde kauplust. 

Hetkel menetluse alguses
Maa- ja planeeringute komisjoni-
le esitatud ettepanekus seisab, et 
arendajad on juba kaasanud arute-
ludesse ka Eestis täna tegutsevaid 
tunnustatud tegijaid nii kauban-
duse kui hotelliturult, huvi koos-
tööks on arvestatav ja tõsine. 

Võimalike rentnike nimede 
nimetamise ja tähtaegade luba-
miseks on muidugi veel väga-väga 
vara. Jaanuaris volikogu komisjo-
nis heaks kiidetud ettepanekule 

multikeskuse rajamiseks järgneb 
detailplaneeringu algatamise taot-
lus, sellekohane eelnõu jõuab voli-
kogu lauale ilmselt juba lähipäevil, 
aga see on alles algus ning planee-
ringu menetlemise lõpudaatumit 
on väga raske prognoosida. 

Ka on kaasinvestorite otsimi-
ne Vanamänniku OÜ poolt alles 
algfaasis, arendajad ise ütlevad, 
et õige aeg nendeks läbirääkimis-
teks on siis, kui detailplaneering 
on alustatud, aga nad ise on väga 
optimistlikud. Kui see ka kõikide 
halbade asjaolude kokkusattumi-
sel peaks ebaõnnestuma, siis või-
malikud kahjud jäävad arendaja 
kanda, maksumaksja raha jääb 
sellest puutumata.

Maakomisjonis tekitas arutelu 
käigus heaks kiidetud ettepanek 
elevust ja juba lisandus uusi ideid. 
Pakuti, et selles loodavas komp-
leksis võiks olla näiteks kino, män-
gukeskus lastele ja korralik res-
toran. Kui planeeringu menetlus 
ühel hetkel sobivasse faasi jõuab, 
lubavad arendajad kindlasti uuri-
da ka kohaliku elaniku eelistusi, 
milliseid teenuseid ja kaubamärke 
kodu lähedal näha soovitakse.

Õhus on lennukad visioonid: 
Laagrisse spaa, hotell ja kaubanduskeskus
Maakomisjoni lauale laekus ettepanek algatada detailplaneering, millega kavanda-
takse Laagri serva multifunktsionaalset teenustekompleksi. Tänase seisuga on idee küll 
alles arendajate visioonide tasandil, seega ei saa isegi oletada, millal see realiseerub, 
aga kuna tegemist on põneva mõttega, võtab vallaleht seda pisut tutvustada.

TULEVIKUIDEED

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD
Saue valla üldplaneeringu 
kohaselt asub Vanamänniku 
kinnistu tiheasustusalal ning 
kinnistule ei ole määratud 
juhtotstarvet. Vanamänni-
ku kinnistu maasihtotstarbe 
muutmine ärimaaks ja kinnistu 
hoonestamine ärihoonetega 
ei muudaks Saue valla üld-
planeeringu põhilahendust, 
ärimaa sihtotstarbe andmisel 
on tegemist volikogu kaalut-
lusotsusega. Maa- ja planee-
ringute komisjon on ettepa-
nekule oma toetuse andnud. 
Nüüd on volikogu pädevuses 
hinnata, kas tegemist on kogu-
konnale atraktiivse ja kasuliku 
projektiga või sobiks maatükk 
pigem lehmade karjatamiseks.

VOLIKOGU OTSUSTAB
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2016. aasta tulude deklareerimise peamised muudatused puudutavad 
koolituskulusid ja üüritulu.

Enam ei ole võimalik maha arva-
ta mootorratta ja –sõiduki (A- ja 
B-kategooria) juhilubade koo-

lituskulusid. Samuti ei saa maha arvata 
2016. aasta 1. jaanuari seisuga 18-aas-
taste ja vanemate inimeste huviharidu-
se kulusid. See tähendab ka, et sellist 
koolitusteenust pakkuvad ettevõtted 
infot inimese eeltäidetud deklaratsioonil 
enam ei esita.  

Teine oluline muudatus puudutab 
üüritulude deklareerimist. Kui siiani 
maksustati tulumaksuga kogu üürile-
andja deklareeritud üüritulu, siis nüüd 
maksustatakse sellest vaid 80%. Selleks 
ei pea esitama kuludokumente, maha-
arvamise teeb maksu- ja tolliamet üüri-
tulu deklareerimisel tuludeklaratsiooni 
alusel. Eluruumi üüritulu 20% mahaar-
vamist rakendatakse üksnes elamu või 
korteri üürimisel eluruumi üürilepingu 
alusel, teistele rendi- ja üürituludele see 
ei laiene. Tuludeklaratsioonis tuleb näi-
data kogu aasta üürisumma, üüritulu 
hulka ei loeta tasutud kommunaalmak-
seid. 

Möödunud aasta maksuvaba tulu oli 
170 eurot kuus ehk 2 040 eurot aastas ja 
täiendav maksuvaba tulu pensioni korral 
oli 225 eurot kuus ehk 2 700 eurot. 

Eluasemelaenu intresside, koolituse 
ja annetuste täiendav maksuvaba tulu on 
väiksem kui varasemalt ehk 1 920 euro 
asemel saab mahaarvamisi teha 1 200 
euro ulatuses. 

Tuludeklaratsioonil on olemas juba 
terve rida eeltäidetud andmeid, näi-
teks isikuandmed, info töötasu ja kin-
nipeetud maksude kohta, pension, 
haigusraha, tasutud koolituskulud jne. 
Eluasemelaenu intresside andmed saab 
deklaratsioonile saata oma internetipan-
gast, esmakordsetel deklareerijatel tuleb 
esitada ka lisadokumendid, seda saab 
teha kohe peale deklaratsiooni kinnita-
mist sealsamas e-maksuametis/e-tollis. 

Eeltäidetud ei ole välisriigist saadud 
tulud, andmed vara (sh metsamaterjali) 
võõrandamise kohta ega ettevõtlustulu-
de kohta esitatav e-vorm. Need andmed 
tuleb ise deklaratsioonile lisada. 

Oma tuludeklaratsiooni eeltäidetud 
andmeid saab e-maksuametis/e-tollis 
üle vaadata 8.-10. veebruarini. Kui sealt 
on mõned andmed puudu või erinevad 
teadaolevatest, siis tuleb andmete esita-
jaga ühendust võtta ja paluda need ära 
parandada. 

Soovi korral võivad abikaasad esitada 
ühise tuludeklaratsiooni. Selleks tuleb 
mõlemal abikaasal teha oma deklarat-
sioonile märge, et ta soovib esitada ühist 
deklaratsiooni. Ühisdeklaratsiooni või-
vad esitada isikud, kes olid maksustamis-
perioodi viimase päeva, s.o 31.12.2016 
seisuga abielus. Kui üks abikaasadest suri 
maksustamisperioodil või pärast mak-
sustamisperioodi, kuid enne tuludekla-
ratsiooni esitamist, võib lesestunud abi-
kaasa samuti esitada ühisdeklaratsiooni. 

Selliseid deklaratsioone saab esitada üks-
nes paberkandjal.

Enammakstud tulumaksu tagastame 
deklaratsioonis näidatud pangakontole. 
Kui deklaratsioonis esitatud andmed 
vajavad täiendavat kontrolli, siis võtame 
inimesega enne tulumaksu tagastamist 
ühendust. 

Kui deklaratsiooni järgi tuleb tulu-
maksu juurde maksta, saadab maksu- ja 
tolliamet maksuteate, mis on kättesaa-
dav e-maksuametis/e-tollis. 

Tuludeklaratsioon tuleb esitada ka 
kõigil neil, kes soovivad taotleda sel 
aastal esmakordselt makstavat madala-
palgaliste töötajate toetust. See tähen-
dab, et sel aastal makstav madalapalga-
lise töötaja tulumaksu tagasimakse võib 
puudutada ka neid möödunud aasta 
jooksul vähemalt kuus kuud täiskohaga 
töötanud ja alla 7 817 euro tulu saanud 
inimesi, kes tavaliselt tuludeklaratsiooni 

esitama ei ole pidanud. Madalapalgalise 
tagasimakse saamise eelduseks on tulu-
deklaratsiooni esitamine ja seejärel saab 
see inimene, kellel tagasimakseks õigus, 
teha taotluse e-maksuametis/e-tollis. 
Seetõttu palume kindlasti vaadata es-
malt e-maksuametis/e-tollis, kas täidate 
toetuse saamise tingimusi (välja arvatud 
tulu). Kui tingimused on täidetud ja ar-
vutuste järgi jääb aastane tulu alla 7 817 
euro, siis saate e-maksuametis/e-tollis 
tuludeklaratsiooni esitamise järel kohe 
taotleda ka madalapalgalise tulumaksu-
tagastust.  

Toetuse taotlemiseks saab avaldust 
esitada kuni 31. märtsini 2017. aas-
tal.

Tulude deklareerimisega seotud kü-
simusi saab esitada maksu- ja tolliameti 
foorumis, samuti aitavad meie konsul-
tandid telefonil 880 0810 või meili teel 
fyysisik@emta.ee.

SAUE VALLALEHT KODUVALD

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

Reklaamisoov esitada e-posti 
aadressil reklaam@sauevald.ee
Kohaliku ettevõtluse toetamise eesmärgil on Saue 
valda registreeritud ettevõtjatele reklaami esitamine 
vallalehes ca 50% soodsam.

Möödunud aasta eest ei saa deklareerida 
autokooli ja huvikoolituse kulusid 

AJAKOHANE

KATRIN SIMUL
Maksu- ja 
Tolliamet KV

KODUVALD

15.02
Algab tuludeklaratsiooni esitamine e-maksuametis/e-tollis ja teenindus-
bürood hakkavad väljastama eeltäidetud tuludeklaratsioone paberil.

28.02
Algab tulumaksu tagastamine e-maksuametis/e-tollis deklaratsiooni esitanud 
klientidele.

31.03 Tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg.

20.03 Algab tulumaksu tagastamine deklaratsiooni paberil esitanud klientidele.

 3.07
Juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu 
tagastamise tähtaeg.

 2.10

Juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu 
tagastamise tähtpäev, kui deklareeritakse ettevõtlustulu, kasu vara võõran-
damisest või välisriigis saadud tulu; FIE-del deklaratsiooni alusel juurde-
maksmisele kuuluva sotsiaalmaksu tasumise tähtaeg.

OLULISED KUUPÄEVAD

TULUDEKLARATSIOONI PEAVAD ESITAMA:
• kõik füüsilisest isikust ettevõtjad, ka need, kes 2016.a ettevõtlusest tulu 
saanud ei ole; 
• isikud, kes on saanud kasu vara (väärtpaberid, kinnisasjad) võõrandamisest;
• isikud, kes on müünud metsamaterjali või raieõigust;
• isikud, kes on saanud üüri- või renditulu;
• isikud, kes on saanud tulu välismaalt. Deklareerida tuleb nii Eestis 
maksustatav kui mittemaksustatav välisriigist saadud palgatulu, pension kui 
dividendid. 
Kui tulude deklareerimise kohustust ei ole, aga soovitakse kasutada 
mõnda maksusoodustust (täiendav maksuvaba tulu, kui on kaks või 
enam kuni 17-aastast last; on tasutud koolituskulusid, eluasemelaenu 
intresse, kogumispensioni III samba makseid; tehtud kingitusi või annetusi 
tulumaksusoodustusega MTÜ-de, sihtasustuste ja usuliste ühenduste 
nimekirja kantud isikutel), siis tuleb tuludeklaratsioon esitada. 

KES PEAVAD TULUDEKLARATSIOONI ESITAMA?

• Saue valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine 
• Saue Vallavolikogu 25. aprilli 2013 määruse nr 5 „Veskitammi 
Lasteaia põhimäärus“ muutmine 
• Volituste andmine lepingu sõlmimiseks AS-ga Eesti 
Liinirongid Saue valla elanikele soodsama rongisõidu 
võimaldamiseks 
• Saue Vallavolikogu 28. märtsi 2013. aasta otsuse nr 19 lisaga 
1 kinnitatud Saue Vallavalitsuse palgajuhendi muutmine 
• Vallavara võõrandamine avaliku kirjaliku enampakkumise 
korras (Kooli tn 3-5-7) 
• Vallavara võõrandamine avaliku kirjaliku enampakkumise 
korras (Vatsla tee 12, 14, 16, 18) 
• Vallavara võõrandamine avaliku kirjaliku enampakkumise 
korras (Uus 23) 
• Laagri alevikus asuva Seljaku tn 2 kinnistu ja Uuekõrtsi 
kinnistust äralõike tasu eest Saue vallale omandamine 
• Laagri alevikus asuvate Nõlvaku tn 10 ja Nõlvaku põik L2 
kinnistute tasuta Saue vallale omandamine 
• Vallavara tasu eest otsustuskorras kasutusse andmine 
(Karupoja) 
• Vallavara tasu eest otsustuskorras kasutusse andmine 
(Külarahva) 
• Saue valla vapimärkide volikogu aukirjade ja tänukirjade 
andmine 
• Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtule kutsutute nimekiri 
• Laagri maamärgi visuaalne määratlemine 

Vallavolikogus 26. jaanuaril

Teadupärast lepiti mullu kevadel Kernu valla, Nissi valla, Saue 
linna ja Saue valla ühinemisotsusega koos kokku, et ühend-
valla keskus tuleb Sauele ning selle tarbeks on tarvis ehitada 
uus vallakeskuse hoone. Olemasolev linnavalitsuse maja sel-
leks otstarbeks ei sobi – see jääb väikeseks ega ole tegelikult 
algusest peale kontorihooneks ehitatud. 

Saue linna omandis on uue valla keskuse asukohaks sobiv 
krunt linnasüdames olemas – uus vallamaja on plaanis ehitada 
Grossi toidukaupluse lähistele Kütise 8 krundile. Selleks, et 
leida linnaruumi sobituv ja uue ametiasutuste vajadustele vas-
tav kaasaegne arhitektuurilahendus, otsustati lahendust otsi-
da arhitektuurikonkursi kaudu. Tänaseks on Saue Linnavalit-
suse ja Eesti Arhitektide Liidu koostöös arhitektuurikonkurss 
välja kuulutatud. Konkursitingimused näevad ette, et võistlus-
töödega väljapakutavad hoonelahendused võivad ette näha 
maksimaalset 15-meetri kõrguse ning kuni kolmekordse maja, 
mis ei tohiks olla suurema kui 2500-ruutmeetrise ehitusalu-
se pinnaga. Oodatud lahendus peab tekitama sümboolse 
keskpunkti sidusale linnaruumile alates  Saue raudteejaamast 
kuni Pärnasalu tänavani. Kavandatava Saue vallamaja hoone 
ja selle ümbruse arhitektuuriline lahendus peaks mõjuma at-
raktiivse avatud linnaruumilise lahendusena ning mitte moo-
dustama omaette suletud bürooruumidega keskkonda. Ja 
kuna vallavalitsus tahab pakkuda oma elanikele ja töötajatele 
parimat, kaasaegset ja loovat töökeskkonda, siis oodatakse 
konkursitöös nägemusi tänapäevase töö- ja teeninduskesk-
konna loomiseks.

