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Sellist maja saab Kasesalu1/Vanasilla 31a krundil näha plaanipäraselt 14. juunil 2012. Energiasäästliku hoone joonistas paberile projekteerija OÜ Sirkel ja
Mall ning selle püstitab ehitusfirma Eventus Ehitus OÜ. Maksab kogu see ilu pisut üle 2 miljoni euro, ligi 1,6 kaetakse EL Regionaalarengu Fondist, ülejäänu
maksavad Saku ja Saue vald koostöös.

Igal aastal teevad suurt
pahandust majaomanike poolt teede äärtesse
muru ja haljastuse kaitseks paigaldatud kivid.
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UUS LASTEAED

Uue lasteaia nurgakivi
silindrisse mahtusid valdade
ajalehed, hoone projekti
joonised ja peotäis sularaha

19. septembril täitsid regionaalminister ning Saku ja Saue valla
esindajad Nõlvaku lasteaia nurgakivi üritusel hõbesilindri päevakohaste
esemetega ja betoneerisid sügavale hoone aluskihtidesse.
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inister Siim Kiisler rõõmustas, et Harjumaal
on jälle juurde kerkimas
koht, kus elu õied õitseda saavad,
ja kiitis omavalitsuste koostöövõimekust, millest tema sõnul tihti
räägitakse, aga mida harva reaalsuses näha saab. Minister poetas
silindrisse mälupulga Eesti arengukavaga ja avaldas lootust, et tulevastel põlvedel on siis veel olemas
võimalused selle tehnikavidinaga
opereerimiseks.
Ka Saue ja Saku vallavanemad
tunnustasid teineteist konstruktiivse partnerluse eest, samas nen-

diti, et tänu paarile teisele Harjumaa omavalitsusele, kes Euroopa
Regionaalarengu Fondi rahastusotsused kohtusse kaebasid, venis
ehituse algus ligi aasta. See tähendas projekti kallinemist, rääkimata
sellest, et idealistliku plaani korral
võinuks nurgakivi paneku päev
olla hoopis juba lasteaia uste avamise hetk. Septembri keskpaigaks
on aga kõik kohtuasjad seljataha
jäänud ja mõlema omavalitsuse
esifunktsionäärid said rahuliku südamega oma valla ajalehed silindrisügavusse poetada.
Projekteerija pani metalltorusse veel hoone projekti joonised,
ehitaja lisas peotäie euromünte,
heas usus, et raha ikka jaguks ning
maja uue suve hakul täies ilus püsti
oleks.

Järgmisest
õppeaastast
võtab Laagri
Kool vastu
rohkem
õpilasi
Laagri Koolis valmiv juurdeehitus annab võimaluse 2012/2013 õppeaastal
võtta vastu neli klassikomplekti esimese klassi
lapsi, perspektiivis läheb
kogu kool tervikuna üle
senise kolme asemel neljale paralleelile.

LK 3

„Haltuurat
ma sinna
tegema ei
lähe!“
Silinder sai tulevaste põlvede jaoks põnevat kraami pilgeni täis, nõnda et
minister Siim Kiisler pidi kaane jõuga peale suruma ja Saue valla ehitusspetsialist ja kogu projekti vaimne isa Kalle Pungas kahe käega toetama.

Koit Toome lubab telesaates
„Laulupealinn“
Laagrit esindades täie
pühendumusega väljas
olla.
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Volikogus septembris
• Kinnitati muudatused Saue valla arengukavas 20102015 (2026) ja võeti vastu Saue valla eelarvestrateegia
• Muudeti Saue Vallavolikogu 24. mai 2007 määrust nr
06 “Saue valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise
eeskiri”.
• Määrati volitatud isikud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise nõuete täitmise ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatava kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni nõuetele vastavuse kontrollimiseks.
• Otsustati anda osa Laagi aleviku Jõekääru pargi kinnistust tasuta kasutusse MTÜ-le Rahvaspordiklubi Kuuse
avalikult kasutatava skatepargi rajamiseks.
• Anti luba Vabatmaa kinnistu koormamiseks reaalservituudiga.
• Delegeeriti kohanimemääraja pädevus Saue Vallavalitsusele ja otsustati kohanimede määramise avalikustamise reeglid.
• Anti vallavalitsusele volitus teemaade kinnistute, mis
on erakinnistute koosseisus, kuid kasutusel avalike teedena, omandamiseks.
• Otsustati tagastada vallakodaniku esitatud ühe detailplaneeringu tühistamist nõudev vaie vaidlustamistähtaja möödumise tõttu.
• Otsustati tasuta omandada transpordimaa Jõgisoo
külas Tedremaa tee L2.
• Otsustati 100% transpordimaa sihtotstarbega maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine (Laagri alevikus Möldre tee L1, Laagri alevikus Samblajuure tänav
L1, Ääsmäe külas Tamme tänav, Ääsmäe külas Lepasalu
tänav, Ääsmäe külas Kase tee L1, Ääsmäe külas Kaasiku
tänav).
• Tunnistati osaliselt kehtetuks Jõgisoo küla Välja kinnistu detailplaneering.

Esimene õnnelik ülikoolistipendiumi omanik valitud
Augustikuu vallalehes oli üleskutse tudengitele, taotlemaks MTÜ Nelja Valla Kogu poolt jagatavat 1000eurost stipendiumi. Ühingu juhatuse poolt valiti kolme
õppetoetusele kandideerinud Saue valla noore seast
välja Laagri tüdruk Gerli Laaniste.
Gerli asus sel sügisel õppima Tallinna Ülikooli matemaatika- ja loodusteaduskonna bakalaureuseõppesse
ja näeb oma tulevikku matemaatika või loodusteaduste
õpetajana ega välista võimalust, et ühel päeval jagab ta
teadmisi just oma kodukoha koolis.
Saue, Kiili, Harku ja Saku valda hõlmava MTÜ Nelja
Valla Kogu poolt ellu kutsutud stipendium on ette nähtud iga nelja valla territooriumil elavale ühele üliõpilasele, kes alustab taotlemise aastal õpinguid mõnes Eesti
kõrgkoolis bakalaureuse- või magistriõppes. 2011. aastal oli stipendiumitaotlejaid siiski vähe, Saue vallast kolm
ja Harkust üks noor.

OKTOOBRIKUU KÜSIMUS
Kelle asi on hoolitseda inimese tervise eest?
Kas inimese enda, riigi, meedikute? Millised
on terviseliikumise võimalused koduvallas? Kui
palju enda terve ja toimuvana hoidmine kuus
maksab? Hea vastaja, täida küsimustik, mis
on leitav veebilehe www.sauevald.ee esilehe
banneri kaudu ja aita meil analüüsida sauevallakate tervisekäitumist tervikuna.

SAUE VALLALEHT

Koduvald

TEEMAA HOOLDUS

Fotoreportaaž tänavaservaltpoolteist meetrit tee äärest
olgu muru kividest puhas!

Igal aastal teevad suurt pahandust majaomanike poolt teede
äärtesse muru ja haljastuse kaitseks paigaldatud kivid.
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annely.sumre@
sauevald.ee
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„Pane kohe kirja, et muru kvaliteet ei
saa olla tähtsam liiklusohutusest,“ seisab
kommunaalspetsialist Indrek Brandmeister tee ääres ja tema hääl on täis otsustavust. Eelmised kaks lume- ja tuisurohket talve on teehooldusega tegelevad
ametnikud resoluutseks teinud.
„Tule, tee siit pilt, ma näitan ette koha,
kus kivi peaks tegelikult olema, vähemalt
poolteist meetrit teest eemal. Siin ei aita ka
see, kui kivi ära tähistatakse. Lumelükkamise
loogika on selline, et kui täna tuleb näiteks
üks kiht lund maha ja on teada, et homme
tuisk jätkub, siis sahamees peab lükkama täna
tee laiemalt lahti, et tal homme üldse oleks
kusagile seda lund suruda. Lumevallitamiseks
on lisaruumi vaja. Kui 1. novembriks ei ole
sellised kivid eemaldatud, siis teisaldab vald
need ise.
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Jälle on põõsad teele lähemal kui poolteist meetrit. Need sahka katki
muidugi ei tee, aga oleme saanud vihaste vallakodanike kõnesid, miks minu
põõsad on puruks sõidetud. Kui need on teele liiga lähedal, ei ole võimalik
seda ära hoida. Inimesel ei ole õigust esitada oma haljastuse rikkumise eest
nõudeid vallavalitsusele. Pealegi, nende põõstase istutamine on kindlasti
vallas kooskõlastamata. Kuni aiani on tegelikult teeomaniku maa- teekaitsevöönd, siia ei tohi mitte midagi ilma loata istutada. See pildi allkiri peakski
olema “Kooskõlastamata taime asukoht”. Aga kui on sellised teelõigud,
kus teepervelt on võsa teele kasvanud või suure puu oksad on langenud
madalamale kui 3.5 meetrit, siis muutub tee läbimine lumesahaga täiesti
võimatuks. Sahajuhil on muuseas õigus sellistel lõikudel tee lahti lükkamata
jätta, et tehnikat mitte rikkuda.

4

Jälle hea kombinatsioon. Kivi ja tähistus. Inimene
on proovinud õigesti talitada, märgistanud kivi tee
ääres ära. Aga kivi peab ik-k-k-agi olema poolteist
meetrit tee servast.

5
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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

Siin on enam-vähem positiivne näide, poolteist meetrit teest on
vaba, aga tähistama peaks lillealuse helkurpostiga ikkagi. Parem
oleks see muidugi talveks üldse ära viia. Lume ja tuisu korral ei
paistaks see lillepott välja, sahamehele näib kõik ühtse lumevaibana, eriti öösel. Sellised asjad tuleb kõik tähispostidega märkida. Kui
omanikud ei tähista endale tähtsaid rajatisi, ei saa ka lumelükkajat
süüdistada nende lõhkumises.
Ma saan aru, inimesed tahavad oma iga muruliblet kaitsta, aga
vaata, kõrvalkrundil pole mingeid kive, kas on muru sodiks sõidetud? Ei ole.

Vaata, mis siin toimub, täielik õudus! Osad kivid on ju teekatendi pealgi! Kujutad ette, kui siin tuisuga, kui teed on nagunii
kitsad kaks autot vastastikku satuvad. Kohe on üks kividel
otsas. Inimene peab aru saama, et muru kvaliteet ei saa olla
tähtsam kui liiklusohutus. Need, kes oma masina siin puruks
sõidavad, tulevad vallamajja hüvitist tahtma. Kui lumesahk siia
kinni ja puruks sõidab, seisab lumelükkamine vallas tunde, rääkimata veel rahast. Eelmisel aastal oli kivide vastu katki sõitnud
sahkade remondikulu ligi 13 000 eurot.