Kõigile nendele soovidele ja nägemustele vastavaid lahen-
dusi on arhitektidel aega nuputada ja vormistada 18. aprillini, 
siis on arhitektuurikonkursi tähtaeg. Laekunud töödest valib 
sobivaima välja žürii, kuhu kuuluvad nii arhitektid kui ühineva-
te omavalitsuste esindajad. Peale kõige sobivama lahenduse 
väljavalimist järgnevad juba projekteerimistööd ning uue val-
lamaja valmimist loodetakse 2018. aasta lõpul või 2019. aasta 
esimesel poolaastal.

Uuele vallamajale otsitakse 
arhitektuurikonkursiga 
kaasaegset sisu ja vormi
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Kaante vahele sai raamat „Postkastid 
õrrel. Külakirjad Saue vallast“

Kui volikogus ja vallamajas 
seda raamatumõtet veere-
tama hakati, sai üsna kohe 

selgeks, et see ei tohiks olla ruut-
kilomeetrite, rahavääringute või 
statistiliste numbrite põhine. Valla 
selgroog ei sõltu ju tegelikult ka-
nalisatsioonitorudest ja teedeki-
lomeetritest, ei väljendu ainult 
koolikohtades, sotsiaaltoetustes ja 
kohaliku tähtsusega poliitportree-
des. Ei tahetud sellesse raamatus-
se panna ka vau-faktoriga fakte, et 
meil on kõige suurem see ja kõige 
ilusam too ja kõige targemad need. 

Peategelane ses raamatus ei ole 
abstraktne geograafilises mõõtkavas 
väljendatav Saue vald. Ühe kogu-
konna identiteet peitub ju hoopis 
lihtsamas ja olemuslikumas – ini-
mestes. Maailm koosneb ju inimes-
te kogemustest ja emotsioonidest, 
armastustest, saatustest. See on see, 
mille ümber kõik keerleb, millest 
ajakihtidesse settivad lood moodus-
tavad terviku. Nagu Picasso maal 
– lahtivõetuna on tükid täiesti eri-
nevad, aga koos hakkavad kuidagi 
kõlama ja kõnetama.

Et neid lugusid ehedalt talleta-
da, kutsuti kirjutama kirjanik Pee-
ter Sauter. Usuti, et tema uitav, aga 
detaile märkav pilk ja kõrvalseisja 
vaade annavad raamatule vajaliku 
hingamise ja elulisuse. Fotokaame-
raga kulges Sauteriga kaasa Valdur 
Vacht. Nii saigi sellest üks 2016. 
aasta suvine teekond külast külla, 
ühest koduuksest teiseni. Ei teatud 
ette, milliseid radu kirjanik ja piltnik 
tallavad, milliseid inimesi kohtavad 
ja milliseid jutte kuulevad. Nii on 
see raamat omamoodi uudne ja oo-
tamatu pilk vallale ka kõikide saue-
vallakate jaoks. 

Lugedes tekib omalaadne põne-
vuspinge, kuhu mind nüüd järgmi-
sena viiakse, kes nende majaväravate 
taga end peidab. Viskab sisse väikest 

elevust, kui mõni tuttav mõte või 
näolapp lehekülgedel koha saab. 
Karakterid joonistuvad välja, aega-
detagused juhtumised sõlmuvad 
tänasesse, kirjaniku kaadrisse on jää-
nud paratamatult palju tõelisust.

Kindlasti ei ole see raamat paigu-
tatav ühte žanri. Mõni võib leida siit 
romantilise olustikukirjelduse, teine 
leiab draama, mis raputab kaugete 
külade võssa kasvanud tähendusi, 
aga ajaloolist ja biograafilist nüan-
sitäpsust pigem siiski ei ole. Siin 
avanevad inimhinged oma armsu-
ses ja sitkuses, hakkamasaamistes 
ja allesjäämistes. Võõras või tuttav, 
ehmatav või elujaatav, jäägu lugeja 
otsustada. 

Seisundikirjandus. Vist. Spon-
taansed meeleolud ja vaated, argi-

elu kirevus ja hetkes olemise rõõm. 
Nukruski mõnikord. Seegi käib elu 
juurde, sest raamatu tegelased ei ole 
ju konstrueeritud kirjanduslikud ka-
rakterid, vaid luust ja lihast inime-
sed. See raamat on põimitud lugu 
meie kõrval elavatest inimestest, kes 
kipuvad kõige ja kõigi kiuste õnne-
likuks. Ja see määratlus pädeb vast 
iga sauevallaka osas. 

Ehk ei ole seda ettehinnangut 
vajagi. Iga lugeja saab ise kaasa ui-
data, omas tempos ja meelestatuses. 
Aga olge hoiatatud – need lood rul-
livad endasse ja jäävad tasases rüt-
mis kummitama. Raamatud tulevad 
märtsi alguses müüki ka Apollo ja 
Rahva Raamatu kauplustes, samuti 
saab teoseid osta Saue valla kultuu-
rikeskusest. 

KODULUGU

Veebruari keskel ilmuv trükisoe teos on lugu ühest kogukonnast, 
mis on laiali pillutatud 180 ruutkilomeetrile, jaotudes 17 külaks ja 
üheks aleviks. Kogukonnast, mis ühelt poolt flirdib pealinnameluga 
ja teiselt poolt naudib üsna perifeerset eluviisi metsadevahelistes 
hajakülades.

2017. aastast hakkavad üksi elavad vanaduspensioniealised saama toetust 
115 eurot aastas. Pensionär ei pea toetust ise taotlema, vaid sotsiaalkind-
lustusamet maksab toetuse välja pärast andmete kontrollimist.

Selleks, et saada toetust, peab inimene vastama kõikidele järgmise-
tele tingimustele:
• vanaduspensionieas; • elab üksi rahvastikuregistri andmetel perioodil  
1. aprill kuni 30. september; • määratud pensioni suurus jääb alla 1,2-kord-
se Eesti keskmise vanaduspensioni.
Üksi elava pensionäri toetust makstakse välja üks kord aastas ja esimene 
toetuse väljamaksmine on 2017. aasta oktoobris.

Mida sotsiaalkindlustusamet kontrollib 2017. aastal?
• Kas toetuse saaja on vanaduspensionieas perioodil 
1. aprill 2017 - 30. september 2017?
• Kas toetuse saaja vanaduspension on väiksem, kui 470 eurot
 (1,2-kordne Eesti keskmine vanaduspension)?
• Kas toetuse saaja elab rahvastikuregistri andmetel üksi?
Andmed pensionäri vanuse ja pensioni suuruse kohta võetakse 
sotsiaalkaitse infosüsteemist.

Näide 1. Vilma vanaduspensioniiga saabub 15.07.2017. Ta on oma elukoh-
ta registreeritud üksinda. Kuna Vilma ei ole vanaduspensionieas seisuga 
01.04.2017, siis sellel aastal ei ole tal õigust saada üksi elava pensionä-
ri toetust. Kui ta elab 2018. aastal endiselt üksi ja pensioni suurus jääb 
alla 1,2-kordse Eesti keskmise vanaduspensioni, tekib tal õigus toetusele 
2018. aastal. Välisriigist pensioni saaja peab üksi elava pensionäri toetuse 
saamiseks esitama oma välisriigi pensioni suuruse, millele liidame kont-
rolliks Eestist saadava pensioni suuruse – mõlemad kokku peavad jääma 
alla 1,2-kordse Eesti keskmise vanaduspensioni. Välisriigist pensioni saaja 
peab toetuse saamiseks teatama sotsiaalkindlustusametile oma välisriigist 
saadava pensioni suuruse 2017. aasta 1. aprilli seisuga. Selleks sobib pan-
gakonto väljavõte. Välisriigi pensioni suurusi ootame hiljemalt 31. augus-
tiks 2017. aastal. Andmed üksi elamise kohta võetakse rahvastikuregistrist 
ajavahemikul 1. aprill kuni 30. september. Sellel perioodil peab toetuse 
saamiseks elama pensionär rahvastikuregistri andmetel üksi. Kui pensio-
när elab üksi lühemal perioodil ehk näiteks on üksi elav rahvastikuregistri 
andmetel alates 1. maist, siis teda ei loeta sel kalendriaastal üksi elavaks 
pensionäriks. Kui pensionär jätkab üksi elamist, siis järgmisel kalendriaas-
tal on tal pensionäritoetuse saamise õigus.
Näide 2. Alma elab üksinda. Oktoobris 2017 ei laeku talle üksi elava vana-
duspensioniealise toetust. Andmete kontrollimisel selgub, et tema elukoh-
ta on registreeritud õepoeg Paul, kes tegelikult tema elamispinnal ei ela 
juba mitu aastat. Alma teeb andmed registris korda ja kui ta elab endiselt 
üksi ning pensioni suurus jääb alla 1,2-kordse Eesti keskmise vanaduspen-
sioni, tekib tal õigus toetusele 2018. aastal.

Lisaks üksi elavatele pensionäridele on õigus saada üksi elava pensio-
näri toetust ka hooldekodude elanikel ja eestkostjatel-eestkostetavatel:
1. Kõik ööpäevaringsel hooldusteenusel ehk hooldekodus elavad vana-
duspensioniealised inimesed, kelle pension on väiksem kui 470 eurot, saa-
vad üksi elava pensionäri toetust. 
2. Kui samal elamispinnal elab kaks pensionäri, kellest üks saab ööpäeva-
ringset hooldusteenust ehk on hooldekodus, siis on mõlemal pensionäril 
õigus toetusele. 
3. Kui samal elamispinnal elavad eestkostja ja eestkostetav ning üks nen-
dest on pensionär, omab ta õigust üksi elava pensionäri toetusele. Neid 
andmeid kontrollib sotsiaalkindlustusamet rahvastikuregistrist. 
4. Kui pensionär elab koos oma ülalpeetava lapse (lastega), on tal õigus 
üksi elava pensionäri toetusele. See erisus ei laiene olukorrale, kus vanava-
nema juurde on sisse kirjutatud lapselaps, vaid on mõeldud olukorda, kus 
pensionär kasvatab ise oma alaealist last.

Toetuse maksmisel ei arvestata:
• kas vanaduspensioniealine inimene töötab või ei tööta; 
• talle makstavaid muid sotsiaaltoetusi ja tulusid.
Töine tulu jäetakse arvestamata selleks, et soodustada vanaduspensioni-
eas töötamist, sealhulgas osalise koormusega. Pensionäritoetust ei mak-
sustata tulumaksuga ja makstud toetust ei arvata toimetulekutoetuse ar-
vestamisel sissetulekute hulka.

Jaanuaris alustas tööd Saue valla ja linna uus piir-
konnapolitseinik Taavo Soodla. Soovijad pääsevad 
tema jutule esmaspäevast kolmapäevani kell 13-16 
Saue linnas Pärnasalu põik 11.

„Kodanikud võivad pöörduda minu poole prob-
leemidega, milles nad arvavad, et politsei suudab 
neile abiks olla. Anname endast kõik, et kodani-
kele võimalikult palju abiks olla,“ ütleb Soodla.  
Tel: 612 4555; e-post: taavo.soodla@politsei.ee.

Üksi elava pensionäri toetus

Uus piirkonnapolitseinik Taavo Soodla

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Ma olen neid maanteid pidi eluotsa sõitnud Tallinnast Kloogale ja 
tagasi, ometi polnud aimugi, et selle või teise metsatuka taga on 
peidus külake või hoopis kilomeetritepikkune rahvast täis küla nagu 
Ääsmäe, mille ajalugu ulatub sajandite taha.
Ega külarahvas tahagi nähtaval olla. Eesti värk. Kui mõni Nipernaadi 
ligi astub ja juttu teeb, võib algul tajuda tõrget. Mis soovid, võõras 
mees? Ah oled ise samasugune külamees nagu minagi, ainult et tei-
sest kandist...
Tasapisi hakkab jutt veerema. Saamata pärast pidama. Ärgu vestlus-
kaaslased pahandagu, kui neile on omistatud sõnu, mida nad pole 
öelnud või on teisiti mõelnud. Jutu käigus lähevad mõtted ikka rän-
dama, tekitades uusi või olematuid seoseid.
Raamat räägib Saue valla küladest ja külainimestest nii, nagu nad 
mulle ja piltnik Valdurile ette sattusid 2016. aasta suvel ja varasügisel.

AUTORI PEETER SAUTERI KOMMENTAAR

Oled oodatud koduvalla inimeste mõtisklustest 
ja lugudest kokku pandud raamatu 

POSTKASTID ÕRREL. KÜLAKIRJAD SAUE VALLAST 
esitlusele 16. veebruaril kell 18.00 Saue valla kultuurikeskuses

• Intervjuu raamatu autori Peeter Sauteri ja piltnik Valdur Vachtiga
• Muusikat energiliselt noorte meeste duolt Empiré

• Suupisteid ja jooke pakub  Ääsmäe külaplatsi kohvik
• Fotonäitus raamatus olevatest ja ka väljajäänud kaadritest
• Võimalus saada autorite pühendusega raamatu omanikuks
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Saue Vallavalitsus algatas 3.01.2017 
korraldusega nr 7 Alliku külas Koru-
serva (72701:001:1542, suurusega 8,02 
ha, maatulundusmaa 100%) kinnistu ja 
lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga 
kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe 
muutmine osaliselt elamu,- sotsiaal- (üld-
kasutatavaks maaks) ja transpordimaaks 
ning määratakse ehitusõigus ridaelamu-
te rajamiseks. Maa-alal kehtib detailpla-
neering (Saue Vallavolikogu 28. jaanuari 
2010. aasta otsusega nr 3 kehtestatud 
Koru I, Koru V, Koru IV ja Laagri alajaama 
kinnistute detailplaneering), mille alusel 
on Koruserva kinnistule kavandatud 8 
ärimaa sihtotstarbega krunti ning mää-
ratud ehitusõigus ärihoonete rajamiseks. 
Ülejäänud maa-alale planeeriti uue ela-
murajooni rajamist. Kehtestatud detail-
planeeringu alusel on Saue valla üldpla-
neeringus planeeritava ala maakasutuse 
juhtotstarbeks määratud ärimaa. Koru-
serva kinnistule soovitakse koostada uus 
detailplaneering, eesmärgiga muuta 
osaliselt kehtestatud detailplaneeringu-
ga määratud ärimaa sihtotstarve elamu,- 
sotsiaal- ja transpordimaaks, kruntida 
ning saada ehitusõigus viie (6 boksiga) 
ridaelamu ehitamiseks. Kokku kavanda-
takse 30 uut eluaset. Koruserva kinnistu 
jääb ka osaliselt rohevõrgustiku koridori 
ning antud maa-ala kohta moodustatak-
se sotsiaalmaa (üldmaa) krunt, mis jääb 
ehitusõiguseta ning avalikku kasutusse. 
Kaks transpordimaa krunti moodusta-
takse kergliiklusteede rajamiseks. Üle-
jäänud Koruserva kinnistul jääb kehtiva 
detailplaneeringu alusel maakasutus ja 
ehitusõigus kehtima (st 3 ärimaa krunti). 