Koduvald
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HARIDUS

Nüüd kindel – järgmisest õppeaastast võtab
Laagri Kool vastu klassitäie jagu õpilasi rohkem

Laagri Koolis valmiv juurdeehitus
annab võimaluse 2012/2013.
õppeaastal vastu võtta neli
klassikomplekti esimese klassi
lapsi, perspektiivis läheb kogu kool
tervikuna üle senise kolme asemel
neljale paralleelile.
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aagri Kool on algupäraselt
ehitatud kahe paralleeliga
põhikooliks. Täna tegutseb
koolis kolm klassikomplekti igas
vanuseastmes, aga juba mitu aastat
on olnud selge, et soovijaid sellesse
kooli oleks märksa rohkem. Leevendamaks koolikohtade nappust,
on Saue Vallavalitsus võtnud vastu
otsuse Laagri Kooli etapiviisilise
laiendamise kohta.
Esimeses järgus saab välise juurdeehituse läbi suuremaks söökla,
et tingimused vastaksid pikemas
perspektiivis 4 x 9 klassikomplekti
teenindamise vajadusele. „Ehitus
peab algama juba 2012. aasta kevadel enne kooliaasta lõppu. Praegu
on valmis eskiisprojekt, jaanuaris
tahame hanke välja kuulutada. Alguses on tegemist vaid väliste töö-

dega, õppetegevust see segama ei
hakka,“ lubab ehituse-, maa- ja planeeringute osakonna juhataja Kalle
Pungas.
Kuna tulevast aastast võetakse
vastu neli paralleeli ainult esimeste klasside osas, rajatakse alguses
söökla juurde ka kaks klassiruumi,
mida juba sügisest kasutama saab
hakata. Hiljemalt 2015. aastaks
on kavakohaselt valminud ka teine
juurdeehituse etapp, mille käigus
kooli Pärnu maantee poolsesse külge rajatakse uus kahekorruseline
hoonetiib, kuhu on planeeritud kahel korrusel kokku 9 lisaklassiruumi ning mõned tugiruumid.
Vallavanem Andres Laisk´i sõnul taheti juurdeehitusega alustada
juba möödunud suvel, aga läbirääkimised erinevate osapooltega võtsid aega. Nüüd on aga kokkulepe
saavutatud – nii volikogu, kooli
juhtkond kui kooli haldava Laagri
Haridus- ja Spordikeskuse (LHSK)
nõukogu on laiendamise osas näi-

danud üles mõistvat suhtumist.
„Kui vald otsustab endale kuuluvat
kooli suuremaks ehitada, siis nõukogu peab tagama selle otsuse elluviimise. Kogu ettevalmistav protsess on toimunud kõiki asjaosalisi,
ka nõukogu kaasates, seega võib
öelda, et otsus kooli laiendama asuda on konsensuslik. Algselt oli küll
erinevaid arvamusi, millise tempoga edasi minna, kuid praegu kokku
lepitud ajakava tundub optimaalne,“ kinnitab ka LHSK nõukogu
esimees Indrek Lindsalu.
Prognoosid järgmiseks sügiseks
Samas ei tähenda juurdeehitus
kindlasti seda, et kõik soovijad
Laagri Kooli ära mahuksid. „Sellist aega, kui Laagri Kooli baasil
saaks rahuldada kogu valla koolikohtade vajaduse, ei tule ilmselt
niipea,“ ennustab Laisk. Oktoobri
alguse seisuga on elanikeregistris
145 last, kelle koolikohustus algab
1. septembril 2012. Vallavanem
prognoosib, et sellele nimekirjale
võib lisanduda veel kuni 40 last,
keda erinevatel põhjustel registrites
praegu ei ole (näiteks on lasteaiakoha tõttu registreeritud Tallinna ja
kirjutatakse aasta lõpus koolikoha
ootuses valda sisse).
Kahes valla koolis on seega
kokku esimese klassi kohti 120
(Ääsmäe Põhikoolis 24 ja Laagri
Koolis 96). Lihtne matemaatiline

Esimeses järgus saab välise juurdeehituse läbi suuremaks söökla. Alguses rajatakse söökla juurde ka
kaks klassiruumi, mida juba järgmisest sügisest kasutama saab hakata.

Hiljemalt 2015. aastaks on kavakohaselt valminud ka teine juurdeehituse etapp, mille käigus kooli Pärnu maantee poolsesse külge
rajatakse uus kahekorruseline hoonetiib, kuhu on planeeritud kahel
korrusel kokku 9 lisaklassiruumi ning mõned tugiruumid.

tehe näitab, et lähematel aastatel
peab vald kriitilisematel hetkedel
kuni 65 lapsele tagama koolikoha koostöös naaberomavalitsustega. Laisk´i sõnul jäävad nendest
30-35 Saue linna mõjupiirkonda
ning 2011. aasta statistika kohaselt
soovib 7-8 last õppida venekeelses
koolis. „Tallinna linna ja Pääsküla
Gümnaasiumiga on olemas kokkulepe avada vähemalt (vajadusel
rohkem) üks klass. Ka Saue Gümnaasium annab tõenäoliselt kümmekond kohta. Osa läheb õppima
ära ka nn eliit- või vene õppekeelega koolidesse, kus laps saab käia
koolis kuni gümnaasiumi lõpuni,“
ütleb Laisk, kelle sõnul tagab vald
kõikidele lastele koolikoha igal juhul.
Vastuvõtukord kohandamisele
Lisaks rõõmustavale teabele, et tuleval sügisel saab Laagri Koolis esimeses klassis kooliteed alustada 96
last senise 72 asemel, on lapsevanematel oluline teada, et kohendatakse ka kooli vastuvõtutingimusi.
Radikaalseid ümberkorraldusi
plaanis ei ole, kontseptsioon jääb
samaks - katseid ei toimu ja olulisel
kohal on vanemate elukoht elanikeregistris. Vallavalitsuse esitatud
muudatusettepanekute pakett on
läbi arutatud hariduskomisjonis
ning vallavolikogu istungil. Ettepanekus on tasakaalustatud nn

õe-venna kriteeriumi mõju, seades
selle rakendamise eeltingimuseks
mõlema vanema tegeliku ja püsiva
elukoha Saue vallas elanikeregistri andmetel. „On selge, et Laagri
Koolis ei hakka olema kohti kõigile soovijatele. Sestap on väga tähtis, et kindlasti ei jääks kooli ukse
taha need lapsed, kelle vanemad on
tegelikult ja pikemaajaliselt vallas
elanud,“ toetab ka LHSK nõukogu
esimees ettepanekut.
Lisaks tuuakse kooli vastuvõetute nimekirja fikseerimine varasemaks. Kui eelmisel aastal tekitas
vanemate meelepaha asjaolu, et alles maikuus selgus, kes sai kooli sisse ja kes ei saanud, siis nüüd peaks
vastav nimekiri valmima juba 31.
märtsil. „See annab vanematele,
kelle laps Laagri Kooli ei pääsenud,
parema võimaluse otsida oma perele sobivaid alternatiivseid lahendusi,“ ütleb Laisk.
Vastuvõtutingimuste muutmine
on õiguslikus mõttes Laagri Kooli
haldava osaühingu Laagri Hariduse ja Spordikeskuse pädevuses,
osaühingu nõukogu peab kooli
põhikirja muutused heaks kiitma.
„Eesmärk on kinnitada põhikirja muudatused hiljemalt oktoobri
lõpus toimuval nõukogu koosolekul,“ kinnitab Lindsalu.
Kui muudatused on heaks kiidetud, teeb vallaleht tervikülevaate
kõikidest muutunud detailidest.

Saue Valla esimese klassi õpilaste jaotumine
koolidesse 2011/2012. õppeaastal

Kool

õpilaste
arv

%
õpilastest

Rocca al Mare Kool

6

3,9%

Tallinna Järveotsa Gümnaasium

4

2,6%

Tallinna Nõmme Gümnaasium

4

2,6%

Audentese Erakool

2

1,3%

Nõmme Erakool

2

1,3%

Tallinna Arte Gümnaasium

2

1,3%

Tallinna Õismäe Vene Lütseum

2

1,3%

Erakool Läte

1

0,6%

Lehola kool (Keila vald)

1

0,6%

Narva Kesklinna Gümnaasium

1

0,6%

Narva Kreenholmi Gümnaasium

1

0,6%

Palade Põhikool (Hiiu maakond)

1

0,6%

Ristiku Põhikool (Tallinn)

1

0,6%

Tallinna 53. Keskkool

1

0,6%

Tallinna Mustamäe
Humanitaargümnaasium (keelekümblus)

1

0,6%

Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium

1

0,6%

Kokku väljapool valla õppeasutusi ja
põhipartnereid

31

20,0%

Laagri Kool

78

50,3%

Ääsmäe Kool

19

12,3%

Saue Gümnaasium

14

9,0%

Tallinna Pääsküla Gümnaasium

10

6,5%

Keila Kool

3

1,9%

Kokku lapsi valla koolides ja
peamistes partnerkoolides

124

80,0%

Kokku lapsi esimeses klassis
2011/2012 õppeaastal

155
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Detailplaneeringud septembris
SAUE VALLA TERRITOORIUMIL SEPTEMBRIS 2011 ON ALGATATUD JÄRGMISED DETAILPLANEERINGUD
Saue Vallavalitsuse 13.09.2011 korraldusega nr 559 algatati Laagri alevikus Kuuse põik 36 (katastritunnusega 72701:005:0013, 100% elamumaa,
suurusega 4 672 m²) kinnistu ja lähiala
detailplaneering, eesmärgiga määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused
kahe hoone rajamiseks garaažibokside
tarbeks. Esitatud eskiislahendus teeb ettepaneku rajada kinnistule lisaks olemasolevatele garaažiboksidele kaks hoonet,
mis hakkab koosnema 14 garaažiboksist,
kõrgusega kuni 3,0 m. Hetkel paiknevad
kinnistul nõukogude ajal ehitatud neli 58
garaažiboksist koosnevat hoonet, ehitusaluse pinnaga kokku 1 286 m². Detailplaneeringuks taotletav ala asub Laagri
alevikus olemasolevate tootmishoonete
ja korterelamute vahelisel alal. Saue valla
üldplaneeringuga on detailplaneeringuks
taotletava maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud korruselamumaa.
Algatatav detailplaneering ei sisalda Saue
valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Planeeritav ala piirneb Kuuse põik 40,
L2, Redise tn 8, 10, 12 kinnistutega ning
jätkuvalt riigi omandis oleva maa-alaga.
Saue Vallavalitsuse 20.09.2011 kor-

raldusega nr 571 algatati Alliku külas
Tammelehe tee 36 (katastritunnus
72701:001:0643, 100% elamumaa, suurusega 1 516 m²) kinnistu ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga muuta kehtiva
detailplaneeringuga ette nähtud ehitustingimusi, st suurendada krundil olemasolevat hoonestusala, hoonete ehitusalust
pinda, hoonete arvu krundil ning vähendada tee kaitsevööndi ulatust. Kinnistu
asub Saue Vallavolikogu 30. juuni 2005
otsusega nr 059 poolt kehtestatud Pääsukese kinnistu detailplaneeringu koosseisus, millega anti kinnistule ehitusõigus
kuni 2-korruselise väikeelamu ja abihoone
rajamiseks, ehitusaluse pinnaga kuni 200
m². Kehtiva üldplaneeringuga on planeeritava maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud väikeelamute ala. Algatatav detailplaneering ei sisalda Saue
valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Planeeritav ala piirneb Tammelehe
tee 38, Tammetalu tee 9 ja 11 ning Tammelehe tee L1 ja L5 kinnistutega.
Saue Vallavalitsuse 27.09.2011 korraldusega nr 588 algatati Aila külas Kabli (katastritunnusega 727701:003:0205, 100%
elamumaa, suurusega 1170 m²), Kabli-

õue (katastritunnusega 72701:003:0206,
100% elamumaa, suurusega 1778
m²) ja Kabli-Karli (katastritunnusega
72701:003:0207, 100% elamumaa, suurusega 1785 m²) kinnistutel, eesmärgiga
muuta kehtiva detailplaneeringuga ette
nähtud ehitustingimusi, st suurendada
kinnistutel olemasolevat hoonestusala,
hoonete ehitusalust pinda ning abihoonete arvu krundil. Kinnistud asuvad Saue
Vallavolikogu 28. juuni 2001 otsusega nr
105 poolt kehtestatud Kabli I maaüksuse detailplaneeringu koosseisus, millega
anti kinnistutele ehitusõigus kuni 2-korruseliste ühepereelamute ja abihoonete
rajamiseks, ehitusaluse pinnaga kuni 230
m². Saue Vallavalituse 9. novembri 2004
korraldusega nr 975 on antud luba kahe
korteriga elamu projekteerimiseks Kabli-õue kinnistule. Kinnistud on hoonestatud, millel asuvad elamud ja abihooned.
Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub
detailplaneeringuks taotletav maa-ala
tiheasustusalal ning algatatav detailplaneering ei sisalda Saue valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Planeeritav
ala piirneb Vaarika, Kabli 1 ja Kärneri 5
kinnistutega.

SAUE VALLA TERRITOORIUMIL SEPTEMBRIS 2011 ON KEHTESTATUD JÄRGMISED DETAILPLANEERINGUD
Saue Vallavalitsuse 20.09.2011 korraldusega nr 572 kehtestati Vatsla külas Kellu
kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringuga kavandatakse Kellu
kinnistule (suurusega 2,08 ha, sihtotstarve 100% tootmismaa) äri- ja tootmishoonete rajamist. Detailplaneeringuga on
maa-alale moodustatud 2 krunti sihtotstarbega 50% ärimaa ja 50% tootmismaa
ning 1 krunt sihtotstarbega 100% transpordimaa. Äri- ja tootmismaa sihtotstarbega kruntidele on antud ehitusõigus
ja hoonestustingimused kuni 2-korruseliste äri- ja tootmishoonete rajamiseks.
Lahendatud on juurdepääsuteed ning
kruntide tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, määratud haljastuse ja
heakorrastuse nõuded. Üldplaneeringu
kohaselt paikneb detailplaneeringuks
taotletav maa-ala tiheasustusalal, see
on maakasutuse juhtfunktsiooniga ärija tootmismaa.
Saue Vallavalitsuse 20.09.2011 korraldusega nr 573 kehtestati Vanamõisa külas Piiri 2a (katastritunnusega
72701:002:0004, suurusega 0,9 ha, sihtotstarve 100% elamumaa) kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneerin-

gu eesmärgiks on ehitusõiguse ulatuse
ja hoonestustingimuste määramine ühe
väikeelamu ja abihoonete rajamiseks.
Planeeritava väikeelamu lubatud kõrgus
on kuni 9,0 m, abihoonetel 5,0 m. Kinnistu on kaetud kõrghaljastusega ning ehitustegevus on planeeritud hoonestusala
piiresse. Üldplaneeringu kohaselt asub
planeeringuala kõrghaljastusega alal,
see on maakasutuse juhtfunktsiooniga
väikeelamumaa. Detailplaneering ei sisalda Saue valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Saue Vallavalitsuse 27.09.2011 korraldusega nr 587 kehtestati Alliku külas
Karutiigi tn 1/Karuoja tn 1 (katastritunnusega 72701:002:0615, suurusega
1 915 m², 100% elamumaa) kinnistu ja
lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on muuta Karutiigi maaüksuse (kehtestatud Saue Vallavolikogu
24.04.2003 otsusega nr 021) detailplaneeringut Karutiigi tn 1/Karuoja tn 1 kinnistu ehitusõiguse osas, st suurendada
osaliselt olemasolevat hoonestusala,
hoonete ehitusalust pinda ning hoonete arvu krundil. Kehtiva detailplaneeringuga anti kinnistule ehitusõigus kuni

2-korruselise üksikelamu ja abihoone
rajamiseks, ehitusaluse pinnaga kuni
230 m². Detailplaneeringuga on tehtud
järgmised muudatused: Kasesauna ja
Karuoja tn 3 kinnistute piirist on vähendatud hoonestusala 3,0 m võrra, varem
oli lubatud 5,0 m ja käesolevaga on planeeritud 2,0 m. Suurendatud on hoonete ehitusalust pinda kuni 500 m²-ni ning
abihoonete arvu krundil, varem oli lubatud üks abihoone, käesolevaga on planeeritud kaks abihoonet kõrgusega kuni
5,0 m. Kehtiva üldplaneeringu kohaselt
asub planeeringuala tiheasustusalal, see
on maakasutuse juhtfunktsiooniga väikeelamumaa ning detailplaneering ei
muuda kehtivat üldplaneeringut. Detailplaneering koostati lihtsustatud korras
planeerimisseaduse § 22 lõike 1 punkti
1 alusel, kuna kohalik omavalitsus võib
detailplaneeringu koostamisel loobuda detailplaneeringu vastuvõtmise ja
avalikustamise nõuete täitmisest ning
asendada need planeeritava maa-ala
ja naaberkinnisasjade omanike kirjalike
nõusolekutega, kui detailplaneeringut
koostatakse olemasoleval hoonestatud
maa-alal kuni kolme üksikelamu, suvila
või aiamaja krundi planeerimiseks.

DETAILPLANEERINGUTE AVALIKUD
VÄLJAPANEKUD

DETAILPLANEERINGU OSALINE
KEHTETUKS TUNNISTAMINE

Saue Vallavalitsus võttis vastu ja suunas avalikustamisele 20.09.2011 korraldusega nr 570 Valingu külas
Kirsi (katastritunnus 72701:003:0322, 100% elamumaa, suurusega 0,83 ha) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
muuta kinnistu maakasutuse sihtotstarve elamumaast
5% ulatuses ärimaaks ja 95% ulatuses elamumaaks
ning on määratud ehitusõiguse ulatus ja hoonestustingimused 1-korruselise ärihoone (remonditöökoja
ja vanatehnikamuuseumi), ehitusaluse pinnaga kuni
193 m², kõrgusega kuni 6,2 m ning ühe 1-korruselise abihoone rajamiseks. Ühtlasi on detailplaneeringus määratud üldised maakasutustingimused ning
heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise
ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtete lahendamine. Kehtiva üldplaneeringuga on planeeritava
maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud
väikeelamute ala. Kinnistu on hoonestatud, asub väikeelamu koos abihoonetega.

Saue Vallavolikogu 29.09.2011 otsusega nr 69 tunnistati osaliselt kehtetuks Saue Vallavalitsuse 31.10.2006 korraldusega nr 1149 kehtestatud Jõgisoo külas Välja kinnistu detailplaneering, millega kavandati
21,2 ha suurusega planeeringualale 27 elamukrunti, 3 sotsiaalmaa
(üldkasutatav maa), 5 tootmismaa krunti, 2 transpordimaa krunti ning
1 krunt jäi jätkuvalt maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuseks
(kokku 38 krunti). Välja kinnistu detailplaneering tunnistati kehtetuks
27 elamumaa krundi, 3 sotsiaalmaa krundi, 1 transpordimaa krundi
ning 3 tootmismaa krundi osas (kokku 34 krunti). Elamumaa ja tootmismaa kruntidele ei ole käesolevaks hetkeks asutud rajama planeeringujärgseid ehitisi ega rajatisi ning ei ole väljastatud ehituslube. Kinnistute omanik teeb ettepaneku liita kinnistud üheks katastriüksuseks
ning määrata sihtotstarbeks 100% maatulundusmaa. Võttes aluseks
planeerimisseaduse § 27 lõike 1, võib kehtestatud detailplaneeringu
või selle osa tunnistada kehtetuks, kui kohalik omavalitsus või planeeritava maa-ala kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda.

Detailplaneeringu
avalik
väljapanek
toimub
10.10.2011 kuni 24.10.2011 kell 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30 ja reedeti kuni 14.00) Laagri alevikus Saue vallamajas (Veskitammi 4).

Detailplaneeringute algatamise, vastuvõtmise ja kehtestamise korralduste ja otsustega on võimalik tutvuda ka elektrooniliselt Saue valla
veebilehel: http://www.sauevald.ee/ehitus_planeerimine
Lähemat informatsiooni saab planeeringute spetsialistilt Maili Metsaotsalt 654 1157, maili.metsaots@sauevald.ee

Teemaplaneeringu
„Harjumaa kergliiklusteed“ ja selle keskonnamõju strateegilise
hindamise aruande
avalik väljapanek
Harju maavanem võttis 24.08.2011 korraldusega nr
1584-k vastu Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Harjumaa kergliiklusteed“.
Teemaplaneeringu eesmärk on maakonna kergliiklusteede võrgustiku planeerimine läbi teekoridoride määratlemise ning selle võrgustiku sidumine
teiste infrastruktuuridega. Planeeringualaks on kogu
Harju maakond, välja arvatud Tallinna linn.
Teemaplaneering koosneb seletuskirjast ja planeeringukaardist. Planeeringus analüüsitakse Harju
maakonna kergliiklusteede paiknemist ning tehakse
ettepanekud kergliiklusteede võrgustiku täiustamiseks.
Kuna kergliiklusteede rajamisel ja arendamisel on
lisaks kohalike omavalitsuste rahalistele vahenditele
kasutuses ka riiklikud ja Euroopa Liidu ressursid, siis
on antud teemaplaneeringu üheks aluseks kergliiklusteede rajamise rahastamisel.
Planeeringu avalik väljapanek toimub kõikides
Harjumaa omavalitsuste keskustes ja Harju Maavalitsuses ajavahemikul 26.09. – 23.10.2011. aastal.
Koos planeeringuga avalikustatakse ka teemaplaneeringu „Harjumaa kergliiklusteed“ keskkonnamõjude
strateegilise hindamise aruanne (KSH). Planeeringu
ja selle KSH materjalidega on võimalik tutvuda tööpäevadel asutuste tööaja jooksul.
Koos avaliku väljapanekuga avaldatakse teemaplaneering ja selle KSH Harju Maavalitsuse veebilehel
www.harju.ee.
Avalikud arutelud toimuvad 02.11.2011 algusega kell 17.00 Maardu Linnavalitsuses (Kallasmaa 1,
Maardu), 03.11.2011 algusega kell 17.00 Keila Linnavalitsuses (Keskväljak 11, Keila) ja 04.11.2011 algusega kell 13.00 Harju Maavalitsuses (Roosikrantsi
12, Tallinn).
Informatsiooni teemaplaneeringu avaliku väljapaneku kohta on võimalik saada Harju Maavalitsuse arengutalitusest (Roosikrantsi 12, Tallinn), tel
611 8789, e-post alan.rood@mv.harju.ee, või tel 611
8790, e-post tiina.beldsinsky@mv.harju.ee.