Ala piirneb läänest Juuliku - Tabasalu 
tee L15 riigimaanteega, idast Koru põik 
tänavaga ja osaliselt Instituudi teega 
ning põhjast kehtiva detailplaneerin-
guga moodustatud ärimaa kruntidega. 
Planeeritav maa-ala asub Laagri aleviku 
vahetus läheduses, Tallinna linnapiirist ca 
1 km kaugusel ning piirneb Veskimöld-
re elamurajooniga. Koruserva kinnistu 
kuulub (Veskimöldre 2) elamurajooni 
arendusala koosseisu. Kehtiva detailpla-
neeringu muutmise tingib maaomaniku 
ettepanek uuendada kehtiva detailpla-
neeringu lahendust ja täpsustada moo-
dustatud kruntide kasutusotstarvet, piire 
ning ehitusõigust. Elamumaaks muutmi-
ne on eelkõige põhjendatud asukohast. 
Kehtiva detailplaneeringu alusel ärimaa 
kinnistute planeerimine oli põhjendatud 
olemasoleva Instituudi tee 50 m teekait-
sevööndiga ning Juuliku-Tabasalu ühen-
dustee rajamisega, mille teekaitsevöön-
di määramisel lähtuti antud ajahetkel 
kehtinud “Teeseaduse“ § 13 lõikest 2, 
mis sätestas, et riigimaantee kaitsevöön-
di laius mõlemal pool sõiduraja telge ja 
mitme sõiduraja korral mõlemal pool 
äärmise sõiduraja telge on 50 m. Kehti-
vas detailplaneeringus on Juuliku-Taba-
salu ühendustee rajamiseks moodusta-
tud teemaa krunt ning detailplaneeringu 
põhijoonisel on ühendustee näidatud 
illustratiivselt teekoridorina, kuna pla-
neeringu koostamise ajal polnud valmi-
nud ühendustee tehnilist projekti. Tee 
tehniline projekt kinnitati Maanteeameti 
poolt 2013. aastal. Sellest tulenevalt on 
detaiplaneeringu alusel lubatud rajada 
Koruserva kinnistule ärihooned (kauplu-

sed, büroohooned jne). Maanteeameti 
tellimusel on valminud Juuliku-Tabasalu 
ühendustee (Juuliku - Tabasalu tee L15) 
ning teekaitsevööndiks on riigitee ser-
vast 30 m (tulenevalt juulis 2015. aastal 
jõustunud „Ehitusseadustiku“ § 71 lõi-
kest 2). Lähtudes teekaitsevööndi vähe-
nemisest 50 meetrilt 30 meetri peale on 
võimalik kinnistut osaliselt hoonestada 
elamutega. Saue vald soovib lähitulevi-
kus riigilt omandada Instituudi tee (11401 
Laagri-Harku tee; katastritunnusega 
72701:005:0170) lõik Juuliku-Tabasalu 
tee ringristmikust kuni Laagri raudtee-
ülesõiduni ning tee planeeritakse linna-
tänavaks. Raskeveokid tohivad perspek-

tiivis liikuda vaid Juuliku-Tabasalu teed 
mööda. Saue Vallavalitsuse hinnangul ei 
sisalda kavandatav planeeringulahendus 
ettepanekut Saue valla kehtiva üldpla-
neeringu põhilahenduse muutmiseks. 
Üldplaneeringu põhilahenduse muut-
mine planeerimisseaduse § 142 mõistes 
on vastava maa-ala üldplaneeringuga 
määratud maakasutuse juhtotstarbe 
ulatuslik muutmine, üldplaneeringuga 
määratud hoonestuse kõrguspiirangu 
ületamine, krundi minimaalsuuruse vä-
hendamine, detailplaneeringu kohustus-
like alade ja juhtude muutmine või muu 
kohaliku omavalitsuse hinnangul oluline 
või ulatuslik üldplaneeringu muutmine. 
Üldplaneeringuga määratud maakasutu-
se juhtotstarbe ulatuslikku muutmist ka-
vandatava detailplaneeringuga ei toimu. 
Tegemist on ca 3,3 ha suuruse maa-ala-
ga, mis jääb olemasoleva ja planeeritava 
elamupiirkonna vahelisele maa-alale, mis 
ei ole Saue Vallavalitsuse hinnalgul oluli-
ne ja ulatuslik.  Kehtivas üldplaneeringus 
pole hoonestuse kõrguspiiranguid mää-

ratud ning ei toimu ka krundi minimaal-
suuruse vähendamist. Ka muid olulisi 
või ulatuslikke üldplaneeringu muutmisi 
Saue Vallavalitsuse hinnangul ei esine. 
Otsuse vastuvõtmisel on kaalutud ka 
asjaoluga, et funktsionaalselt seoselt 
on planeeringu ala asukoht igati sobiv 
ridaelamute rajamiseks ning selleks on 
antud piirkonnas sobiv infrastruktuur. 
Ärihoonete  asemel eluhoonete ehitami-
ne ei too kaasa sisulisi muutusi piirkon-
na hoonestustiheduses, maakasutuses 
ega liikluskorralduses. Elamukruntide 
kavandamine olemasolevate elamura-
jooni juurde on loogiline, maakasutuse 
ja sellega seotud mõjude osas piirkonna 
elanike suhtes pigem positiivne. Detail-
planeeringuga moodustatavad krundid 
paiknevad Koru põik tänava ääres, mis 
on liiklusintensiivsusest tingitult parem 
koht elamute ehitamiseks. Eluhoonete 
rajamise mõju suurus ja ruumiline ulatus 
ei ole ümbritsevale keskkonnale ohtlik ja 
ei riiva avalikku huvi. Planeeringu tellijaks 
on AB Arenduse OÜ. 

Saue Vallavalitsus võttis 10.01.2017. 
aasta korraldusega 42 vastu ja suu-
nas avalikustamisele Hüüru küla Uue-
toa (72701:001:0730) ja Lehelinnu 
(72701:001:1454) kinnistute ja lähiala 
detailplaneeringu. Detailplaneeringu 
koostamise eesmärgiks on kinnistute 
kruntimine ning ehitusõiguse määrami-
ne kuni kahe üksikelamu ja abihoonete 
rajamiseks. Uuetoa kinnistu on hoo-
nestatud, millel paikneb üksikelamu ja 

abihooned. Planeeringuga muudetakse 
Uuetoa ja Lehelinnu kinnistute piire ning 
moodustatakse kokku neli kinnistut, 
millest üks kinnistu (suurusega 7 805 
m²) moodustatakse olemasoleva ük-
sikelamu juurde ja kaks uut üksikelamu 
kinnistut (suurustega 2 807 m² ja 9 131 
m²) uute üksikelamute ja abihoonete ra-
jamiseks. Ülejäänud maa-ala (ca 28 ha) 
jääb jätkuvalt maatulundusmaa maaka-
sutuse sihtotstarbega, millele ehitusõi-

gust ei määrata. Lahendatud on krunti-
de tehnovarustus, esitatud servituutide 
vajadus, määratud haljastuse ja heakor-
rastuse nõuded.Saue valla üldplanee-
ringu kohaselt asub detailplaneeringuks 
taotletav maa-ala tiheasustusalas ning 
planeeritava maa-ala maakasutuse juht-
otstarbeks on määratud pere- ja ridaela-
mumaa. Planeeritava maa-ala suuruseks 
on ca 2,0 ha. 

Detailplaneeringu avalikustamine 

toimub 23.02.2017 kuni 8.03.2017 kel-
la 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni 
ja reedeti kella 14.00-ni) Saue vallama-
jas, Veskitammi 4, Laagri alevik, kus on 
võimalik tutvuda detailplaneeringu ma-
terjaliga. Avaliku väljapaneku kestel on 
võimalik tutvuda detailplaneeringute 
jooniste ja seletuskirjaga elektrooniliselt 
valla veebilehel: http://sauevald.kovtp.
ee/avalikud-valjapanekud-ja-arutelud

Saue valla territooriumil jaanuaris 
2017 detailplaneeringuid ei kehtes-
tatud. 

Detailplaneeringute korraldustega 
ning otsustega on võimalik tutvuda valla 
veebilehel: http://sauevald.kovtp.ee/et/
detailplaneeringud. Lähemat informat-
siooni saab planeeringute spetsialistilt 
Maili Metsaotsalt 654 1157 maili.metsa-
ots@sauevald.ee

Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu 
projekteerimistingimuste määramiseks 
avatud menetlusena Alliku külas Ristik-
heina (katastritunnus: 72701:002:0112; 6 
971 m² elamumaa) kinnistule ehituspro-
jekti koostamiseks lähtudes Kaharsöödi 

III kinnistu detailplaneeringust (OÜ Geo-
tar töö nr 4950) suurendades hoones-
tusala 10% ulatuses võrreldes esialgsest 
lahendusest 11185 Hüüru-Alliku-Saue 
tee kinnistu piiri suunas. 

Saue Vallavalitsus on koostanud 

eelnõu projekteerimistingimuste mää-
ramiseks avatud menetlusena Ääsmäe 
külas Tuuliku tee 3 (katastritunnus: 
72704:002:0542; 5 025 m² elamumaa) 
kinnistule ehitusprojekti koostamiseks 
lähtudes Kuriste kinnistu detailplanee-

ringust (OÜ R.Valk Arhitektuuribüroo 
töö nr 0657) suurendades hoonestusala 
10% ulatuses võrreldes esialgsest lahen-
dusest Tuuliku tee 1 kinnistu piiri suunas 
olemasoleva abihoone ümber.

Lähemat informatsiooni hoonete 

tingimuste kohta saab ehitusnõunikult 
Kalle Normannilt 654 1135 kalle.nor-
mann@sauevald.ee arvamused esitada 
hiljemalt 20.02.2016 Saue Vallavalitsus-
se (Veskitammi tn 4, 76401 Laagri alevik; 
info@sauevald.ee) 

SAUE VALLA AMETLIKUD PLANEERINGUTEATED

SAUE VALLA TERRITOORIUMIL JAANUARIS 2017 ALGATATI JÄRGMINE DETAILPLANEERING:

DETAILPLANEERINGU AVALIKUSTAMINE

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVALIK MENETLUS

Planeeritav maantee hakkab ühendama Saue linna Kuuseheki tänavat Topi liiklussõlmega 

„Maanteeamet projekteerib 
Topi-Saue ühendusteed, 

et vähendada Saue linnaga seotud 
liikluskoormust Kanama liiklus-
sõlmes. Rampide suure koormuse 
ja Kanama liiklussõlme lahenduse 
tõttu on seal toimunud reastumise-
ga seotud liiklusõnnetusi,“ selgitab 
maanteeameti planeeringute osa-
konna projektijuht Mart Michelis.

Teelõik on paralleelne Tallinn-
Pärnu-Ikla maanteega ning kulgeb 
vahetult raudtee ääres. Planeeritav 
maantee hakkab ühendama Saue 
linna Kuuseheki tänavat Topi liik-
lussõlmega, mis asub Maksimar-
keti kõrval. Tulevikus on inimestel 
võimalik Maksimarketi piirkonnast 

liikuda Saue linna ilma Tallinn-
Pärnu-Ikla maanteele sõitmata.

Maanteeamet kavandab 9 meet-
ri laiuse kattega maanteed ning 
jalg- ja jalgrattateed, mille täpne 
laius selgub projekteerimise käigus. 
Lisaks kavandatakse Vääna jõele 
uut silda. „Maanteeametil on plaa-
nis rajada ühendustee, kuid valgus-
tust tuleb sinna minimaalses vaja-
likus mahus. Kogu lõigu maantee 
või jalg- ja jalgrattatee valgustamist 
ei ole kavandatud. Soovi korral jääb 
see kohaliku omavalitsuse kanda,“ 
ütleb Michelis.

Tänaseks hetkeks on maantee-
amet alustanud projektiks vajami-
nevate erinevate uurimistöödega, 

mis kestavad suve lõpuni. Uurimis-
tööde tulemustest lähtuvalt koosta-
takse esialgne projektlahendus, mis 
seejärel avalikustatakse. Esialgsete 
plaanide kohaselt toimub projekt-
lahenduse avalikustamine 2017. 
aasta sügisel, võimaluse korral ka 
varem.

Ehitustöödega tehakse algust 
loodetavasti 2019. aastal. Täpne 
ehituse algus ja valmimine sõltub 
maade võõrandamisest, võimalikest 
kokkulepetest kohaliku omavalit-
susega ning OÜ Chester Universali 
arendusest. Topi-Saue ühendustee 
rajamise üheks eelduseks on OÜ 
Chester Universali arenduse sise-
teede ehitamine/valmimine.

Maanteeamet projekteerib Topi liiklussõlme ja Saue linna vahelist ca 2 kilomeetri 
pikkust ühendusteed, millega seotakse omavahel Saue linna Kuuseheki tänav ja Topi 
liiklussõlme ligidale OÜ Chester Universali rajatava arenduse teedevõrgud. 
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Kuulutati välja riigihange Ääsmäe kooli esimese etapi ja staadioni ehitaja leidmiseks

2016. aastal saime kolm 
positiivset rahas-

tusotsust regionaalarengu fondi 
linnaliste piirkondade arendamise 
meetmest kokku 1 955 000 euro 
ulatuses. 