Kole koht Saue vallas
Kuidas muutub kinnistu selliseks nagu juuresoleval
fotol näeme? Kas on omanikud lohakad või puudub
huvi? Võibolla puuduvad rahalised võimalused või
omanikud ei saavuta kokkuleppeid? Igal juhul on
tegemist tiheasustusalal Laagris ajahamba pureda
jäänud kinnistuga, mille elementaarseks kordategemiseks on vaja ilmselt rohkem tahtmist kui raha.
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TRANSPORT

Esimene sõidukuu tõi uue bussiliini LaagriHarku-Haabersti korrigeeritud graafiku
Soovidest lähtuvalt on sõidugraafik
alates 1. oktoobrist pisut muutunud.
KODUVALD
annely.sumre@sauevald.ee

B

ussiliin 112 alustas 1. septembril ja esimese kuu jooksul tegid kasutajad mitmeid
ettepanekuid. „Peamised nendest
puudutavad hommikul kella kaheksaks linna kooli ja tööle jõudmist. Vastavalt ettepanekutele on
Laagrist väljumise hommikune
aeg nihutatud veelgi varasemaks algse 7.30 asemel väljub buss nüüd
7.05,“ täpsustas arendusspetsialist

Kati Oolo. Muudatuse tõttu nihkuks varasemaks ka esimene väljumine Haaberstist ja kuna sõitjaid
on sellel esimesel bussil äärmiselt
vähe (sama olukord on ka viimasel
hilisel väljumisel Laagrist), siis on
otsustatud vähendada liinimahtu,
mille arvelt saab lisada päevasele
ajale ühe lisaringi. Uue ringi buss
väljub Haaberstist 16.45 ja Laagrist 17.20.
Septembris alustanud bussiliin
on Saue ja Harku valla koostöö tulemus.

MEELDETULETUS
Alates septembrist on Saue valla koolibussiliinid
avalikuks kasutuseks kõikidele sõitjatele.
Saue valla koolibussid on esmajärjekorras mõeldud õpilaste
kooli ja koju transpordiks, kuid
nüüd võivad inimesed, kellele
marsruut ja graafik sobivad, kasutada seda ka avaliku liinina.
Koolibussiliin teenindab haridusasutusi koolipäevadel (esmaspäevast-reedeni) suunal Saue

Gümnaasium, Laagri Kool, Ääsmäe Põhikool ning sellest aastast
alates ka Pääsküla Gümnaasium.
Sõiduplaan on kättesaadav liini
teenindava Harjumaa Ühistranspordikeskuse veebilehel www.
harjuytk.ee rubriigis Sõiduplaanid alajaotuses Saue valla siseliinid.

Maakonna bussiliin nr 112 sõiduplaan
Tallinn-Harku-Laagri
Peatus

Sõidugraafik E-R

Sõidugraafik L ja P

Haabersti

07:30

15:30

16:45

17:45

19:00

21:30

09:30

15:20

19:05

Uuemäe

07:39

15:38

16:53

17:55

19:10

21:39

09:38

15:28

19:14

Harku kauplus

07:40

15:40

16:55

17:56

19:11

21:40

09:40

15:30

19:16

Uusküla

07:42

15:41

16:56

17:57

19:12

21:41

09:41

15:31

19:17

Tammelehe

07:44

15:43

16:59

17:59

19:14

21:43

09:44

15:34

19:20

Tuulemurru

07:45

15:44

17:00

18:01

19:16

21:45

09:45

15:35

19:21

Metsa

07:46

15:46

17:02

18:02

19:17

21:46

09:47

15:37

19:23

Laagri alevik

07:47

15:46

17:02

18:03

19:18

21:46

09:47

15:37

19:23

Laagri-Harku-Tallinn
Peatus

Sõidugraafik E-R

Sõidugraafik L ja P

Laagri alevik

07:05

08:07

16:00

17:20

18:15

19:30

09:50

15:45

19:30

Metsa

07:06

08:07

16:00

17:20

18:15

19:30

09:50

15:45

19:30

Tuulemurru

07:07

08:08

16:01

17:21

18:16

19:31

09:51

15:46

19:31

Tammelehe

07:08

08:10

16:03

17:23

18:18

19:33

09:53

15:48

19:33

Uusküla

07:10

08:12

16:05

17:25

18:20

19:35

09:55

15:50

19:35

Harku kauplus

07:12

08:14

16:07

17:27

18:22

19:37

09:57

15:52

19:37

Uuemäe

07:14

08:16

16:09

17:29

18:24

19:39

09:59

15:54

19:39

Haabersti

07:20

08:24

16:15

17:36

18:31

19:45

10:05

16:00

19:45

VALLA JUHTIMINE

Valla arengukava uuenes

29. septembri istungil otsustas volikogu Saue
valla arengukava 2010-2015 (2026) igaaastase
muutmise ja kinnitas täiesti uue alapeatükina
arengukavas Saue valla eelarvestrateegia.
MIKK
LÕHMUS
Abivallavanem

A

rengukava põhjalikum ülevaatus
toimub üldjuhul kohalike omavalitsuste valimiste järgselt, mida
tehti ka Saue vallas. Et tegemist on strateegilisi eesmärke kajastava dokumendiga,
ei peakski eesmärgiks olema seda igal aastal oluliselt muuta, küll tuleb üle vaadata
juba täidetud eesmärgid ning täpsustada
võimalusel neid valdkondi, kus tegelikud
muutused on teinud oma korrektuurid.

Arengukavas täna tehtud muudatused võib üldjoontes jagada kolmeks:
• Põhjalikumalt on uuendatud arengukava haridust ja noorsootööd käsitlev peatükk, mistõttu muudatused selles peatükis on kinnitatud uue terviktekstiga.
• Teistes valdkondades tehti redaktsioonilisi, terminoloogilisi parandusi ja täpsustati ning lisati üksikuid parandusiuuendusi.
• Arengukavale lisati omaette peatükina Saue valla eelarvestrateegia. Sellega
seonduvalt tunnistati uues eelarvestrateegias käsitletud, aga praegu arengukavas eraldi peatükkidena olevad osad

kehtetuks (makromajanduse analüüs,
finantseerimisvõime analüüs, perspektiivsete investeeringute kava).

Muudatused hariduse ja noorsootöö
valdkonnas
Alushariduse valdkonnas on eesmärgiks
seatud lasteaiakohtade loomine, mille täitmisele aitab kaasa ka Nõlvaku lasteaia valmimine Laagris. Lisatud on lasteaiakohtade vajaduse ettevaatav prognoos, millega
on ühtlustatud käsitlus vastava kooliteenuse pakkumist puudutava peatükiga.
Koolikohtade tagamisel on arvestatud
asjaoluga, et vallas on koolikohtade puudus ja sellest tulenevalt vajadus neljanda
paralleelklassi moodustamiseks Laagri
Kooli. Oluliselt on konkretiseeritud neljanda paralleeli avamise tähtaegasid ja
toodud need varasemast ettepoole. Arengukava lähtub siiski jätkuvalt eeldusest, et
vald ei taga 100%-le õpilastele võimalust
käia vallas asuvas põhikoolis, kuid tagab
võimaluse käia valla vahetus läheduses
asuvates munitsipaalkoolides. Jätkatakse
koostööd naaberomavalitsustega (Tallinn,
Saue linn) koolikohtade tagamisel.

Muudatused teistes valdkondades
Arengukavasse lisati ülesanne leida Laagri
Kooli kõrval asuvale maa-alale avalikkusele suunatud kultuuri-, hariduse või spordialane funktsioon. Samuti lisati sarnane

eesmärk endise Tuula prügila maa-ala kohta.
Perspektiivis nähakse ette vallale kuuluvate sotsiaalkorterite rajamine Laagrisse ehitatavasse uude hoonesse ja üksikult
paiknevate sotsiaalkorterite müük.
Arengukava kultuuri peatükis täpsustatakse Veskitammi Kultuurikeskuse funktsiooni ja rõhutatakse, et teenuste tagamisel
tehakse koostööd äriühingute ja kolmanda
sektoriga, arendatakse välja noortekeskus,
mille tegevust korraldatakse ja rahastatakse projektipõhiselt.
Arengukava teede osasse lisati üldplaneeringust tulenev vajadus ehitada Instituudi tee ja Pilliroo tänava vaheline ühendustee, seejuures seati lisatingimus, et seda
rahastavad arendajad, mitte vald. Samuti
täpsustati teedeehituse ja remondi objektide nimekiri.

Saue vald sai eelarvestrateegia
Uuest aastast jõustuv kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadus seab igale vallale
ja linnale kohustuse koostada oma eelarvestrateegia. Seadusega seotud kohustus
polnud siiski eelarvestrateegia koostamise
määrav põhjus, dokument on vajalik ikka
eelkõige selleks, et planeerida lähiaastate
tulusid, kulusid ja investeeringuid ning
selleks, et nii vallavalitsusel kui volikogul
oleks selge pilt, mida ja kui palju on võimalik aastate kaupa kulutada.
Valla arengukava on kõigile kättesaadav valla kodulehel, rubriigis „juhtimine“.
Küsimustega võib pöörduda abivallavanem
Mikk Lõhmuse poole telefonil 6541158
(mikk.lohmus@sauevald.ee) või arendusspetsialist Kati Oolo poole telefonil
6541153 (kati.oolo@sauevald.ee).

OLULINE TEADA!
OHTLIKE JÄÄTMETE JA
VANAREHVIDE KOGUMISRING
LAUPÄEVAL, 15. OKTOOBRIL 2011
Laagri alevikus võetakse ohtlikke jäätmeid ja
vanarehve vastu Kuuse tn vana katlamaja juures kell 09.00-12.00. Jäätmebussi ja rehvikogumisauto sõidugraafik. Buss peatub 15 min.
08.30 - Alliku küla, Koidu elurajoon, Koidu põik
ja Koidu tn ristmik.
09.00 - Alliku küla, Kotka tee ja Kauri tee ristmik
09.30 - Vatsla küla, Kodasema ja Vatsla tee nurk
10.00 - Hüüru küla, Hüüru mõis
10.30 - Kiia küla, korvpalliväljak
11.00 - Alliku küla, seltsimaja parkla
11.30 - Vanamõisa küla, Suurevälja tee/Rõika tn
ristmik
12.00 - Vanamõisa küla, Vanamõisa/Välja tee
ristmik
12.30 - Aila küla, Pikamäe tee sissesõit
13.00 - Valingu küla, Suurekivi elurajooni sissesõit
13.30 - Aila küla, keskuse jäätmemaja ees
14.00 - Jõgisoo küla, Lõokese tn sissesõit
14.30 - Koppelmaa aiandusühistud
15.00 - Tuula küla, kortermaja
15.30 - Ääsmäe küla, koolimaja parkla
16.00 - Maidla küla, keskuse autobussipeatus
16.30 - Maidla aiandusühistud, kaupluse ees
Ohtlikud jäätmed on patareid, akud, vanad
värvid, lahustid ja õlid, ravimid, päevavalguslambid, elavhõbedaga kraadiklaasid, tundmatud või mittevajalikud kemikaalid jms. Igalt
eraisikult võetakse vastu kuni 8 sõiduauto vana
rehvi.
PALUN OLGE TÄPSED, KUNA VALD ON
SUUR JA GRAAFIK TIHE, SIIS EI SAA JÄÄTMEBUSS EGA REHVIAUTO ETTENÄHTUD
KELLAAJAST KAUEM PEATUDA: OLGE PALUN VARAKULT KOHAL!
Kõigi kogumispäeval tekkinud operatiivsete
küsimuste korral (auto ei jõua õigeks ajaks kohale vms) võib pöörduda keskkonnaspetsialist
Jana Mehine poole telefonil 53446686.
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Töötus ei ole ettemääratud saatus,
alati leidub võimalus teha sakid sisse

Laagri elanik Tiina Järvet leidis peale
18 kuu tagust koondamist töötutele
suunatud ümberõppeprojekti kaudu
uue karjääriidee.
KODUVALD
annely.sumre@sauevald.ee

T

iina on juba poolteist aastat
hommikuti oma Laagris
asuva kortermaja koduaknast hommikusi tööleminejaid seiranud. Tiinal endal eriti minekuid
ei ole – tuleb laps kooli, abikaasa
tööle saata, aga ükski ametipost
teda ennast ei oota.
Pool oma senisest tööelust tegutses Tiina müügitöö valdkonnas,
puhastustarvikutega kauplevas ettevõttes. Tööd oli kõvasti, kliente
tuli pidevalt juurde. Just sellel paari
aasta tagusel buumilainel otsustas
ta tööandjat vahetada, valdkond jäi
samaks, oskused oli justkui olemas,
aga müük enam ei läinud. Töövahetus jäi täpselt aega, kui masu oma
survet üha jõulisemalt näitas. Tiina
ei suutnud täita müüginorme, ei
leidnud uusi kliente ja nii ta kõige
väiksema staažiga töötajana 2010.
aastal koondamisteate saigi.
Nende töötu staatuses elatud
pooleteise aasta jooksul on Tiina
läbinud emotsionaalsed skaalad esialgsest šokist kuni olukorraga leppimiseni ja uuesti julguse leidmise
ning pealehakkamiseni. Kõik need
küsimused, kuidas ma nüüd rahadega hakkama saan, kuhu ma nüüd
kuulun, milleks ma üldse enam kõlban, käisid Tiina peast läbi. Rahaliselt aitas alguses Töötukassa poolt
makstav toetus ja esialgu ei kaotanud naine ka optimismi, saatis laiali
kandideerimisavaldusi ja otsis ra-

kendust. Tiina läbis isegi Töötukassa poolt pakutava ettevõtluse alustamise kursuse, tegi koolituse käigus
äriplaanigi, et katsetada vähemalt
paberi peal ideed oma firma käivitamisest. Kui aga tehtud äriplaan
näitas kahjumit ja saadetud CVdele tihtilugu mitte mingisuguseid
vastuseid ei laekunud, hakkas sekka
sattuma ka masenduspäevi.
Tiina ütleb, et õnneks on tal
pere, kas või väikese tütre pärast
on ta sunnitud hommikul voodist
tõusma ega saa lubada käegalöömist
kõigele igapäevasele. Kodu korrashoidmine, lapsele koolist tulles
sooja söögi pakkumine ning õhtul
töölt naasva abikaasa eest hoolitsemine on tegelikult Tiinale üsna
meelepärased. Lisaks taasavastas
naine sportimise ja lugemise mõnu.
Selles hoolimata tundis ta aeg-ajalt
tühjust ja sellist „mitte keegi“ olemise tunnet. Oli päevi, mil tunded
kõikusid üles-alla, alates sellest, et
voodist tõustagi ei tahtnud, kuni
tundidepikkuste enesesisestusteni,
et ma olen tubli, saan hakkama.
Tõdemuseni, et senine müügitöö spetsiifika ei kuulu Tiina jaoks
just unistuste ametite hulka, jõudis
naine kandideerimisavaldusi laiali
saates. Ja nõnda juhtuski, et kui ta
nägi vallalehes kuulutust alustava
projekti kohta, mille raames pikaajalisi töötuid tasuta ümberõppele suunatakse, läks peas tuluke
põlema. Ümberõpe, mille käigus
pakutakse võimalust omandada
lapsehoidja litsents, tundus Tiina

Nõustamine
ja ümberõppevõimalus
TASUTA NÕUSTAMINE JA
ÜMBERÕPPEVÕIMALUS
PIKAAJALISTELE SAUE
VALLA TÖÖTUTELE
Augustis 2011 käivitus Saue
vallas projekt, mille kaudu vähemalt 12 kuud tööta olnud
inimestel on võimalus kohtuda
karjääripsühholoogiga ja sobivuse korral osaleda ümberõppe
programmis, et omandada metallitöölise-keevitaja või lapsehoidja eriala.
Koolitused algasid juba septembri lõpus ja ametikoolitusele
lisandub eksam ning praktika
tööandaja juures. Metallitöölise-keevitaja koolitusele oodatakse veel nelja inimest. Lisaks
valmistatakse ette ka uute valdkondade ümberõppekoolitusi,
näiteks on kevadel kavas alustada aednik-haljastaja kursusega.
Samas on oodatud ühinema ka
uued tulijad Isegi kui need kaks
pakutud valdkonda ei sobi, saab
karjäärinõustaja juures oma soovides ja võimalustes selgust ja
julgustust.

Tiina teab, et perekonna toetus on rasketel aegadel ülioluline.

jaoks märgilise tähtsusega. Oli ta ju
aastad tagasi hariduse omandanud
just pedagoogika alal ja naasmine
esialgse ametivaliku juurde tundus
loogiline ja omane. Saaks teadmistele täiendust ja lapsehoidja tunnistuse, võiks müügitöö minevikuks
kustutada ja hoopis uue lehekülje
keerata. Seda enam, et aleviku kortermajas näeb Tiina kümneid noori
emasid, kel töökoht olemas, aga järeltulija päevahoiuga on probleeme.
Prouad hooviplatsil suisa julgustasid Tiinat kannapööret tegema.
Nüüd on Tiina sellesama töötute ümberõppe projekti raames
käinud juba karjäärinõustaja jutul,
kellega koos analüüsiti sisemisi hirme, soove ja mõtteid ning tekkis
kindlustunne oma uue otsuse osas.

Oktoobri alguses käivituvad juba
loengutunnid, mis jõulukuu keskel
päädivad kutseeksami sooritamisega. Tiina ütleb enese olevat väga
lootusrikka, sest juba uuel aastal
võib ta alustada oma lapsehoidja
tööteed, esialgu kas või oma kodus
pisipõnne hoides. Suure lootuse paneb ta ka kursusele registreerunud
teiste lapsehoidja kutsest huvitatud
kaasvõitlejate peale, et ehk koorub
sealt hea koostöö ja julgus isegi laiemalt asja ette võtta, päris oma lapsehoiu avamiseni välja. On ju Tiinal
tagataskus ka ettevõtluse alustamise
teadmised, neid kaht kokku pannes
võiks ehk suuri asjugi teha.
Tiina usub, et pooleteise aastane ebakindluse periood hakkab
ehk mööda saama. Aktiivne hoiak,

Huvilised on oodatud 18. oktoobril 10.00-18.00 karjäärinõustaja Anne Naelapea juurde Saue valla Kultuurikeskuse
2. korrusel. Soovijatel palume ühendust võtta projektijuhi Andra Perviga, e-post:
a.perv@hot.ee, tel 569 49272,
või pöörduda Saue valla sotsiaalnõuniku
Mare
Jallaga
e-post: mare.jallai@sauevald.ee,
tel 654 1136.

pakutavatest abiprojektidest haaramine ja enesehaletsuse unustamine
aitavad ta uuesti ree peale. Töötus ei
pea olema saatuseraamatusse suurte mustade tähtedega kirjutatud ja
vaidlustamisele mitte kuuluv lõplik
tõde. Alati leidub võimalus teha saatusele sakid sisse.

ÜMBERÕPE

Karjäärinõustaja aitab taastada eneseusku

Aastatepikkuse nõustaja
kogemusega Anne Naelapea sõnul
on karjäärinõustamisele tulevad
inimesed tihtilugu hinges katki ning
tunnevad süüd ja hirmu.
KODUVALD
annely.sumre@sauevald.ee

P

rojekti raames soovijatele
karjäärinõu andva Naelapea
sõnul on inimesi, keda saab
jalule aidata, kuid leidub neidki, kes
igasuguse abi endast eemale tõrjuvad. Mõni pikalt töölt eemal olnud
inimene mattub oma masendusmõtete alla niivõrd, et ükski positiivne sõnum enam kohale ei jõua.
Aga need, kes siiski nõustaja juurde
jõuavad, leiavad endas jõudu edasi
tegutseda, abi on enda võimaluste

analüüsimisest, olukordade lahtirääkimisest. „Iga inimene on enda
ekspert, ainult on vaja usaldada
rohkem seda poolt endas,“ usub
Naelapea. Reeglina ei tähenda see,
et töötule pakutakse alates järgmisest päevast hea palga ja kümnete
hüvedega töökohta, vaid nõustaja
on see isik, kelle juures inimene
saab ehk esimest korda kõva häälega välja öelda, mida ta tegelikult
elus teha tahaks, mille ees ta hirmu
tunneb. Nõustamise käigus saab
koos analüüsida, kus on ebakindluse allikad, neid elimineerides
jõuda selleni, mis on inimese tu-

gevused ja oskused. Naelapea töös
on ette tulnud inimesi, kes alguses
lihtsalt nutavad lörinal, ollakse nii
katki ja nii lootusetud tuleviku
suhtes. Inimesed suhtuvad endasse
süüdistavalt, neil on häbi. Seetõttu
tuleb tihti minna tagasi lausa lapsepõlve, sest ebakindlus ja hirmud on
tihti just sealt pärit. „Ja hirm - ma
ei oska, ma olen nii rumal, ma ei
saa nagunii hakkama, keegi ei võta
mind tööle - takistab edasiliikumist,“ kinnitab Naelapea.
Karjäärinõustamine ongi Naelapea sõnul paljuski psühholoogiline, ei saa eraldada tööd ja eraelu, need on üksteisest sõltuvad ja
moodustavad terviku. Sellepärast
on võimalik täita nõustamisel ka
mitmeid psühholoogilisi teste, mis
peaksid andma teabe, millised on
inimesed oskused, rahulolu oma
eluga tervikuna, emotsionaalsed
kompetentsid. Ideaalis toob nõus-

tamine tagasi motivatsiooni ja
eneseusalduse, jõudmaks oskuseni
olla rahul olukorraga siin ja praegu, et siis juba julgemalt ja tulemusrikkamalt ka karjääriredelile
naasta.
On aga paar rusikareeglit, mida
töötuks jäänu võiks kindlasti
järgida
• Ära jää üksi – tihti võõrduvad inimesed süü- ja häbitundest senisest
sotsiaalsest võrgustikust, sõpradega suhted hõrenevad, uusi tutvusi
ei lisandu, peregagi suhtlemine on
morni oleku tõttu pingeline. Aga
igast juhuslikust kontaktistki võib
saada vihje uueks töösuunaks, lähisuhted loovad kindla tagala ja
turvatunde, mõnel sõbral on ehk
ootamatult tööd pakkuda.
• Analüüsi oma tahtmisi, oskusi ja
võimalusi – mis Sa tegelikult elus
teha tahaksid, kas oled valmis hoo-

pis uusi suundi seadma, milline on
sinu tervis, millised on logistilised
võimalused töö leidmiseks.
• Otsi abi – ära lase võlgu üle pea ja
lootusetuteks kasvada, sama kehtib emotsionaalsete kategooriate
suhtes, tusatuju ja rahutus võivad
kasvada ootamatult sügavaks depressiooniks, otsi võimalusi tasuta
koolitusteks ja ümberõppeks, hoolitse oma tervise eest, sest töötuks
registreerides jääb sulle kehtima
tervisekaitse ja lõpuks ometi on sul
ka aega, et arstide juurde jõuda.
• Loe raamatuid – raamatukogud
on täis head nõu andvat ja mõtlema panevat kirjandust, viis soovitust, millest alustada: Tiina Saar
“Tee unistuste töökohani”, Anatoli Nekrassov “Lätted”, Anatoli
Nekrassov “Kriisid”, G. Senger ja
W. Hoffmann “Avasta oma isikupära”, Tim Hindle “Töölevõtuvestlus”.
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Sügisjooksu ilmestas osalejate
kompromissitu võitlus medalikohtade eest