Nimetatud projektidest kaks, 
Laagri-Harku (ühisprojekt Harku 
vallaga) ning Vanamõisa küla Suu-
revälja kergliiklustee projektid, on 
lõpusirgel ning kasutajatele avatud, 
projektide täielik lõpetamine jääb 
kevadesse, kui tehakse ka haljastus- 
ja markeerimistööd. 

Kolmas suuremahulisem töö 
käib Laagri lasteaia juurdeehitu-
se kallal, mille investeeringu maht 
ületab 2 000 000 eurot (toetusosa 
sellest 1 062 500 eurot). Hetkel on 
ehitus graafikus ning kõigi eelduste 
kohaselt valmib lasteaia juurdeehi-
tus 2017. aasta augustikuus. 

Linnalise meetme kahele lisapro-
jektile on eelotsused olemas ning 
käivad ettevalmistused põhitaotluse 
esitamiseks: nendeks on Veskitam-
mi tänava ja Pärnu mnt ristmikult 
kulgema hakkav jalakäijate raudtee-
tunnel (koostöö maanteeametiga 
Pärnu mnt suurprojekti raames) 
ning Alliku küla Kotka tee ja Koru 
tee kergliiklustee. Toetuse maht on 
kokku 462 400 eurot. 

Väiksematest projektidest sai 
2016. aastal EAS-i hajaasustuse 
programmist toetust üheksa haja-
asustuse piirkonnas olevat majapi-
damist vee- ja kanalisatsioonisüstee-
mide parandamiseks. Riigi toetus 
oli ligi 13 500 eurot, valla panus 
pea 20 000 eurot. 

2017.  toob raudteejaamade laien-
dused ja tervisekeskuse ehituse
2017. aastal valmib ka kaks suurt 
ühtekuuluvusfondi raudteeliikluse 

arendamise meetmest rahastatud 
projekti „Urda raudteepeatuse eri-
nevate ühendusvõimaluste integ-
reerimine“ (ühisprojekt Saku valla-
ga, toetussumma 592 517 eurot) ja 
„Valingu raudteepeatuse juures eri-
nevate liikumisviiside integreerimi-
ne“ (toetussumma 267 993 eurot). 

Alates 2015. aastast on nende 
projektide elluviimiseks korralda-
tud üle kümne hankementluse ning 
jupp jupi haaval jõutud lõpptule-
museni. Reaalsed hanketulemused 
ja planeeritust soodsamaks kuju-
nenud hinnad on viinud mõlema 
projekti laiendamiseni – Valingu 
saab 260-meetrise kergtee piken-
duse ning Urda ühe olulise kergtee 
ühenduse ja lisatänavavalgustust 
(viimast küll Saku valla poolele Jäl-
gimäe tee äärde). Lisaobjektid val-
mivad 2017. aasta suvel, mil saab 
ehk õnnestunuks lugeda ka kogu 
projekti valmimise.

2016. aasta lõpul sai positiiv-
se eeltaotluse kinnituse ka regio-
naalarengu fondi tervisekeskuste 
infrastruktuuri arendamise meet-
mest projekt „Laagri esmatasandi 
tervisekeskus“. Otsuse tulemusena 
valmib 2018. aastaks Tervise tn 
2 kinnistule (uue Tennisekeskuse 
kõrvale) uus tervisekeskuse hoone. 
Planeeritud investeeringu kogu-
maht on eeldatavalt 1 438 000 eu-
rot, millest toetuse osa on 690 000 
eurot. Ka Tallinna linn on saanud 
samast meetmest toetust, et ehitada 
2017. aastal välja kergtee lõik Tähe-
torni tänavalt Järvekalda tee foori-
ristmikuni. Seega tekib sauevalla-
katel peatselt sellel suunal ühendus 
Tallinnaga.

Uued toetuste taotlused juba  
ettevalmistamisel
Ettevalmistusi on tehtud juba ka 
järgmiste toetusrahade taotlemi-
seks. Nii on plaanis regionaalsete 
investeeringutoetuste programmist 
taotleda toetust Tuleviku lasteaia 

katuse renoveerimiseks, CO2 kvoo-
di toetusrahadest Ääsmäe lasteaia 
soojustamiseks ning Eesti Vabariigi 
100. juubeliaastaks väljatöötatud 
lipuväljakute väljaarendamise prog-
rammist Laagri esindusväljaku (val-
lamaja ümbruse) rajamiseks. 

Keerulisematest plaanidest esi-
tame taotluse ühtekuuluvusfondi 
energiatõhususe meetmesse valla 
erinevate piirkondade tänavaval-
gustuse taristu renoveerimiseks (sh 
Laagri, Vanamõisa, Jõgisoo, Alliku, 
Ääsmäe). 

Suuremad investeeringud lähevad teedesse ja teenustesse
Lõppenud 2016. aasta oli eriline ja projektimahukas, kuid 2017. aasta tuleb veelgi tegusam. Osad toetus-
meetmetest rahastatud projektid hakkavad lõppema ja uued koguvad hoogu. Peamiselt lähevad suure-
mad projektitoetused teede ja hoonete ehitusse, rajatav tervisekeskus ja lasteaia renoveerimine tõstavad 
oluliselt kohalike teenuste kvaliteeti. Aga väiksemaid summasid on jagunud ka külaelu arendamiseks.

INVESTEERINGUD

KATI 
OOLO
arendusnõunik

Kavakohaselt valmib esime-
ses etapis uus õppekorpus, 
kuhu kavandatakse 8 uut 

õppeklassi, kunstiklass, kodunduse 
ja käsitööklass, loodusainete klass 
ning muusikaklass.

Kodundusklassi sisustatakse 
moodne õppeköök. Muusikaklassis 
saab olema lahedalt ruumi nii laul-
miseks kui erinevate muusikariista-
dega tutvumiseks, ühtlasi ka klas-

siruumist lükandseinaga eraldatav 
ruum pillide hoidmiseks. Nii võib 
näiteks trummid püsivalt paika sät-
tida ning trummimängu esitami-
seks klassis olevale publikule on vaja 
vaid sein eest lükata. Noored kuns-
tisõbrad saavad rõõmustada kaas-
aegse kunstiklassi üle. Uus hoone 
lahendab liikumispuudega õpilaste 
jaoks teisele korrusele pääsemise 
probleemi, sest hoonesse tuleb lift. 
Teisele korrusele tuleb uus logopee-
di/eripedagoogi vastuvõturuum.

Koos uue kooli esimese etapi 
rajamisega saavad Ääsmäe spordi-
huvilised ka põhikooli nõuetele vas-

tava kaua oodatud staadioni. Uus 
staadion on projekteeritud praeguse 
kooli taga oleva spordiväljaku ko-
hale. Moodsa lahendusena paigal-
datakse staadioni alla ka maakütte 
torustik, nimelt hakkab uut Ääsmäe 
kooli kütma maasoojus.

Ääsmäe kooli rajamiseks taot-
les Saue vald raha ka põhikoolide 
õppehoonete investeeringute kava 
kaudu, kuid 2016/2017. aasta voo-
rust kahjuks ükski Harjumaa oma-
valitsus toetust ei saanud. Vabariigi 
valitsus eelistas seekord pealinnast 
kaugemal asuvaid omavalitsusi ja 
koole. 

Saue vallavalitsus kuulutas välja hanke Ääsmäe põhikooli esimese etapi ehitaja leidmiseks. Pakkumuste esitamise tähtajaks on mää-
ratud 20. veebruar 2017. Kui kõik läheb plaanikohaselt, saab õppetöö uues korpuses alata juba 2017/2018. aasta jõuluvaheaja järel. 
Uus ja moodne staadion peaks valmima veelgi varem, käesoleva aasta oktoobris.

OBJEKT KOGUMAKSUMUS PROJEKTITOETUS VALMIMISAEG

Laagri-Harku kergliiklustee koostöös Harku vallaga (2 
parklat ja tänavavalgustus) 750 000 € 637 500 € 2017 kevad

Vanamõisa küla Suurevälja kergliiklustee 300 000 € 255 000 € 2017 kevad

Laagri Lasteaia juurdeehituse projekt 2 000 000 € 1 062 500 € 2017 suvi

Urda raudteepeatuse erinevate ühendusvõimaluste 
integreerimine (koostöö Saku vallaga) 705 377 € 592 517 € Suvi 2017

Valingu raudteepeatuse juures erinevate liikumisviiside 
integreerimine 319 040 € 267 993 € Suvi 2017

Laagri esmatasandi tervisekeskus 1 438 000 € 690 000 € 2018 sügis

Veskitammi / Pärnu mnt ristmiku raudteetunnel (koostöö 
Maanteeametiga) 250 000 € 156 400 € 2018

Alliku küla Kotka tee ja Koru tee kergliiklustee 360 000 € 306 000 € 2018 suvi

MTÜ PROJEKT TOETUS

Hüüru Külaselts MTÜ Küla interaktiivse arhiivi loomine II etapp 1 996,74 €

Ääsmäe Külakogu MTÜ Ääsmäe 775 1 444,81 €

Vanamõisa küla MTÜ Saue valla külade kogukonnatelk 2 000,00 €

Loomevaraait MTÜ Laagri avatud kohvikute päev 1 226,06 €

Ääsmäe Külakogu MTÜ Discgolf Ääsmäele 2 000,00 €

Tuula Tutulus MTÜ Lipumasti soetamine ja paigaldamine külakeskusesse 937,80 €

Jõgisoo Vabaajakeskus MTÜ Lõokese tänavale mängulinnaku rajamise II etapp 2 000,00 €

Hüüru Külaselts MTÜ Toolide soetamine Hüüru kogukonnakeskusesse 2 000,00 €

Maidla Külaselts MTÜ Maidla suvilate terviseraja projekt 1 976,40 €

MTÜ PROJEKT TOETUS

MTÜ Tuula Tutulus Tuula külakeskuse hoone ehitustööde IV etapp 81 000,00 €

MTÜ Jõgisoo Vabaajakeskus Lõokese tänavale rajatav multifunktsionaalne vaba aja veetmise keskus 
noortele 30 452,50 €

Caravanpark OÜ Kompaktlaadur Avant 750 soetamine Vanamõisa karavanpargi hooldus- 
ja arendustöödeks 15 580,20 €

TÖÖS OLEVAD SUURPROJEKTID:

Suuremate projektide kogumaksumus ületab 6 000 000 € ning toetusosa sellest on ca 4 600 000 €.

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kohaliku omaalgatuse programmist (KOP) saadi 2016. aastal toetust kokku ca 15 600 €.

LEADER-i meetmest õnnestus toetust saada 2016. aastal veel kokku ca 127 000 €.

INDREK 
EENSAAR
abivallavanem
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MIS ON KÕIGE LA-
HEDAM ASI, mis on 
Sinuga rongireisil juh-

tunud? 
Ülle: 20 aastat tagasi olid pisut 
teistsugused rongid. Pidin talvisel 
varahommikul sõitma rongiga üli-
kooli. Rong oli muidugi külm kui 
kurat. Vedurijuht juhtus vagunist 
läbi jalutama ja tal hakkas minust 
kahju. Ütles, et tal ka umbes minu-
vanune tütar. Selle sõidu tegin tema 
kabiinis, mis oli tõesti tunduvalt 
soojem. Väga huvitav oli igatahes 
vaadata, mõtlesin isegi eriala vahe-
tada ja ise vedurijuhiks saada.
Marju: Mõned aastad tagasi hom-
mikuses Paldiski-Tallinn rongis tu-
lid Keilast peale noored muusikud 
ja kontsert algas otse meie istekoh-
tade ees. See oli tõeliselt lahe üllatus 
ja ilus algus kogu päevale. Kahjuks 
pidin Laagris maha minema. Üritus 
võis toimuda Jazzkaare raames.
Anastassija: Lahe oli see, kui Pa-
dula-Urda lõigul jäi rong rohkem 
kui 10 minutiks seisma ja inimesed 
hakkasid omavahel suhtlema, uuri-
des, kuidas tööle saab ja üldse. Oli 
midagi tavapärasemast teistmoodi.
Greete: Kõige lahedam asi juhtus 
minuga siis, kui ma avasin krõpsu-
paki ja vanem daam pistis ilma luba 
küsimata käe mu krõpsupakki ja 
muudkui kiitis kui head juustupal-
lid. Eks ma oma juustupallidest olin 
ilma, aga sain vastu lehmakomme.
Tiia: Eelmisel aastal toimus mingi-
tel noortel rebaste ristimine kusagil 
Mustjõe kandis. Balti jaamast tuli 
lisaks tavapärastele reisijatele umbes 
80 noort peale. Kui tavaliselt on 
rongis väga vaikne, siis too päev oli 
terve rong täis kära, elevust, särtsu 
ja mürtsu, tõeline energiapuhang. 
Endalgi kadus väsimus nagu naks-
ti. Kõige vahvam asja juures oli see, 
et isegi memmekesed, kellel muidu 
kulm kortsus, olid naerusuised ja 
soovisid noortele rebasehakatistele 
edu ristseteks. Seda oli väga armas 
vaadata ja kuulata.
Triin: Istusin Tartust Tallinnasse 
sõites ühe keskealise mehe kõrval, 
mina akna all, tema vahekäigu pool. 
Ja jäin ülisügavalt magama, unetu 
öö ja tööpäev selja taga. Kui ärka-
sin, oli juba Ülemiste ja avastasin 
ehmatusega, et olin nagu millimal-
likas selle mehe oma haardesse kah-
manud. Pea tema õlal, käed tema 
käsivarre ümber klammerdunud ja 
üks jalg ka kuidagi poolenisti tema 
süles. Viisaka ja kohmetu mehena ta 
ei julgenud ega raatsinud mind ära-
tada ka, kuidagi oli tema kampsun-
gi minu õlgadele asetatud, et plikal 
tudides külm ei oleks. Ärgates siis 
vabandasin ja naersin, tema andis 

mind kenasti Balti jaamas mehele 
üle ja soovisime teineteisele turva-
list kojujõudmist.
Helena: Kõige lahedam asi on ta-
valiselt see, et rongisõit annab mul-
le võimaluse lugeda ajakirju, hetke 
iseendaga, sest kodus neid hetki lei-
da on väga raske.
Awe: paar aastat tagasi sõitsin hom-
mikul rongiga tööle ja unustasin 
telefoni rongi. Klienditeenindaja 
leidis selle üles ja helistas mu telefo-
nilt minu emale. Sain oma telefoni 
ilusti Balti jaamas tagasi. Väga õn-
nelik olin.
Mai: Mäletan elu lõpuni üht nal-
jahambast vedurijuhti, kelle teated 
rongi valjuhääldis olid väga humoo-
rikad. Näiteks: „Tere tulemast meie 
hüper-super-kiirrongi!" või teade 
Tapa jaamas: „Ärge magama jääge 
– kohe on Tamsalu!“ 

KES ON KÕIGE HUVITA-
VAM INIMENE, kellega Sa 
rongis kohtunud oled? 
Gerhard: Kõige huvitavam inime-
ne, keda mina olen rongis koha-
nud, oli üks vanaproua. See leidis 
aset umbes aasta tagasi, kui olin 
teel Keilast Tallinnasse. Vanaproua 
oli umbes 60-70-aastane, aga oma 
ea kohta säras ta näol suur naeratus. 
Kuna rongis oli vähe vaba ruumi, 
siis istusin tema kõrvale, võtsin oma 
telefoni välja ja hakkasin muusikat 
kuulama. Järsku koputas ta mu 
õlale ja ma võtsin klapid peast. Ta 
ütles, et on alati tahtnud näha, kui-
das need uued telefonid töötavad. 
Kuna jutu järgi tal lapsi polnud, 
kes seda talle näidata oleks saanud, 
siis tegin seda ise. Peale natukest 

aega vestlust ja mobiili uurimist 
lasin talle kõrvaklappidest nii uut 
muusikat kui ka tema enda vanu 
lemmikuid. Ta oli selle üle väga õn-
nelik, et sai nutimaailmast väikese 
ülevaate ning kinkis mulle šokolaa-
di, mille oma kotist välja otsis. Kui 
Tallinnasse jõudsime, siis soovisi-
me teineteisele head edaspidist ja 
läksime oma teed.
Eva: Sõidan iga päev rongiga töö-
le ja paljud näod on juba tuttavad, 
sest inimesed sõidavad enamasti iga 
päev ikka ühel ja samal ajal tööle. 
Mul on juhtunud kuidagi nii, et 
satun inimestega rongis jutu peale. 
Niimoodi on tekkinud juba paras 
seltskond n-ö rongituttavaid, kel-
lega on hommikuti lõbus vestelda. 
Kõige huvitavam neist rongitutta-
vatest on ehk Mihkel Raud.

Jane: Kui Oravalt Tartusse sõitsi-
me, istus minu vastas üks mees koos 
nähtamatu sõbraga ja enda kõrvale 
ei lubanud kedagi, ütles vaid neile, 
kes istuda soovisid: „Kas sa ei näe, 
et koht on hõivatud?!“ Terve tee ta 
rääkis oma sõbraga ja küsis ka aeg-
ajalt minu arvamust mõne küsimu-
se kohta... aga no igav ei olnud jah. 
Teda on päris tihti ikka näha ja alati 
koos oma „sõbraga“.
Kärt: Tundmatu meesterahvas, 
kes oli oma elus mitmeid kordi 
suitsetamise maha jätnud ja uuesti 
alustanud, tutvustas mulle pikalt 
ja põhjalikult nikotiinisõltuvuse 
tagamaid ja põhjuseid. Huvitavalt 
rääkis. Ise ma ei suitseta.
Mati: Päris huvitav oli ju enne vali-
misi, kui poliitikud Elroni rongides 
oma valimiskampaaniat tegid. Ikka 

hommikusel tipptunnil. Õnnestus 
kohtuda Jüri Ratase ja Sven Mik-
seriga ja muidugi ka mingit vali-
misaegset nänni saada. Iseenesest 
poliitikutel hea mõte tulla rahvale 
lähemale.
Ave: Sõidan iga päev ja nii juba 
15 aastat ja on kujunenud tutvus-
ringkond. Tänu heale tuttavale 
rongis sain ühest ehituspoest lisaal-
lahindlust. Mõistan ka paremini 
pedagooge, üliõpilasi, koristajaid 
ja ka lennukile või laevale sõitvaid 
inimesi. Võiks sellest kõigist eraldi 
raamatu kirjutada. 
Pille: Kõik huvitavad inimesed sõi-
davadki rongiga. Usun, et igaüks, 
kes on sõitnud piisavalt nii rongi 
kui bussiga, on märganud, et „ron-
gi-inimesed“ on palju varmamad 
suhtlema kui „bussi-inimesed“. Ma 
ei oska selgitada, miks see nii on, 
aga nii lihtsalt on.
Kristi: Naisterahvas, kes väitis end 
olevat ravitseja, soovis mu jalgu 
masseerida. 
Merle: Veel vanade rongide ajastul 
tutvusin rongis vanema prouaga, 
kes tuli Kiisalt suvilast, kotis ilusad 
lilled. Saime tuttavaks, vestlesime 
lilledest ja ilmaelust. Suur oli mu 
üllatus, kui sügisel oli ta mu töö 
juurde selle lillejuurika toonud. 
Nüüd igal aastal, kui mu ilus He-
leenium õitseb, tuleb see tore ini-
mene mulle meelde.
Lydia: Pealtkuuldu-nähtu. Noore 
naise vastu istub julgust võtnud 
noor Kalevipoeg. See oli hämmas-
tav, kui kiiresti see mees sai teada 
vastasistuva naise nime, elukoha, 
töökoha, palganumbri, Faceboo-
ki konto, vahetati mobiilinumb-
reid ning tagatipuks selgus, et nad 
teadsid teinetest lapsepõlvesuvedest 
kuskil külas. Eesti on ikka nii väike, 
aga hea, et rongid nii väikesel alal 
ikka sõidavad.
Annika Simona: Minu jaoks oli 
kõige huvitavam Elroni enda pi-
letimüüja, kes väljastas sõidu ajal 
Raplast Tallinnasse lapse Furbyle 
nagu päris reisijale nullpileti, sest 
Furby kogu aeg rääkis midagi nagu 
tõeline reisija. Vahva, kui muinasju-
tumaailm jätkub ka rongisõidu ajal.
Tiiu: Minu meelest on kõige täht-
samad hoopis need, kes meid punk-
tist A punkti B sõidutavad, ehk siis 
vedurijuhid/veduripoisid.

Mul oli hiljuti kogemus, et jäin 
hommikusest rongist napilt maha, 
rong sõitis nina eest minema. Minu 
õnneks väljus samas suunas kuid 
kõigest 20 minutit hiljem veel üks 
rong. Kui see muhe vedurijuht 
nägi, kuidas ma omaette seda teist 
kirusin, siis lükkas ta akna lahti ja 
hõikas mulle: „Nüüd pead minuga 
tulema, ma lähen ka varsti. Tule 
niikaua sooja.“ Minu kõige-kõige 
meeldivam rongielamus. Ja kui ma 
oma peatusest väljusin, ta lehvitas 
mulle.

Rongisõidul kohtab inimesi ja juhtub asju
Saue valla ühistranspordis on rongisõidul ajast aega olnud oluline koht. Mugavus, ajavõit, ka kulude kokku-
hoid. Elron kutsus inimesi üles jagama isiklikke kogemusi ja selgub, et rongisõidul on ka emotsionaalne pool: 
kohtumised erinevate inimestega, naljakad situatsioonid, meeldejäävad meeleolud ja isegi kasulikuks osu-
tuvad kontaktid.

ÜHISTRANSPORT

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

 Lia Krapivin (vasakult esimene) Saue vallamajast on kasutanud rongi koju- ja töölesõiduks juba 14 aastat. Töökoht Laag-
ris, kodu Laitses. Rongitransporti peab Lia kõige loogilisemaks ja ainuvõimalikuks valikuks enda jaoks. Vanade rongidega 
oli sõiduaeg 45 minutit, nüüd pool tundi. Hommikune ots on Lia sõnul lõbus, aastatega on tekkinud oma n-ö seltskond, 
kellega hommikust hommikusse kohtutakse. Need ei ole inimesed, keda ta tunneks niisama, kohtutud ongi rongis. Välja 
on kujunenud rutiin, et kogunetakse rongi tagaosas, kindlatel toolidel, osa seltskonnast tuleb peale esimesest peatusest 
Riisiperest ja teised lisanduvad peatus peatuse haaval. Kuidas tutvuti, Lia ei mäleta, pakub, et eks see oli kuidagi nii, et 
mingis situatsioonis vahetati paar sõna, järgmine kord öeldi tere, mõne aja pärast läksid jutud juba pikemaks. Arutatakse 
maailma asju, vahetakse taimeseemneid ja kudumismustreid või värskeid pirukaid.

Õhtune kojusõit möödub Lia jaoks siiski privaatselt. Ta ütlebki, et hommikul aitab see rongiseltskond päeva käima tõm-
mata, aga õhtul on see tema aeg omaette olemiseks. Üht naljakat muutust on Lia küll tõdenud aastate jooksul – vanasti 
inimesed jutustasid, lapsed jooksid, nüüd on valdavalt vaikne. Eriti õhtuti. Rahvas istub nutitelefonides ja/või kõrvaklappi-
dega, igaüks oma maailmas. Lia ka loomulikult, õhtune 30 minutit kulub temalgi netiuudiste seltsis.

Elroni rongidega sõideti eelmisel aastal 6,8 miljonit korda, reisijate arv kasvas 
4%. Kõige rohkem teenindas Elron 2016. aastal reisijaid Tallinn-Paldiski (1 292 
003 reisi), Tallinn-Riisipere (989 453 reisi), Tallinn-Tartu (935 000), Tallinn-Aegviidu 
(829 208), Tallinn-Keila (508 176 reisi), Tallinn-Viljandi (399 462) ja Tallinn-Narva 
(357 540) liinidel.
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Ainult kaks omavalitsust: 
Raasiku ja Rae vald edes-
tasid Saue valla protsen-

dinumbrit Harjumaa kon-
tekstis (vastavalt 7,05% ja 
5,82%). 

Meie naabrite 
juures Saue linnas 
näiteks oli kasv 
-0,96%, Harku 
vallas 2,18%, Saku 
vallas 2,17%. Elanike 
koguarvu poolest plat-
seerub Saue vald viien-
dale positsioonile Harjumaa 
lõikes.

Saue valla küladest kasvas elani-

ke arvult enim Alliku küla (+100) 
ja Laagri alevik (+155), elanikke vä-
henes aasta jooksul Tuulas (-10) ja 
Jõgisool (-7).

Saue valla rahvastikust 5390 on 
mehi ja 5411 naisi. Kõige vanem 
naine on sündinud 1918, ehk ta 
saab sel aastal 99-aastaseks ja kõige 

vanem mees on sündinud 
1920, ehk saab sel aas-

tal 97-aastaseks. 
Surmakandeid 

tehti 2016. aastal 
68, sisse kirjutas 
end 762 inimest, 
registrist väljus 

502 inimest.
2016. aastal sün-

dinud lapsi on 158 
(2015. aastal 140), sündis ka 

5 paari kaksikuid - üks duo poisse, 
kaks tüdrukuid ja kaks segapaari. 

Aastaalguse saldo 
– sauevallakaid 
on kokku 10801, 
kasvuprotsendilt 
Harjumaa kolmas
1. jaanuari 2017 seisuga on sauevalla-
kaid 10801 (1. jaanuar 2016 oli sama 
number 10 451).  Aastane kasv seega 
350 uut sauevallakat, kasvuprotsent 3,24. 

ELANIKKOND

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

OMAVALITSUS
ELANIKE ARV 

1.01.2016

ELANIKE 
ARV 

1.01.2017
MUUTUS

MUUTUSE 
%

Raasiku vald 4717 5075 358 7,05

Rae vald 15969 16956 987 5,82

Saue vald 10451 10801 350 3,24

Saue linn 5867 5811 -56 -0,96

Vasalemma vald 2541 2499 -42 -1,68

Paldiski linn 3889 3806 -83 -2,18

ELANIKE 
ARV SAUE 
VALLA 
KÜLADES

164
164
0

01.01.2016
01.01.2017
MUUTUS

224
232
+8

1344
1444
+100

449
457
+8

261
254
-7

224
232
+8

369
370
+1

109
118
+9

4921
5076
+155

220
224
+4

94
94
0

32
31
-1

107
111
+4

104
100
-4

223
213
-10

248
267
+19

462
491
+29

274
298
+24

720
746
+26

ILMA 
AADRESSITA

KOKKU

126
111
-15

10451
10801
+350

Meenutame siinkohal, kust, 
kuhu ja kuidas soodsa-
malt sõita. Sauevallakas 

saab Elroni rongis Saue valla piires 
ehk Elroni mõistes II hinnatsoonis 
tasuta sõita. See tähendab, et tasuta 
pääseb Laagri jaamast Valingule ja 
vastupidi. Tasuta on ka sõit Saue lin-
nas asuvast jaamast Laagri jaama. 

Kui sõit viib Saue valla piiridest 
ehk Elroni II tsoonist kaugemale, 

siis maksab seauevallakas alati ühe 
tsooni võrra vähem (nt sõites kolme 
tsooni jagu Keilast Tallinnasse tu-
leb maksta ainult kahe tsooni hinda, 
sõites aga Laagri jaamast (I tsoon) 
Paldiskisse (IV tsoon), tuleb maksta 
kolme tsooni hind. 

Soodsa sõidu nautimiseks on va-
jalikud 3 kaarti: ID-kaart, nn rohe-
line ühiskaart ja Elroni kaart. Neist 
Elroni kaart on vajalik ainult siis, kui 
on plaan osta rongis pilet. Kui pilet 
on soetatud ühiskaardile, pole El-
roni kaarti vaja. Alates selle aasta 1. 
märtsist ei pea õpilased ja üliõpilased 
eraldi esitama ID-kaarti, piisab, kui 

kehtival õpilaspiletil on õpilase foto. 
Alljärgnevalt mõned korduma kip-
puvad küsimused ja vastused neile.