Saue valla sügisjooks toimus 17.
septembril võistluskeskusega Laagri
Kooli staadionil. Osavõtjaid rõõmustas päikesepaisteline ja mõõdukalt
soe sügisilm.
LINDA ROOP
Rahvaspordiklubi
Kuuse juhataja

S

ügisjooksu avasõnad lausus
abivallavanem Mikk Lõhmus
ja algaski särtsakas soojendusvõimlemine Reinuvader Renaata
juhtimisel.
Võistlusklasse oli 9 ja osalemisvõimalus 6000 meetri tervisekõnnis oli kõigil soovijail olenemata
vanusest. Kokku oli osalejaid 243,
tuldi Sauelt, Tallinnast, lähiümbruse valdadest ja kaugemaltki. Rõõmustavalt palju oli osalejaid 100,
200 ja 600 meetri distantsidel kokku 187 võistlejat. Kui Tillude
võistlusklassis lõpetasid pisemad
veel vanemate käekõrval ja mõned
süleski, siis ülejäänud distantsidel
käis kompromissitu võistlus.
Sügisjooksu 6000 meetri distantsile läks 44 võistlejat, kellest 43
jõudis ka finišisse. Saue valla kiireim naine oli neidude klassi kuu-

luv 15-aastane Andra Moistus ajaga 27.30,0 ja kiireim mees Tarmo
Reitsnik ajaga 20.36,0, kellele kuulusid ASi Neiser eriauhinnad. Sama
distantsi läbisid ka 13 tervisekäijat,
mõnel tublil vanemal oli kaasas ka
lapsevanker järelkasvuga.
Sügisjooksu autasustamist ilmestas staadionist mööduv tume
vihmapilv ja ülelendav kureparv.
Kõikide distantside kolme paremat autasustati medali ja diplomiga
ning võitjaid ka auhindadega.
Sügisjooksu korraldamist toetas Laagri Lions Klubi, kes viis
esmakordselt läbi pereauhindade
loosimise. Klubi president Mikk
Lõhmus andis üle loosiauhinnad:
viis peret said pääsmed heategevuslikule jõulukontserdile ning üks
pere võitis Sportlandi kinkekaardi.
Pere moodustasid üks vanem, kes
läbis 6000-meetrise distantsi ja vähemalt üks laps, kes võistles oma
vanuserühmas. Üldse osales loosimisel 22 peret.
Eraldi tunnustamist väärivad

sügisjooksul osalenud üheksa 4-5 liikmelist peret ja kaheksa 3-liikmelist peret, kes on tõeliseks eeskujuks
ja uhkuseks kõigile tervisesportlastele. Toome siinkohal ära vaid nende perede tublide vanemate nimed,
kel võistlesid ka kolm last: Tarmo ja
Agnes Reitsnik. Anneli Aas, Riho
Lanno ja Elina Eismel. Aitäh teile!
Spordipäeva lõpetas juba traditsiooniline loosiratas, kus õnn võis
naeratada ka neile, kes ei saanud
võistlustel medalit. Omanäolise
loosiauhinna sai 20 osavõtjat.
Sügisjooksu protokolli ja meeldejäävaid pilte saab vaadata RSK
Kuuse kodulehelt (www.kuuseklubi.ee).
Rahvaspordiklubi Kuuse tänab
Saue Vallavalitsust, Laagri Lions
Klubi ja tublisid Saue valla firmasid, kes toetasid meid korralduskulude katmisel, panid auhindadeks
välja erinevaid tooteid, teenuseid,
pääsmeid või hoolitsesid selle eest,
et osavõtjad saaksid janu kustutada
ning midagi maitsvat põske pista.
Suur tänu kõigile ühiskondlikele
kohtunikele ja abimeestele, eriline
tänu Toomas Artmale!
Täname veel kord kõiki osavõtjaid ning soovime teile jõudu ja
jaksu eelseisvateks treeninguteks,
et kohtuda järgmisel sügisel, mil
sügisjooks toimub juba kümnendat
korda!

Meeste 6000 m kiiremad: Toomas Artma, Tarmo Reitsnik, Raiko Heide.

TOETAJAD

2004-2005. aastal sündinud poisid 400
meetri jooksu stardiootel.

LAAT

RAHVASPORDIKLUBI
„KUUSE”
SPORDIINFO

Vanamõisa õunamahlapäeval aeti
masinast läbi poolteist tonni ubinaid

Laagri spordihall,
Kuuse tn 39A

SULGPALLI
TREENINGTUNNID
LASTELE:
Algajad: K. ja R. 15:0016:15 ja edasijõudnud:
K. ja R. 16:15-17:30

17. septembril toimus Vanamõisa Vabaõhukeskuses
õunavillimispidu Halleluuja ja Kuldrenett ning sügislaat.

SULGPALL
HARRASTAJATELE:
K.17:30-19:00 ja 19:0020:30 ja P.16:00-17:30 ja
17:30-19:00

URMAS
KOHVER
MTÜ Vanamõisa
Küla juhatuse liige

H

ommik oli halvaendeliselt vihmane ja küllap see
peletas nii mõnegi potentsiaalse külastaja laadateelt koju.
Päeva edenedes lakkas vihm siiski ja
päikegi piilus pilveveerest. Jõudsid
kohale ka laadamüüjad, kes pakkusid mett ja astelpajumarju, vorsti ja
sinki. Eriti hästi läks kaubaks põdravorst. Lisaks pakuti ka aiasaadusi
– kartuleid, sibulaid jne. Kohal oli
ka saiaküpsetaja, kes küll kahjuks
vaatas kurva näoga vihmahalli taevasse ega julgenudki lõpuks oma
kaupa lahti pakkida Seekord jäid
laadsaiad koju viimata.
Hiiumaalt oli kohale toodud
mahlapress, mille taga askeldas
kena Hiiumaa noorik Triinu Schneider. Temal olid küll käed terve
päeva tööd täis, sest õunakoormad
muudkui voorisid ja mahlahuvilisi jätkus õhtuni. Masin muudkui
huugas tümp, tümp, tsahh, tümp,

Ürituse
sponsorfirmad olid:
AS Neiser Grupp,
Kadarbiku talu, Laagri
Haridus- ja Spordikeskus,
spordiklubi Laagri Tervis,
AS Magnum Medical,
AS Sagro, OÜ Mellson,
OÜ Nenell, OÜ Hildero
(Lahe Roos), AS Planserk,
OÜ Kalsep, Veskitammi
Ilusalong, OÜ Roadservice, Meie Kohvik, OÜ
Rolltrans

VÕRKPALL NAISTELE
N.20:30-22:00

Hea Saue valla BEEBI ja tema vanemad!
Saue valla BEEBIPÄEV toimub 15.10,
kell 11.00 Saue valla Kultuurikeskuses

Päeva raames istutati Laagri
Leoklubi poolt Vabaõhukeskusesse 32
uut väikest puupoega.

tümp, tsahh. Ikka ülevalt õunad
sisse ja voolikust mahl pudelitesse-purkidesse. Paksem kraam tuli
kolmandast august ja sellega kostitas kohalik jahimees õhtul põtru ja
metssigu. Tragimad lapsed aitasid
Triinul õunu masinasse ajada ja tegid kuivaks pressitud õunapurule
ruumi. Kokku aeti masinast läbi

Hiiumaalt toodud õunamahlapress
andis väikese tehase mõõdu välja.

umbes poolteist tonni õunu.
Võib öelda, et kuigi laat ei olnud
nii suurejooneline kui Vanamõisa
suvelõpulaat, läks päev siiski igati
korda ja rahul olid nii osalised kui
ka külastajad. Kõik olid seda meelt,
et aasta pärast kohtume jälle Vanamõisa Vabaõhukeskuses.

Palume Teid registreeruda kuni
Beebipäevale ootame
10.10.2011,
beebisid, kes on
telefonil 679 6765,
sündinud vahemikus
info.veskitammi@sauevald.ee
01.05. - 31.08.2011.
Beebipäeva Kava:
11.00 Saue vallavanema
11.50 Beebivõimlemise
tervitus,
näidistund
Beebidele kingituste jagamine 12.10 Beebipäeva tort ja tee
11.30 Pildistamine fotonurgas Vestlusring kuni 13.00 ni

Laagri Taluturu päevale on oodatud kõik, kel soov osa
või müüa isetehtud hoidiseid, aiasaaduseid, mett ja
teisi mahetooteid. Avatud on HOOVIKOHVIK.
Taluturg toimub 22.10, kell 10-14.00 Saue valla
Kultuurikeskuse õuel.
TULE TALUTURULE!

KORVPALL MEESTELE
T.19:00-20:30 ja
R.17:30-19:00
JALGPALL MEESTELE
Täpsem treeninginfo
kodulehel.
Jätkub registreerime
8.-14.a.poistele korvpalli
treeningtundi
Tulevased treeningajad:
noorem rühm: E. ja N.
15:00-16:15
vanem tühm: E. ja N.
16:15-17:30

Treeningtunnid algavad
siis, kui on registreerunud piisavalt osavõtjaid.
VEEL ON VABU
SPORDITUNDE!
Kõikidesse treeningrühmadesse oodatakse täiendust!
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„Haltuurat ma sinna tegema ei lähe!“
Koit Toome lubab telesaates Laagrit
esindades täie pühendumusega väljas olla

Juba ette selle sügise suurejoonelisimaks teleprojektiks kuulutatud TV3 Laulupealinna saates esindab
koos kuue teise armastatud laulja ja Eestimaa kohakese kõrval Saue valda ja Laagri alevikku Koit
Toome, kelle kodukoht, briljantselt aus olles, jääb küll paarsada meetrit vallapiirist linna poole.
LISAINFO