Kuidas osta soodsamat perioodi-
piletit? Soodsama perioodipileti soe-
tamiseks tuleb minna lehele www.pi-
let.ee ning logida sisse. Sauevallakale 
kehtivaid piletihindu näete paremal 
tulbas „Hind Saue valla elanikule“. 
Valides teile sobiva perioodipileti 
ning sisestades isikukoodi või isikus-
tatud ühiskaardi numbri, arvutab 
süsteem automaatselt teile soodsama 
hinna. NB! Soodsamat hinda näitab 
süsteem alles siis, kui olete sisestanud 
isikukoodi või ühiskaardi numbri ja 

vajutanud nuppu „Maksma“.
Kuidas osta soodsamat piletit El-
roni rongis? Elroni rongis soodsa-
ma pileti soetamiseks peab teil olema 
lisaks ID-kaardile ja ühiskaardile ka 
Elroni kaart, kuhu peab olema eelne-
valt laetud piisav summa raha.
Kas rongis saab tasuda pileti eest 
sularahas? Ei. Rongis sularaha eest 
piletit osta ei saa.
Kui ma sõidan ainult II tsooni 
piires, kas mul peab olema ka El-
roni kaart? Ei. Ainult II tsooni pii-
res tasuta sõitmisel pole Elroni kaart 
vajalik.
Kui mul on perioodipilet, kas mul 

peab siis olema kaasas ka Elroni 
kaart? Ei. Kui olete ostnud pilet.ee 
süsteemist perioodipileti, pole Elroni 
kaardi omamine ega kaasas kandmi-
ne vajalik.
Kui mul on e-õpilaspilet, mis keh-
tib ühiskaardina, kas võin seda 
rongis kasutada ühiskaardi ase-
mel? Jah, Elroni rongis võib ühis-
kaardi asemel kasutada ühiskaardi 
funktsiooni omavat e õpilaspiletit.
Kas ma saan õpilaspiletit kasuta-
da oma isiku tuvastamiseks Elroni 
rongis soodustuse saamiseks? Jah, 
alates selle aasta 1. märtsist on see 
võimalik.

Elroni rongis saab soodsamalt sõita ka 2017. aastal 
Sauevallakad on saanud Elroni rongides soodsamalt sõita alates 2015. aasta 1. septembrist. Soodsama 
rongisõidu võimaluse on valla elanikud hästi vastu võtnud ning sõitjate arvu kasv jätkus ka 2016. aastal. 
Soodsama rongisõidu võimalus jätkub 2017. aastal, nimelt pikendas Saue Vallavolikogu Elroniga sõlmitud 
lepingut 2018. aasta 28. veebruarini.

ÜHISTRANSPORT

INDREK 
EENSAAR
abivallavanem
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Mõte teha ülevaade neljas 
ühinevas omavalitsuses 
olemasolevast ja paku-

tavast koorus ümarlauas, millest 
võtsid osa Saue linna ning Saue ja 
Kernu valla lehetegijad.

Et uusi tulijaid ja tegijaid sünnib 
ilma iga päev, ei pruugi ülevaatesse 
kirja olla saanud kõik, kes teid, kes 
te mingit üritust korraldate ja või-
malusi just ühinevate omavalitsuste 
territooriumil otsite, heal meelel 
vastu võtavad ning ruume, tehnikat 
ja majutust pakuvad. Samas on nad 
endast teretulnud teada andma.

Ettevõtted, mis teenust põhite-
gevusena pakuvad

SAUE LINN
Saue mõis
Saue mõisa on iseloomustatud epi-
teediga Baltimaade kaunimaid ja 
väärtuslikumaid mõisaansambleid. 
Mõisaruume saab rentida pulma-
deks, pidudeks, kaminaõhtuteks, 
seminarideks, vastuvõttudeks, ban-
kettideks, jõulupidudeks, konve-
rentsideks ja koolitusteks. Mõisas 
on neli tuba, mis kokku mahutavad 
12 külalist. www.sauemois.ee

Tammevana pubi
Pakub hommikul värsket kohvi ja 
ahjust tulnud saiu, lõunal suppi ja 
praadi, katab peolaua kodus ja kon-
toris, toitlustab talvisest ehitusplat-
sist firma suvepäevadeni keset met-
sa. Õhtul aga saab pubi reserveerida 
mis iganes ürituse tarbeks. 
www.tammevana.ee

KERNU VALD
Kernu mõis
Kernu mõis asub maalilise Kernu 
paisjärve kaldal. Mõisahoone on 
värskelt renoveeritud, kohapeal te-
gutseb mõisakohvik Ludvig, mille 
peakokk on pärit Saksamaalt. Mõisa 
hubased ja ainulaadsed ruumid so-
bivad suurepäraselt nii väiksemate 
nõupidamiste kui suuremate semi-
naride ja koolituste läbiviimiseks või 
tähtsündmuste pidamiseks. Luk-
suslikud numbritoad valmivad Ker-
nu mõisa peahoonesse 2017. aasta 
maiks. www.kernumois.ee

Laitse loss
Laitse mõisahoone meenutab kesk-
aegset rüütlilossi. Häärber on koha-
liku neogooti stiili üks tipptöödest. 
Loss on romantilise laadiga, selles 
asuvad külalistetoad, restoran ja 
seminariruumid. Konverentside ja 
seminaride korraldamiseks pakub 
Laitse loss erineva meeleoluga ruu-
me. Pole vahet, kas tegu on uhke 
pulmapeoga või romantilise laula-
tusega – Laitse lossis õnnestuvad 

mõlemad. Ööbimine on lossist õh-
kuva romantika vääriline. Külaliste 
jaoks on 10 tuba, paljudesse saab 
panna lisavoodeid. www.laitseloss.ee

Laitse graniitvilla
Laitse graniitvilla on eriline koht 
eriliste sündmuste tähistamiseks. 
Ajaloolise maakivist hoone alumisel 
korrusel on suur saal ja veel suurem 
saal erinevate ürituste läbiviimiseks. 
Villa ümber laiub 16 suure kuju-
ga skulptuuriaed, skulptor Tauno 
Kangro kätetöö. Graniitvillas on 
üheksa omanäolist sviiti, kuhu pe-
rede kaupa mahub ööbima mak-
simaalselt 50 inimest. Voodikohti 
ühele inimesele on kokku 37. 
www.graniitvilla.ee

Laitse Rallypark
Laitse Rallypargis võib igaüks pan-
na end proovile ralliauto roolis või 
sõita trikiautoga, istuda elamuse 
saamiseks professionaali kõrvale, 
külastada eksklusiivsete vanaautode 
kollektsiooni, õppida liikluslinna-
kus või lahutada meelt uues män-
gudemajas. Loodud on võimalused 
koosolekute ja seminaride korralda-
miseks, tegutseb kohvik. Koosvii-
bimiste korraldamiseks on saunaga 
puhkemajad. Olemas on autore-
monditöökoda ja pesula. 
www.laitserallipark.ee 

Lepiku külalistemaja
Lepiku külalistemaja pakub ruume 
koolituste ja seminaride korralda-
miseks, majutab ja toitlustab tu-
rismigruppe. Külalistemajas on 42 
majutuskohta kahestes ja kolmestes 
tubades. Saali pindala on 108 m2. 
www.lepikutalu.ee

SAUE VALD
Vanamõisa vabaajakeskus
Ümarpalkstiilis vabaõhukeskuses 
on laste mänguväljakud, grillkoda, 
spordiplats, laululava koos kõrvalra-
jatistega, külakiik ja suur 350-ruut-
meetrine palksaal. Karavanipargis 
keskuse kõrval jagub kõva- ja mu-
rukattega kohti 80 auto- ja haagis-
suvilale. Keskus on sobiv päevasteks 
või lühemateks seminarideks, kooli-
tusteks, suuremaks nõupidamiseks, 
koosolekuteks või õppepäevaks, 
suve- ja talvepäevade korraldami-
seks, pulmadeks ja muuks. 
www.vabaõhukeskus.ee 

Saunapunkt
Saunapunkt pakub kolme erine-
vat saunamaja koos peoruumide ja 
ööbimisvõimalusega. Metsa, Vene 
ja Soome maja peoruumid mahu-
tavad 30-40 inimest, neis on ööbi-
miskohti 10st 17ni. Saunu, peoruu-
me ja majutust on võimalik rentida 
koos või eraldi. Kui on vaja korral-
dada koolitust, klassikokkutulekut, 
jõulu- ja aastavahetusüritust, poiss-
meeste- ja tüdrukutepidu, pidada 

sünnipäeva või pulmi, on privaatne 
Saunapunkt selleks parim valik. 
www.saunapunkt.ee 

Saunaküla
Saunaküla on ainulaadne sauna-
kuningriik, mis koosneb neljast 
üksteisest parajalt kaugel asetse-
vast külalistemajast. Vene, Jahime-
he, Soome ja spaamaja mahutavad 
14-40 inimest, ööbimiskohti on 
4-16-ni. Igas majas on õdusad ma-
gamistoad ja verandal kivist gril-
limisalused. Sauna ees on suured 
puutõrred, milles on pidevalt läbi 

filtri ringlev arteesia kaevude vesi. 
Territooriumil on spordi- ja laste 
mänguväljakud ning terviserajad. 
www.saunamaailm.ee 

Endla talu
Endla talu pakub vahva peopaiga ja 
konverentsisaali renti, majutustee-
nust ja ruumika sauna kasutamise 
võimalust. Rentida on võimalik 
pea-, sauna- või puhkemaja. Talu 
on suurepärane koht sünnipäeva, 
pulma või konverentsi korraldami-
seks. 
www.endlatalu.ee 

Hüüru Veski
Trahter Hüüru Veski on stiilne koht 
ja sobib kõikvõimalike tähtpäevade, 
aga ka seminaride pidamiseks. Ja 
te ei kahetse, sest võite uudistada 
sajanditevanust veskit ja selle ma-
sinaid, proovida kätt forellipüügis, 
täita kõhtu väga maitsvate, suurte 
ja taskukohaste roogadega, joo-
vastada end hõrgutavate jookide-
ga, ammutada elujõudu vana veski 
müüridest ja jõe vulinast, nautida 
elavat tuld ja kaminasooja. 
www.hyyruveski.ee 

Ääsmäe seikluspark
Ääsmäe külaplatsil (kohalike keeles 
kruusaaugus) on olemas pikniku 
lauad, välikäimlad, grill ja grillma-
ja, tantsuplats ja mudilastele liiva-
kast. Samuti on olemas seikluspark, 
millel saavad ronida ja möllata nii 
väikesed kui suured.
aasmae.weebly.com/grillmaja.html

NISSI VALD
Valgejärve matkarada
Siinkohal alternatiivne võimalus 
Nissi vallast – korraldada üritus 
looduses. Valgejärve matkarada 
tutvustab Ellamaa küla lähistel 
asuvat Valgejärve looduskaitseala ja 
selle ümber asuvaid loodusväärtusi. 
Infostendidel ja väikestel tahvlitel 
on Valgejärve kujunemise kaart ja 
läbilõige ning metsatüüpide tut-
vustused. Õpperaja pikkus on 6,5 
km ning selle algus ja lõpp asuvad 
Järveotsa järve kaldal RMK puhke-
kohas. 
www.valgejarve.ee 

VÕÕRAD SULED
Peoleo hotell
Kohe Saue valla piiri ääres asuvas 
Peoleo hotellis on restoran, kami-
nasaal, kaasaegne konverentsikes-
kus ja haagissuvilate parkla. Par-
kimine ja WiFi-ühendus avalikes 
kohtades on tasuta. Hotellis on 
tube 53: kahekohalised, kahekoha-
lised rõduga ja kolmekohalised. 
www.peoleo.ee 

Korraldan, aga kus?
Kes meist poleks kas või kordki elus seisnud vastamisi ürituse korraldamisega ja tabanud end küsimast: 
„Aga kus?“ Koosolek, ümarlaud, seminar, konverents, sünnipäev, klassikokkutulek, vastuvõtt, suve- või 
talvepäevad – loetelu võiks pikalt jätkata. Igaüks neist vajab erineva suurusega ning erinevaid võimalusi 
pakkuvaid ruume ja kohti.

VABA AEG

SIRJE 
PIIRSOO
Saue Sõna

Endla talu. Foto: www.endlatalu.ee

Kernu mõis. Foto: www.kernumois.ee

Valgejärve matkarada. www.valgejarve.ee

Saue mõis. Foto: Edith Madalik

Igas linnas või vallas on koo-
limajad ja raamatukogud, 
noortekeskused ja lasteaiad, 
rahvamajad ja seltsimajad, kul-
tuurikeskused ja vabaajakes-
kused või muud omavalitsuse 
hallatavad hooned. Igas neist 
on suuremad või väiksemad 
võimalused ürituste korralda-
miseks. Pea igal neist hinnadki 
kehtestatud. Või siis näiteks on 
kohalikele mittetulundusühen-
dustele ruumid tasuta, kui tegu 
pole tuluteeniva üritusega. See 
aga, milliseid võimalusi need 
pakuvad, jääb järgmise lehe-
numbri teemaks.

MUUD VÕIMALUSED
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Ega vähist rääkimiseks või sel-
lega igapäevaselt toimetule-
miseks olegi mingit standar-

dit või juhendit. Ilmselt on inimesi, 
kes on üsna kuss, hoiavad oma diag-
noosi ja emotsioonid enda teada, 
tahtmata teisi koormata. Kadri-Ly 
valis ses mõttes täitsa vastupidise 
tee – juba siis, kui ta kolm nädalat 
laborist saatust muutvaid tulemusi 
ootas, rääkis ta lähedastega. Kogu 
haiguse vältel on ta pidanud blogi ja 
on valmis jagama oma lugu ka laie-
malt, sest ta nii väga usub, et kõi-
ge kiuste aitavadki just elujaatus ja 
usk heasse. Aitavad teda ja aitaksid 
kindlasti ka teisi sarnases olukorras 
inimesi.

„Tead, mis arstid ütlesid? Et me-
lanoomi põhjustavad jah liigne päi-
ke ja vale toitumine ja vähene uni 
ja... aga väga oluline osa on ka üt-
lemata sõnadel, enese sisse halbade 
emotsioonide kogumisel, oma tun-
nete salgamisel,“ on Kadri-Ly oma 
haigusega kooselatud kuude jook-
sul hakanud uskuma, et inimest 
mõjutavad ka sellised asjad, mille 
peale skeptilisemad muigaksid.

Väsimus ja kaalulangus päädis 
vähidiagnoosiga
Mõnes mõttes on selle noore saue-
vallaka lugu nagu iga teine. Elas ja 
toimetas oma noore inimese elu 
Laagri servas Veskimöldres, on pa-
ras ringi sahmija ja eluaeg püsimatu 
katsetaja olnud. Kodus on tal kaks 
pisikest pojanakatsit, 7- ja 2-aasta-
ne, ning peas kümned plaanid ja 
unistused. 

Ainult et hirmus väsimus oli. 
Kogu aeg, kogu-kogu aeg. Kadri-
Ly pani selle poja beebiea arvele. 
Kes ei oleks väsinud, kui aasta otsa 
pole ühtegi ööd saanud korralikult 
magada. Loomulik ju. Loomulik ei 
olnud aga see, kui eluaeg kõhn vi-
balik keha kahe nädalaga silmnäh-
tavalt kaalu kaotama hakkas. Pikkus 
175 senti ja kaalunumber kukkus 
45 kiloni, mis enam kuskilt otsast 
normaalne ei tundunud. „Eks ma 
olin enne ka perearstile väsimust 
kurtnud, aga nüüd ta lasi mulle 
teha põhjalikumad vereanalüüsid ja 
uuris, ega ma ei ole märganud min-
geid kahtlasi sünnimärke,“ meenu-
tab Kadri-Ly aastatagust talve. 

Tegelikult ta oli küll. Õieti oli 
sõbranna ühe saunaskäigu ajal tema 
tähelepanu juhtinud keset selga ole-
vale sünnimärgile. Aga nagu ikka 
kipuvad inimesed arvama, et halbu 
asju nendega ei juhtu, pealegi oli 
naine kuulnud, et midagi kahtlus-
tada tasub siis, kui need sünnimär-
gid sügelema hakkavad ja punaseks 
lähevad. Isegi nahaarsti saatekirja 
näpus hoides keeldus ta endale ligi 

laskmast mõtet, et midagi võiks olla 
valesti.

Nahaarsti visiit aga võttis tõsise-
maid pöördeid. Kõigepealt vaatas 
üks doktor ja lõpuks oli arste tema 
ümber juba neli-viis. Naisele kirju-
tati välja kiirsaatekiri kirurgi juurde 
ja oletatav diagnoos seal peal oli 
melanoom. „Melanoom, nalja teete 
või?“ oli Kadri–Ly ainuke mõte.

Kirurg, doktor Jüri Teras, on üks 
hinnatumaid onkoloogiakirurge 
Eestis. Ta on Kadri-Ly hinnangul 
väga muhe, aga konkreetse jutu-
ga mees. Dr Teras vaatas naise üle 
ja kohe sama visiidi käigus lõikas 
halbaennustava moodustise tema 
seljalt välja. „90%-lise tõenäosusega 
melanoom, aga labor annab vastu-
se. Ja ära palun koju minnes nüüd 
kohe guugeldama hakka,“ oli arsti 
soovitus. 

Keskendub heale
Järgnes kolm kummalist ootusnä-
dalat. Muidugi läks Kadri-Ly koju 
ja kukkus guugeldama. Ja rääkis 
oma loo lähedastele ära. Muidugi ta 
nuttis vahel ja tundus, et maapind 
jalge all kõigub ikka väga tugevasti. 
Teisel hetkel sisendas endale, et ei 
ole nii, see kõik on vaid valehäire. 
Kolmandal päeval tegi plaane, kelle 
hoolde oma kaks poega jätta, kui asi 
fataalselt lõppema peaks. Neljandal 
haletses ennast, et miks just tema. 
Kolm väga pikka nädalat...

Paraku olid laboritulemused ha-
lastamatud. Oligi melanoom. Kol-
mas staadium. Metastaasid lümfi-
des. Keemiaravile ja kiiritusele ei 
allu. Operatsioon. Elupikendus 5 
aastat. 25-aastane naine.

Täna, kui operatsioonidest on 
pool aastat möödas, katsub Kad-
ri-Ly keskenduda sellele, mis kõige 
selle juures hästi läks. Et sõbranna 
märkas. Et perearst hakkas tema vä-
simusele uusi võimalikke põhjendu-
si otsima. Et ta ise märkas enne pla-
neeritud pikemat puhkusereisi ikka 
arsti juurde minna. Et ta sattus nii 
kogenud tohtri kätesse, nagu seda 
on dr Teras. Et pool aastat on ta 
vähivaba olnud. Et tal on nii toetav 
pere. Et see haiguse aeg pani teda 
elu ja inimeste üle järele mõtlema. 

„Ma tean, et mul ei ole mingeid 
garantiisid. Keegi ei julge lubada, et 
vähk enam tagasi ei tule. Aga prae-
gu ma ju elan. Ja kui surm on sil-
me ees, siis teed peas puhastuse ja 
mõtled, mis tegelikult oluline on. 
Ma olen uskumatu selgusega tai-
pama hakanud, kui tähtis on elada 
just praeguses hetkes. Kui vale on 
unistusi ja soove kogu aeg kuskile 
tundmatusse tulevikku suunata, et 
küll jõuab. Kui oluline on hoida en-
dast eemal negatiivsust ja inimesi, 
kes sulle emotsionaalselt midagi ei 
paku. Ma usun, et paljud inimesed 
lähevad vähiga väga kiirelt hauda, 
sest nad ise enam ei usu, nad anna-
vad vaimselt alla, mõte materialisee-

rub,“ on noore naise silmis korraks 
ootamatu küpsus. 

Ravi muidugi kestab. Keemiat ja 
kiiritust Kadri-Ly ei saa, talle mää-
rati immuunsusravi. Mis praktiliselt 
tähendab, et kolm korda nädalas 
peab ta ennast süstima. Esimene 
kord oli tõeline draama. „Ma pea-
aegu minestan siis ka ära, kui näpu 
otsast verd võetakse. Esimese süsti 
tegemine võttis kaks tundi, selle 
sisse kuulus hädakõne sõbrannale, 
et tulgu too appi, paanika ja suut-
matus seda liigutust teha,“ naerab 
Kadri-Ly. Täna juba võib natuke 
nalja teha, sest nüüd on enda süsti-
mine harjumuspärane, hulluks tee-
vad asja hoopis peavalud, mis raviga 
kaasnevad. Keegi nagu taoks kirve-
ga vastu pead. Aga Kadri-Ly sõnul 
on võimalik sellegagi harjuda. 

Jätkuvad ka igakuised kontrollis 
käigud. Korra avastatigi veel üks 
kahtlane uus sünnimärk, aga selles 
õnneks vähirakke ei olnud. „Aga 
mälu! Mälu on nagu 80-aastasel. 

Ma vahel ei suuda meenutada toast 
kööki minnes, mida ma seal tegema 
pidin või mida ma 5 minuti eest just 
ütlesin,“ muigab Kadri-Ly. Enese-
haletsust ta endale enamasti ei luba. 

Natuke on naine uskuma haka-
nud ka tavateadvusele seletamatuid 
asju. Nii näiteks käis ta enne haigu-
se avastamist ennustaja juures. Too 
ütles, et näeb palju lamamist ja asu-
tuste-arstide juures käimist. Peale 
operatsiooni läks uuesti. Nõid ütles, 
et haigusega läheb pikalt, aga ta tu-
leb sellest välja. „Ja siis ütles, et anna 
andeks. Endale, teistele. Ja kui oled 
valmis, mine kirikusse. Ühel het-
kel olingi. Käisin, istusin Kuremäe 
kloostris ja tundsingi kuidagi, et 
olen rahu teinud kõige ja kõigiga. Ja 
praegu on küll selline tunne, et kõik 
asjad, mis ma mõtlen ja soovin, saa-
vadki teoks. Ise ka ei saa aru, et kas 
nii nüüd jääbki?“ imestab Kadri-Ly.

Unistused täide. Kohe nüüd
Kuigi jah, lisaks soovile tuleb ikka 

tegutseda ka. Kadri-Ly sai täie sel-
gusega aru, et isuga elama tuleb ha-
kata nüüd ja kohe. Unistused üks-
haaval ette võtta. Juba aastaid tagasi 
oli ta veeretanud peas ideed hakata 
tegelema bikiinifitnessiga, aga mõt-
te mahalaitjaid ja kritiseerijaid oli 
rohkem kui vaja. Niipea kui arst 
lubas, võttis naine ette oma vana 
unistuse. Algus oli muidugi õudne. 
Kaks kuud peale operatsiooni lamas 
ta ju põhimõtteliselt voodis, keha 
oli koormusest šokis. Aga tasapisi 
on kasvanud vastupidavus ja tead-
mised.  

„Üheks motivaatoriks oli oma 
esinemishirmust lahti saada. Kuida-
gi on nii, et kui on rohkem rahvast 
koos, lähen ma lukku ja tunnen end 
halvasti. Ja ma olin jube kõhn, loot-
sin, et teadliku trenni ja toitumisega 
saan kaalu juurde ja tunneksin end 
oma nahas paremini,“ põhjendab 
Kadri-Ly.

Endisest tuulepeast on saanud 
väga distsiplineeritud ja uskumatult 
pühendunud treenija. Naine ise ka 
täitsa imestab, kuidas see võimalik 
on. Seitse päeva nädalas - kaks jook-
surajal, viis jõusaalis - on tema to-do 
list’is raudselt. Kui vahele jääb, an-
nab enesetundes ja meeleolus kohe 
tunda. „Mu sõbranna on treener, 
tegelenud ise selle alaga aastaid, tal-
le oli mul ka kergem oma haiguse 
lugu ära rääkida, et vastavalt tree-
ningut ja koormusi timmida,“ rõõ-
mustab Kadri-Ly. 

Viis kuud on ta nüüd treeninud, 
kilosid on kümmekond juurde tul-
nud, pluusivarruka alt joonistub 
juba muskelgi. Muide, erinevus n-ö 
niisama jõusaalis kangi tõstmisel ja 
fokusseritud bikiinifitnessi treenin-
gul on see, et iga kord tegeletakse 
ainult ühe lihasgrupiga: üks päev 
on õlg, teine tuhar, kolmas kõht. 
Süsteemselt ja järjekindlalt. Tule-
museks peaks olema täiuslik liiva-
kella figuur. „No ma ei luba, et ma 
kevadeks juba lavavalmis olen, aga 
sügiseks kindlasti,“ usub Kadri-Ly.

Ta tahaks veel purjetamisega 
tegeleda. Ja klaverit õppida. Ja pal-
ju raamatuid lugeda. „Ma ei tea, 
mis mu tervisest saab. Keegi ei tea. 
Vähk võib tulla tagasi, võib mitte 
tulla. Ma pean praegu elama. See 
ongi vist olnud minu peamine õp-
petund. 100% tuleb hetkes olla,“ 
ütleb Kadri-Ly. 

See lakooniline sõnum võiks 
mõnes teises kontekstis ja teise ini-
mese suust kõlada nagu eneseabi 
raamatute laksu all oleva ja nädala-
lõputi new age’i elustiili harrastava 
esoteeriku hommikumantra. 

Aga selle noore ja hapra olemise-
ga naise suust kõlab see ootamatult 
veenvalt. Ta ilmselgelt teab, mida 
see päriselt tähendab.

*pealkiri on näpatud Kadri-Ly 
blogi pealkirjast https://livingisa-
nattitude.wordpress.com/

Kadri-Ly teekond vähist bikiinifitnessi lavale
Kuidas sa edasi elad ja hingad, kui saad 25-aastaselt diagnoosi kolmanda staadiumi nahavähist ja 5-aas-
tasest elupikendusest? Kadri-Lyl ei ole jagada küll universaalset retsepti, aga tema ise katsub keskenduda 
positiivsele ja oma „küll ma ükskord kunagi teen“ unistuste elluviimisele.

PERSOON

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD
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Kui tavapäraselt eeldaks ro-
bootikavõistluselt palju ar-
vuteid, vaikset nohinat ja 

klaviatuuriklõbinat, siis küllap arvas 
nii mõnigi uudistaja esmalt, et on 
kuupäeva või kohaga eksinud. Laag-
ri kool oli kaks päeva järjest täis ki-
revaid plakateid, värvilistes riietes 
lapsi ning tohutut saginat. Toimusid 
robotimängud, esitleti oma pro-
jekte ja demonstreeriti tiimitöö os-
kust. Kokku osales kahel päeval 49 
võistkonda, kellest 17 pääses edasi 
finaali.

Laagri Roboringist osales sel 
aastal neli tiimi, kusjuures kaks neist 
olid naiskonnad, mis on väga ha-
ruldane FLL võistlustel (110-st sel 
aastal Eesti poolfinaalides osalevast 

võistkonnast on naiskondi ainult 3). 
Ettevalmistused algasid juba sügisel 
ning koos robootikaõpetaja Mai 
ning kaasjuhendajatest lapsevane-
mate abiga olid noored program-
meerinud roboteid, ette valmista-
nud projekti ning õppinud tiimitöö 
põhiväärtusi.

Pingeline koostöö ja etteval-
mistus sai ka väärilise tunnustuse. 
Laagri Darkside võistkond sai selle 
päeva arvestuses II koha ja väikese 
meistrikarika. 5. ja 6. klassi neidu-
dest koosnev Laagri Unicorns sai 
suurepärase tiimitöö oskuste de-
monstreerimise eest põhiväärtuste 
I koha ning lisaks nendele pääses 
edasi finaali ka nooremate tüdru-
kute tiim Laagri LaTüü. Ka neljas 
võistkond Laagri Võileivaässad tegi 
suurepärase töö, kuid kahjuks kim-
butas neid robotimängu laual see-
kord kotermann. FLL eestvedaja ja 
projektijuhi Heilo Altini sõnul tut-

vusid nad koha valimisel mitmete 
koolidega Tallinnas, kuid üheski ei 
kohatud sellist positiivset ja sõbra-
likku suhtumist kui Laagri koolis. 
Lisaks jäi silma ka kooli omanäoline 
arhitektuur, mis lõi sooja ja mõnu-
sa esmamulje. „Laagri koolis sobis 
kõik: ruumid, õhkkond ning õigete 
inimeste olemasolu. Kaalukeeleks 
oli ka võimalus tulla külla sinna, 
kust tuleb palju häid FLL meeskon-
di,“ lisas Altin lõpetuseks.

Eestis toimuv FIRST LEGO 
League on maailma suurim roboo-
tika ja tehnika võistlus 9-16-aastas-
tele noortele. Võistluse eesmärk on 
tõsta noorte huvi teaduse, tehnika 
ja mehaanika vastu ning arendada 
eluks vajalikke oskusi, nagu krii-
tiline mõtlemine, probleemide la-
hendamine, loovus ja enesekindlus. 
FIRST LEGO League’i korrraldab 
MTÜ Robootika koostöös Tartu 
ülikooliga.

Rahvusvahelise robootikavõistluse 
Eesti poolfinaal toimus Laagri koolis
Need inimesed, kes 21. ja 22. jaanuaril Laagri koolist läbi astu-
sid, et uudistada rahvusvahelise robootikavõistluse First Lego 
League (FLL) piirkondlikku Põhja-Eesti poolfinaali, said küllaltki 
suure üllatuse osaliseks. 

NOORED

DIANA 
POUDEL
Laagri Roboringi 
lapsevanem

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	Laagri	Kooli	savikojas	

(Veskitammi	22,	Laagri)

kell	18.00	–	19.30

I	rühm	–	teisipäeviti,	28.veebruar	kuni	18.aprill	2017
II	rühm	–	neljapäeviti,	2.märts	kuni	20.aprill	2017

Juhendab	kunstnik-keraamik

Irja	Kändler

Kursuse	hind:	töötoas	osalemine	seitsmel	korral	
maksab	80	EUR	inimene.