KODUVALD
annely.sumre@sauevald.ee

“M

Teleshow “Laulupealinn”
on TV3 eetris alates
25.septembrist
pühapäeviti kell 19.30

inu jaoks on see
Laagri,“ on Koit
oma nooruspõlve
kodu positsioneerides konkreetne.
Tema sõnul ei ole ametlikel halduspiiridel tavalisele inimesele mingit
tähendust, sest nii ta ise, kui sõbrad-tuttavad kuni taksojuhtideni
välja nimetavad Pärnu maantee äärset Statoilist üle tee asuvat ja Pääsküla jõe kaldal paiknevat piirkonda
Laagriks. Punkt.
Kodukohta tagasi. Mitte ainult
saates, päriselus ka
Oma teismeaastaid Laagri-Pääsküla
kandis meenutab Koit hea sõnaga.
Sellest ajast on pärit lapsepõlvesõbrad, kellega senini suheldakse, ja
kodukoha olustikku kiidab mees
kui kõige rahulikumat ja idüllilisemat elamiskohta üldse. „Ma mäletan, et siia elama tulles ei suutnud
uskudagi, et nii vaikne ja rahulik
saab üldse olla. Täiesti nagu oleks
päris maale sattunud – lind laulab,
kits eksib aia taha,“ on Koidul meeles. Ja kuigi nüüd on mees mõned
kuud resideerinud linnas, siis möödunud aastal võttis Koit ette vanematekodu põhjaliku renoveerimise
ja kavatseb juba tulevaks sügiseks
sisse kolida. Kui algselt oli plaan
majale kerge värskendus uue põranda ja värvikihiga anda, siis nüüd on
sellest kujunenud korralik renoveerimisprojekt. „Aga kuna mul on
siiski plaan sellest oma kodu ehitada
ja jääda siia pikkadeks aastateks, siis
tasub sellesse investeerida,“ usub
Koit.
Nagu muusikule kohane, saab
Koidu tulevases kodus olema ka
korralik stuudio. Tegelikult oli majas ennegi stuudio olemas, just seal
valmis näiteks Koidu viimane plaat
“Kaugele siit“. Nüüdki on maja
teine korrus planeeritud peamiselt
Koidu pärusmaana. „Saab vabalt
bändiproovi teha, öösiti lugusid
välja mõelda ja niisama mussi kuulata,“ selgitab Koit.
Maja peremeeste osas toimub
seega põlvkondade vahetus, Koidu
vanemad on sisse seadnud end Saue
ja Pääsküla korteritesse, majja kolib
Koit juba koos oma perega – elukaaslase Kaia ja tütre Rebeccaga.
„Tütar käib lasteaiaski just siinsamas, paar maja edasi. Praegu toome teda linnast igal hommikul siia,
aga pärast on selle võrra mugavam,“
räägib noor isa.
Nii et kui saate “Laulupealinn”

Selle aasta lõpuks saab Eesti endale laulupealinna ja seda tänu
rahvale, kes laulupealinna TV3
ekraanile jõudvas suurejoonelises sarjas valima hakkab. Seitse tuntud ja armastatud lauljat
pöörduvad oma kodukohta, et
leida endale õiged laulupartnerid ning koos nendega veenda
televaatajaid ja kohtunikke, et
just see kodupaik on laulupealinna tiitli vääriline.
Armastatud lauljatest osalevad sarjas Birgit Õigemeel,
Marju Länik, Tanja Mihhailova,
Ott Lepland, Toomas Lunge,
Taimo Toomast ja Koit Toome.

Koit esimeses otsesaates oma laulupartneri Mari-Ann Lett´iga. Kuna esitatav lugu pidi oleme reglemendi järgi žanris,
milles Koit tavapäraselt üles ei astu, kõlas lavalaudadel Ameerikast Brooklynist pärit Jay-Z ja Alycia Keys tuntuks lauldud
souli ja hip-hopi sugemetega pala „New York“. (Foto: TV3).

väljahõigatud ideeks on tuua lauljad
tagasi oma kodukohta, siis Koidu
jaoks kehtib see ka reaalses elus.
Jalutama naljalt ei jõua
Et aga tulevikus Saue valla rahvas
armastatud popstaari näiteks Laagri vahel perega igaõhtusel jalutuskäigul nägema hakkaks, kahtleb
Koit kõvasti. Selleks ei olnud mehel suurt mahti lapsepõlveski, sest
muusika võttis juba siis kogu tema
aja ja teeb seda nüüdki. „Juba väiksena neelas poistekoor ja muusikakeskkool kogu mu vaba aja ja professionaalse muusiku leiba hakkasin
teenima juba 16-aastaselt,“ ütleb
Koit.
Muusiku argipäev ei ole võrreldav kontorinimese kaheksast viieni graafikuga. Kuigi võhikule võib
jääda mulje, et mis seal siis ikka
nii väga keerulist on, et teed õhtul
tunnikese lava peal ära ja korras.
„Sellist juttu võivad rääkida ainult
need, kes asja ei jaga,“ kinnitab
Koit. Temal endal ei ole näiteks
manageri. Tuleb tegeleda kontsertide korraldamisega, plaatide väljaandmisega, lugude kirjutamisega ja
salvestamisega kuni kujundustööde
ja pressiga suhtlemiseni välja. Vahele peavad mahtama ka pere, laps,
sõbrad.
Lisaks on muusikuelul väljapaistvam pool – kontserdid ja esinemi-

sed. „Mul oli suvekuudel keskmiselt 34 esinemist kuus, ma ei usu,
et Eestis on sel aastal teist artisti,
kes sama palju tööd oleks teinud,“
kahtleb Koit. Lehetoimetajaga kohtumiselegi tuleb Koit nädalalõpu
esinemisturneele suundumise viimasel tunnil - ees ootab kolmepäevane tuuritamine trajektooril Tartu-Põlva-Kuressaare. Mees on enda
sõnul mitmeid kordi maganud öösel bensiinijaamas autos, sest enam
ei jaksa ja kõige karmimal korral
olevat pea padjale saanud alles kell
pool üheksa hommikul. „Aga ma
lihtsalt ei kujuta end ka muus maailmas ette. Sisuliselt 3-aastasest saadik on muusika olnud minu elu ja
muud ma teha ei tahakski. Kui tahad laineharjal sõita, siis tuleb pingutada,“ leiab Koit.
„Eks see ole päris keeruline, sest
vahepeal tahaks veel uusi lugusid
kirjutada ja salvestada, aga seda
ei saa teha nii, et kolmapäeval kell
kaks teen ühe loo valmis, see ei käi
lihtsalt nii,“ nendib Koit, kes loominguga armastab tegeleda peamiselt öösiti. Nüüd, mil suvetuuritamised selja taga, planeeribki mees
märtsiks uued lood kettale kõrvetada ja fännide rõõmuks turule
paisata. Aga enne veel rõõmustab
Koit televaatajaid, eriti neid Saue
valla omi, suurejoonelises telesaates
“Laulupealinn”.

Lubab ägedaid numbreid ja täit
pühendumist
Osalemise “Laulupealinna” saates
võttis Koit üsna kõhklemata vastu. „Ega selliseid suuri teleprojekte Eestis väga tihti tehta ja nendes
osalemine on paras väljakutse,“
ütleb laulja. Mõne aasta taguses
„Tantsud tähtedega“ saates esinemist meenutab mees tänagi entusiasmiga, tohutu trenn ja pingutamine pakkunud tavapärasele
poplaulja elule mõnusat vaheldust.
„Muidugi oleks mugavam anda
oma kontserte ja laulda seal oma
lugusid, aga sellises saates osalemine nõuab ikka tegutsemist ja korraliku ettevalmistust. Kui ma juba
olen andnud nõusoleku, siis ega ma
mütsiga lööma lähe,“ lubab Koit
täie pühendumisega Laagri eest
esinemiseda.
Samas võtab mees projekti siiski
kui teleshow´d, mitte võistlust. „Põhiline on teha ägedaid numbreid ja
kui see rahvale meeldib, siis on okei.
Mingeid prognoose, kes võidab, ei
hakkaks ma küll tegema. Ega minul ja Laagril ole mingeid suuri
eeliseid teiste esinejate ja kohtade
ees, nii et palju sõltub televaatajast
ja tema hääletamisest,“ leiab Koit.
Saatevõiduga kaasneb ka võimalus, et laulja saab suunata kodukandi arendamisesse 20 000 eurot.
„No ega mul praegu mingit visioo-

Paraku langeb igas saates televaatajate ja kohtunike otsusel
üks paik konkurentsist välja. Esimene otsesaade veel kärpeid
osalejate seas ei teinud, küll
aga hakkab tõsine lahing alates selle nädala pühapäevast 9.
oktoobrist, kus iga vaataja hääl
laulja võiduvõimalusi kasvatab.

ni küll ei ole, et kui mina peaksin
võitma, kuhu selle raha peaks panema. Eks tuleb Laagri inimestega
rääkida, milleks seda vaja oleks, aga
ma usun, et küll see ära kuluks,“
naerab Koit.
Laulushow formaat nõuab igasse
pühapäeva õhtusse staari kõrvale
üht kohalikku partnerit. Esimeses
saates laulis Koit duetti noore tütarlapsega, kelle leidmiseks Laagri
kultuurimajas suisa peene nimega
casting peeti. Kaheksa tütarlast
vanuses 13-26 käisid end Koidule
lavapartneriks pakkumas. „See oli
ikka täielik üllatus, kui hea tase oli.
Esimesed viis tüdrukut kuulasime
ära ja oli selline tunne, et igaühega võiks koos esineda,“ kiidab Koit
kokkutulnute võimeid. Valituks
osutus 22-aastane Mari-Ann Lett,
kes hetkel küll Tartus üliõpilaselu
elab, aga kogu elu Saue vallas elanud on. Järgmise pühapäeva, 9.
oktoobri, saade nõuab Koidult armastuslaulu saatel tantsunumbri
esitamist, seal on mehe lavapartneriks liikumistrupp DanceAct, keda
seob Laagriga asjaolu, et kohalikus
spordiklubis üks trupi treeningkoht on. „Eks ma neid lembelaule
esitan ju oma repertuaaris ka, aga
on hoopis teine asi seda tantsides
teha. Seekord proovime teha midagi huvitavat ja teistmoodi,“ lubab
Koit.
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Emast ja tütrest koosnev magusameistrite
paar vurritab Hüürus ausat eesti mett
Meele omistatakse mitmeid vägevaid omadusi, et ta on tervislik nii
sees- kui välispidiselt ja maitseb hea
nii tee sees kui saia peal, mõjub nii
toniseerivalt kui ilusaks tegevalt. Üks
selle kuldse nektari tootjatest - OÜ
Mesimumm tegutseb ka Saue vallas.
KODUVALD
annely.sumre@sauevald.ee