Hind	sisaldab	ettenähtud	koguse	tööks	vajalikke	
vahendeid,	materjale,	savi,	glasuuri	ja	

keraamikaahju	kasutamise.

Info	ja	registreerimine:	Laagri	Huvialakool

tel.	6	517	635

e-post:	taigur@laagrihuvialakool.ee

																	koduleht:	www.laagrihuvialakool.ee
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Meie lasteaias on tähtsal kohal väär-
tuskasvatus ning oma igapäeva-
töös lõimime põhiväärtusi läbi 

aasta- ja kuuteemade, milleks on sõbralik 
koostöö, sallivus, sõbralikkus, ausus, töökus, 
austus jne. Läbi maailmakultuuride karneva-
li tutvustasime lastele erinevaid ja põnevaid 
kultuure ning nende kombeid ja väärtusi. 
Näitamaks, kui palju huvitavat on maailmas 
veel, tõimegi need kultuurid omade vahendi-
tega lastele lasteaeda kätte.

Sõbraliku loosi tulemusena sai iga rühm 
endale kultuuri või rahvuse, mille kohta ma-
terjali otsida ning mida pärast ka teistele tut-
vustada. Esindatud olid havailased, hindud, 
jaapanlased, Ameerikast pärinevad kauboid, 
aafriklased ja viikingid. Loomulikult olid ko-
hal ka eestlased, kelleks olid sel korral eesti 
rahvarõivais õpetajad.

Karnevali viis läbi meie lasteaia maskott 
Päiksepliks, kes näeb ja teab kõike, mis maa-
ilmas toimub ja näha on. Sel korral tutvustas 
ta kõiki külla tulnud kultuure ehedale saare 
mehele, kelleks oli lasteaia liikumisõpetaja 
Meelis Mäekalle ja kelle eestvedamisel said 
kõik erinevate kultuuride esindajad tantsida 
eesti rahvatantsu „Kaerajaan“.

Kõik lapsed olid riietatud vastavalt selle-
le, mis kultuuri või rahvust nad karnevalil 

esindasid. Muusikaõpetajana õpetasin kõiki-
dele rühmadele mõne laulu või tantsu, mis 
oli nende rollile iseloomulik. Karnevalil said 
kõik kohalolijad näha temaatilisi tantsuvi-
deoid, mille järgi said lapsed kaasa liikuda. 
Allikalaste rühmale valmistas uhke kauboi-
tantsu ette nende õpetaja Kristi Hansen ja 
kutsus kõiki teisigi endaga kaasa tantsima – 
tulemuseks oli line-dance, milles osales kogu 
lasteaed. 

Nädala jooksul tutvustati ka rühmades ja 
muusikatagevustes peol esindatud teemasid: 
näiteks Vikerkaare rühm teab nüüd kõike 
ninja'de, sushi ja tõusva päikesega lipu kohta 
ja Liblikate rühm oskab tantsida hulatantsu 
ning Hawaii rahva moodi tervitada! Tänu 
koostööaldistele peredele õnnestus karneval 
suurepäraselt: kõik lapsed olid teemakohaselt 
riides, kombineerides kõike kodus leiduvat 
vingeteks kostüümideks. Suur aitäh emadele 
ja isadele sõbraliku koostöö eest!

Karnevali lõpetas ühiselt tantsitud lamba-
da ja kuigi pidu kestis lausa tund aega, ei vä-
sinud ükski laps suurest peomöllust ära, vaid 
vastupidi – tants ja laul kestis ühes õpetajate-
ga suure tuhinaga lõpuni välja!

Sõbrakuul plaanime koostöös Saue valla 
kultuurikeskuse, Laagri lasteaia, Veskitammi 
lasteaia, Tuleviku lasteaia ja Assosciation of 
African Students Estonia Tallinnas õppivate 
Aafrika tudengitega korraldada ühise kul-
tuurivahetuspeo, kus tutvustame ja tutvume 
vastastikku nii Aafrika kui ka Eesti kultuuri, 
tantsu ja muusikaga.

KULTUURIKALENDER VEEBRUAR - MÄRTS

12-16. juuni 2017

Rõõmsad laagrid noortele vanuses 7-15 a.
Registreerimine algab 20. veebruarist

www.linnalaager.ee

 7-11. august 2017

18.02 
kell 20.00 

VANAMÕISA VABAÕHUKESKUS

70NDATE JA 80NDATE 
VIDEODISKO 

DJ-D: PEETER TAIM 
JA ERKKI VADI 

ATMOSFÄÄRI LOOB 
DISKO-LAULJATAR 

NANCY
ATMOSFÄÄRI LOOB ATMOSFÄÄRI LOOB 
DISKO-LAULJATAR 

NANCYNANCY
ATMOSFÄÄRI LOOB ATMOSFÄÄRI LOOB ATMOSFÄÄRI LOOB 
DISKO-LAULJATAR DISKO-LAULJATAR 

NANCYNANCYNANCY

StiilipiduStiilipidu

PILET EELMÜÜGIST KUNI 14. VEEBRUAR 15 € (SISALDAB SUUPISTEID), 
INFO: KATRIN@KODUKYLA.EE, 514 0761

VABAÕHUKESKUSE 
PALKSAAL MUUTUB 

ÜHEKS 
UNUSTAMATUKS 
ÖÖKS MAAILMA 

POPIMAKS ÖÖKLUBIKS 
STUDIO 54!

AEG ÜRITUS TOIMUMISKOHT, 
AEG KORRALDAB KONTAKTID

11.02
Saue valla 
beebipäev      
(kutsetega)

kell 11 Saue valla kul-
tuurikeskuses

Saue valla 
kultuurikeskus, 
Saue vallavalitsus

tel 6796765,
info.veskitammi@
sauevald.ee

16.02

Raamatu 
„Postkastid õrrel. 
Külakirjad Saue 
vallast“ esitlus

kell 18 Saue valla kul-
tuurikeskuses

Saue vallavalitsus, 
Saue valla 
kultuurikeskus

tel 6796765, 
info.veskitammi@
sauevald.ee

16.02
Klaasitöö töötuba, 
juhendaja Sirje 
Pakler

kell 19 Saue valla kul-
tuurikeskuses, osalusta-
su 10 eurot

Sirje Pakler tel 5567 7256, 
sirpak@gmail.com

17.02
Kino.Kino.Kino 
MF „Luuraja ja 
luuletaja“

kell 11 ja 19 Saue 
valla kultuurikeskuses   
Piletid: 3/2 eurot 
(õpilane, pensionär)

Saue valla 
kultuurikeskus, 
MTÜ Vanamõisa 
küla, MTÜ Kinobuss

tel 6796765, 
info.veskitammi@
sauevald.ee

17.02

Kino.Kino.Kino     
Seiklusfilm „Appi, 
ma kahandasin 
õpetaja“

kell 16 Saue valla 
kultuurikeskuses.    
Piletid: 3/2 eur 
(õpilane, pensionär)

Saue valla 
kultuurikeskus, 
MTÜ Vanamõisa 
küla, MTÜ Kinobuss

tel 6796765, 
nfo.veskitammi@
sauevald.ee

18.02

Stuudio 54: 
70ndate ja 
80ndate 
videodisko

kell 20 Vanamõisa 
vabaõhukeskuses

MTÜ Vanamõisa 
küla katrin@kodukyla.ee

20. 02

komöödiateatri 
etendus „Orav 
ja Ilves“, osades 
Andrus Vaarik ja 
Kaspar Velberg

kell 19 Saue valla 
kultuurikeskuses, 
12- ja 10-eurosed 
piletid eelmüügis 
Piletimaailmas ja 
kultuurikeskuses 

Saue valla 
kultuurikeskus

tel 6796765, 
info.veskitammi@
sauevald.ee

28.02 Vanamõisa 
vastlatrall

kell 18-20 Vanamõisa 
vabaõhukeskuses

MTÜ Vanamõisa 
küla www.vabaõhukeskus.ee

1.03 – 
30.04

Marju Villemi 
maalide 
näitus

Saue valla kultuurikes-
kuse fuajees ja pikk saal

Saue valla 
kultuurikeskus

tel 6796765, 
info.veskitammi@
sauevald.ee

2.03
Klaasitöö töötuba, 
juhendaja Sirje 
Pakler

kell 19 Saue valla kul-
tuurikeskuses, osalusta-
su 10 eurot

Sirje Pakler tel 556777256, 
sirpak@gmail.com

9.03
Klaasitöö töötuba, 
juhendaja Sirje 
Pakler

kell 19 Saue valla kul-
tuurikeskuses, osalusta-
su 10 eurot

Sirje Pakler tel 556777256, 
sirpak@gmail.com

10.03 Veskitammi 
lauluklubi

kell 18 Saue valla kul-
tuurikeskuses, pilet 3 
eurot   

Saue valla 
kultuurikeskus

tel 6796765, 
info.veskitammi@
sauevald.ee

18.03 Saue valla 
laululaps

kell 10 Saue valla kul-
tuurikeskuses, tasuta

Saue vallavalitsus, 
Saue valla 
kultuurikeskus

tel 6796765, 
info.veskitammi@
sauevald.ee

Aime  
Husu

17.12.1948 - 
07.12.2016

Sulle anti uni pikk  
tähtede sära ja 

igavik...

Mälestavad  
Kuuse tn 22 KÜ 

elanikud.

Johannes Atso  
 Juhan oli mees, kelle nimi tuleks kirjutada väga 

suure algustähega. Endised töökaaslased mäletavad 
teda kuldsete kätega toreda töömehena. Meie 

mälestusse jääb ta aga Hüüru bändi pillimehena. 
Ta oli bändi asutajaliige, mängis seal kuni bändi 

tegevuse lõpetamiseni. Muheda ja väga sõbraliku 
olekuga oli ta kõigi meie poolt väga auswtatud ja 

armastatud. 

Puhka rahus, kallis  sõber! 
Hüüru Eakate Selts „Sügiskuld“

Mälestame

Üks tee on lõpuni käidud,  
Üks süda on vaikunud.

14. jaanuaril 2017 a.  
lahkus 95-ndal eluaastal

Kultuuride karneval Nõlvaku lasteaias
27. jaanuaril toimus Nõlvaku Lasteaias traditsioonili-
ne aastaalguse karneval, mille seekordseks teemaks 
olid erinevad rahvused ja kultuurid. 

HARIDUS

KATRIN 
MANDEL
Nõlvaku lasteaia 
muusikaõpetaja 
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KÜTE: 3m ja halg 30-60 cm,  
hind al 16€/rm; korralikult pakitud 

halud ja klotsid 40l võrgus  
al 1,90€/võrk.

HALUMASINA EVO36  
(bens ja el) rent ja teenus.

Tel 5620 8210.

KAARDID 
ENNUSTAVAD

Tel 900 1727 • 24 h
Hind 1,09 €/min

Sooduspakkumine: www.ennustus.ee
Kätelt ennustamine veebis: 

www.hiromantia.eu

SAUE LOOMAKLIINIK 

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

*Autode remont,
keevitus ja värvimine

*Kliima kontroll ja täitmine
* Õlivahetus

* Tehniline ülevaatus
* Transportteenus,

*Fekaali vedu
* Autoparkla

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

e-post: raul@sagro.ee

 KOMPLEKTEERIJALE 
(MEESTERAHVALE)

Lisainfo telefonil 5123540

AS M.V.Wool 
pakub tööd

tel 670 9400, mob 514 6118

e-post: saue@erimell.ee

Tegeleme õlide ja autokaupade 

hulgi- ja jaemüügiga.

Asume Sauel, Sooja 4a

Pakume tööd

LAOHOIDJALE

Huvi korral palun pöörduda:

Sooja 4a, Saue, Erimell AS

www.erimell.ee

OST    MÜÜK    ÜÜR

HINDAMINE    INVESTEERIMINE

Vaata parimaid pakkumisi:  www.1partner.ee

MEIE LEIAME
OSTJA!

Kaili Tamm
56 268 258
66 84 700

Olmer Õigus
56 560 460
66 84 700

Pärnu mnt. 558a 
MAKSIMARKETI TAGA

• SÕIDUAUTODE REMONT  
JA  HOOLDUS

• KERE- JA VÄRVITÖÖD 
• UUTE JA KASUTATUD  

VARUOSADE MÜÜK
• AVARIIJÄRGSED  

KALKULATSIOONID  
KINDLUSTUSTELE

INFO JA BRONEERIMINE
tel. 55 45 926   tel. 52 86 436

info@laagriauto.ee  www.laagriauto.ee

pakub tööd

C-KATEGOORIA JUHILUBADEGA
TEERULLIJUHILE

ja 
C-KATEGOORIA JUHILUBADEGA

FREESIJUHILE.

Lisainfo tel 50 35 568 
viktor@trefnord.ee

Väo tee 30, Rae vald, Harjumaa
www.trefnord.ee

Teedeehitusettevõte

OSTAN TEIE VANA VÕI 
SEISMAJÄÄNUD AUTO! 
Sobiva pakkumise korral 

raha kohe ja vajadusel ARK 
registrist kustutamine. 
Tel 56981497 Kristjan

Ostan parima hinnaga 
ümmarguste või ovaalsete 

kividega merevaigust 
kaelakee. Aus kaup ja raha 
kohe kätte. Helista julgelt! 

Tel 58710351

 
• Soovin osta teie  

sõidukõlbliku auto!
• Pakkuda võib ka remonti vajavat 

autot või seisma jäänud autot. 
• Pakkuda võib ka vanarauaks 

muutunud autosid.
Kuulutus ei vanane. Tel 54575055.

NÄGEMISKONTROLL ja 
PRILLIMÜÜK SAUE VALLAS!
Kutsume vallarahvast oma silmi 

kontrollima ja prille ostma!
18.02.2017  alates kella 10.00
Saue valla Kultuurikeskuses 

aadressil Laagri alevik Veskitammi 8
Nägemiskontrolliks tuleks 

eelnevalt registreerida
telefonil 38 52 603 või 56 98 1972 
Silmakontroll maksab 10 eurot ja 

prillitellijale tasuta!

Müüa elamu- ja paariselamu- 
krundid Saue linna kõrval
Herkki Suurman 527 2815 
Urmas Tehver 513 1410

viirpuukodu.ee

VANAMÕISA 
VABAÕHUKESKUSES 
ON AVATUD LIUVÄLI 

IGA PÄEV KELL 
10.00 KUNI 22.00.