S

ügise hakul on meeteema väga
aktuaalne, kes siis ei teaks
vana rahvatarkust, et külmetushaiguste hooajal peab meepurk
koduses majapidamises ikka olemas
olema. Nii mõneski Saue valla peres
seisab kapiriiulil ilmselt just Hüürus
vurritatud mesi, sest kohalikel laatadel on sel aastal meemeistritest ema
ja tütar seda ikka pakkumas käinud.
Perekondlik meevaimustus
Hüüru küla Ööbiku tänava väikses
mesitalus toimetavad üheskoos ema
Mai ja tütar Kadri. Kusjuures mesinduse taust ja kogemused ulatuvad perekonnal juba aastakümnete
taha. Nii oli ka Mai isa juba mesilindudega ametis, Mai ise sai vanal
Nõukogude ajal isegi Moskvast
üleliidulisest mesinduse instituudist
vastavad hariduspaberid ja töötas
Harku-Järvel, aretades tõumesilasi. Seega on Kadri pea terve oma
eluaja meemajanduse keskel elanud ja nii oli asjade üsna loomulik
käik, et ta endale ka päris isiklikud
mesilaspered muretses. Kui senini
toodeti mett peamiselt enda ja lähedaste tarbeks, siis paar aastat tagasi
otsustas koondamisteate saanud
Kadri hobimesindusest perele päristöö arendada. „Ega rikkaks ei saa
selliste mahtude juures, nagu meil
on, aga ära elatud saab kenasti,“
kinnitab Kadri. Lisaks emale ja tütrele rakendatakse meetootmisesse
ka Kadri abikaasa Margus, kes lööb
käed külge, kui midagi remontida
või parandada on vaja.
Perefirmal on neljakümne mesilaspere ringis, mis on viies erinevas
kohas laiali. Viisteist neist asub oma
koduaias, ülejäänud kohtades renditakse tarude jaoks maad. Ühes
mesilasperes on suvel kuni 60000
mesilast, nii et kui tahaks OÜ Mesimumm tegevust suurte arvudega
illustreerida, siis on ema ja tütre
hoole alla veerand miljonit mesilindu. „Aga see on juba lagi ka. Kui
tahaksime laieneda, tähendaks see
juba ühe inimese juurdepalkamist,“
on Kadri rahul praeguse perekeskse
ettevõtlusega.
Hea kaup müüb käest kätte
Meetaimi olla Eestis ligi sada – alates pajust ja lõpetades kanarbikuga,
nende vahele jääb siis veel pikk nimekiri Eestimaa loodusest. Kadri
ja Mai mingeid spetsiaalseid taimi
oma mesilastele ei kasvata, vara-

hommikul panevad mesilinnud tarust minema ja õhtul tulevad tagasi,
ei tea keegi, kust täpselt noos kaasa
tuuakse. „Aga mida erinevamatelt
taimedelt on algmaterjal pärit, seda
parem. Segaõitemesi ongi kõige parem ja kasulikum,“ teab Mai.
Samas toodetakse Hüürus ka
kanarbikumett, mida peetakse oma
rohke vitamiini- ja mineraalainete
sisalduse tõttu väga väärtuslikuks.
Kanarbikumee teeb eriliseks see,
et kanarbik õitseb augustis, kui
enamik meetaimi on õitsemise lõpetanud. Selle mee saamiseks on
mesilaspered vaja transportida rabadesse või liivanõmmedele. Ka
mee kättesaamine on raskendatud,
sest kanarbikumett ei ole võimalik
vurritada. Nii saadakse seda ainult
pressimise teel.
Üldiselt armastavat eesti rahvas
vedelamat mett, aga Kadri sõnul
peab õige mesi olema siiski pigem
tahke. „Õige mesi peab kristalliseeruma vähemalt kuu aja jooksul valmimisest, muidu on midagi valesti
läinud,“ jagab Kadri teadmisi. Samas, kui klient tahab, siis soojendatakse mett ja kunde saab täpselt sellise lusika pealt voolava mee kätte.
„Kaks viimast aastat on olnud
head meeaastad – oleme saanud
ikka pea paarkümmend kilo pere
kohta,“ iseloomustab Kadri tootmismahtusid. Head meeaastat iseloomustavat rohke soojus ja niiskus.
Turustamine käib peamiselt käest
kätte, suurtest ketipoodidest selle
mesila magusat ei leia. On proovitud küll, aga nõutavad mahud jäävad liiga suureks ja asjaajamist on
palju, liiati, kui kliendid tulevad
koduuksele kätte. „Isegi Itaaliasse
ja Soome oleme mett müünud,“
nimetab Mai kaugema kandi kundesid. Ilmselt on püsikliendid toodangu kvaliteedi heaks kiitnud, sest
kätte magusapurke talveks suurt ei
jää.
Tõuaretus teeb tiivulised rahulikuks
Lisaks tegelevad ema ja tütar ka
mesilaste tõuaretusega. Mesilaste
maailmas on tõuparandus vajalik, et
tigedad ja nõelavad putukad asendada rahulikumatega, et kasvaks
toodanguvõime ja väheneks haigestumine. „Enam ei ole nii, et taru
juurde minek on nagu sõtta minek,
tuleb varustada end kaitsevahenditega. Meie aias mängivad lapsed
suvi läbi ja nõelamisi tuleb ette haruharva. Ja ka meesaak on aastatega
kasvanud,“ kiidab Kadri.

Veel enne, kui inimene mesilinde õppis pidama ja oma aeda spetsiaalseid
tarusid mõistis ehitada, pesitsesid mesilased puuõõntes, sellest ka rahvapärane
nimi – mesipuu. Sõbrad kinkisid Kadrile just sellise vana moega ise valmistet
mesipuu, sellist juba igas mesilas ei ole

Mesipuus elab kolme sorti isendeid, peres on tavaliselt üks mesilasema, mõnisada isamesilast
(kutsutakse leskedeks) ja enamuse
taruelanikest moodustavad tavalised töömesilased. Viimased teevad,
nagu nimigi ütleb igapäevast tööd,
koguvad õietolmu ja mett. Mesilasemad tööd ei tee, nende funktsioon on järglaste saamine ning
isamesilaste ainus ülesanne on ema
viljastamine.
Igal aastal ostetakse tõupuhtaid
ja heade omadustega emamesilasi
Austriast ja hooaja jooksul vahetatakse järk-järgult olemasolevad mesilasemad tarudes välja välismaiste
tõuemade järglastega. Kuidas see
täpselt käib, nõuab juba kerget geenitehnoloogi kompetentsi. Aga just
see andvat tavapärasele meetootmisele vürtsi juurde ja tekitavat hasarti. Ja siin käivad teisedki mesinikud
endale heade tõuomadustega emalinde hankimas.
Jõukohane valdkond igaühele
Kui mingeid isikuomadusi välja
tuua, siis mesinik peaks olema kannatlik ja rahulik ning arvestama, et
tegemist võib hooajati olla füüsiliselt üsna kurnava ja mitte just kõige
puhtama tööga. „Ma ükskord turul
kuulsin üht kartulikasvatajat sajatamas, et läheb üle mesilaste kasvatamise peale, et olla kena puhas töö!
Et põhimõtteliselt on mul ju tarus
purgid valmis ja mesilased ise teevad töö ära, mina ainult võtan ja
müün kalli raha eest turul maha,“
kirjeldab Kadri võhikute seisukohti.
„Ta peaks meid nägema üleni tarupigiga koos, nii et puhtaks saab vaid
piiritusega leotades,“ sekundeerib
Mai.
Samas on mõlemad seda meelt,
et kui vähegi aiaruumi tarude püstipanekuks on, siis hakkama saab igaüks, kuigi esialgsed investeeringud
võivad olla kaunis suured. Näitena
maksab üks kümneperekonnaline
mesila koos tarudega ligi 3000 eu-

INFO
Ettevõte:
OÜ Mesimumm
Aadress:
Ööbiku 2, Hüüru küla, Saue
vald, kadri.uusoja@mail.ee
Tegevusala:
mee tootmine ja mesilaste
tõuaretus
Töötajaid: 2
Aastane meetoodang:
ca 800 kg
Mesilasperesid: 40
rot. Kõige kulukam inventari osa on
ilmselt meevurr, sest koduse mikseriga mett just valmis ei tee. Korraliku vurri eest tuleb välja käia pea
2000 eurot.
Kuigi aktiivsem ja töömahukam
aeg on mesiniku jaoks periood
märtsist novembrini, siis jätkub nokitsemist talvessegi. Külmal ajal, mil
mesilased talvituvad, tegeleb mesinik peamisel inventari korrastamisega - kärjeraamid tuleb puhastada
ja uuesti traatida, tarusid korrastada. Suvisel ajal tuleb mesilasperesid
hooldada ja mett täis tarudest mesi
välja võtta.
Mai ja Kadri on ühte meelt, et
mesinik võib saada igaühest, tahtmist ja huvi asja vastu peab olema.
Kuigi ükski haridusasutus tänasel
päeval enam mesindust ei õpeta,
saab käia koolitustel, mida korraldab Eesti Mesinike Liit, ilmunud
on käsiraamatuid ja muid õppematerjale ning mesinikud olla ka üpris
sõbralik seltskond, nii et nõu võib
ka küsida mõnelt kogenumalt tegijalt. Mai on näiteks Eesti meemaastikul oma ligi poole sajandi pikkuse
mesinikukogemusega
hinnatud
loengupidaja, kes on esinenud nii
konverentsidel kui viinud läbi näidisõppetunde oma mesilaski. Kui
mõni sauevallakas oma mesinduse
esimestel sammudel konsultatsiooni vajaks, võib seda Hüüru mesilast
julgelt küsida.
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Vitaalne mesinikuisand Valingult Leo Kuresaar

Saue valla laatadelt võib leida
teisegi kohaliku magusakaupleja
- vanahärra Leo Kuremaad võib
kohata oma meepartiiga pea
igal Saue vallas toimuval turuüritusel ja siin-seal lähimates linnades veelgi. „Nüüd on inimene
ikka mett ostma hakanud, tasub
turul käia,“ teab mesinik.
„Kui sitasitikal ja mesilasel vahet teed, oled mesinik valmis,“
just selliste sõnadega julgustati
Leod omal ajal Saue sovhoosis
mesiniku ametit pidama. Aastad
andsid aru, et nii lihtne see töö
muidugi ei ole, ometi on vanahärra mee-maailma võrku jäänud
tänaseni. Täna 77-aastane Valingul koos naise ja 15 mesilaperega resideeriv Leo on vitaalne
vanahärra. Selgi suvel võinuks
möödakäija näha meest puu
otsas turnimas, proua alt redelit toetamas, vaja ju sülemlema
pagenud mesilased puu otsast
tarru tagasi saada!
Leo mesinikukarjäär sai alguse
Saue sovhoosi päevilt, mil tollane aiandi autojuht ühel päeval
kontorisse vaibale kutsuti ja 80
mesilaspere hooldajaks ära räägiti. Nimelt oli ühismajandil tollal
suur mesilindude kasvandus ja
üldse mitte magusa enda pärast.
„Ega mesi olnud tähtis, peaasi,
et kurgid tolmendatud said,“
meenutab Leo.
Kui Leo Nõukogude aja lõpul
omale Valingule EVP-de eest
majanatukese muretses, siis seati
tagahoovis sisse ka oma mesila.
Nõnda on seal vahelduva eduga
elutsenud 10-15 mesilasperekonda ja pensioni kõrvale magusatootmisega lisaraha teeniv Leo
sai tänavu näiteks saagiks ligi 20
kilo mett pere peale. „Ikka arvestatav lisakopikas, ma tahan
ju autot üleval pidada, kuidas ma
siit tagakülast muidu leivalegi järele saaks,“ konstateerib Leo.
Mis aga Leole viimastel aastatel pisut muret on tekitama hakanud, on hirm, et kui ise enam
üldse ei jaksa, pole kedagi, kes
asja üle võtaks. Ei saa ju nii, et
enam talveks mesilastele süüa
ei anna ja las lähevad looja karja. „Ja noored, need tulevad ju
aeda, krae kõrvuni tõstetud ja
kontsakingad jalas, saavad sutsaka kätte ja kaovad,“ viskab Leo
nalja.
Igatahes lubab Leo, kui oma
proua ikka on nõus kaasa lööma,
et meeteoks läheb Kuresaare talus ka järgmisel suvel.

Mesinik Leo Kuresaar viib külla
tulnud põlvkonna jagu noorema
vallavanema kurssi omaaegse sovhoosielu ja inimestega. Mesindusmaailma põhitõdedega ka
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KERAAMIKA TÖÖTUBA TÄISKASVANUTELE
Leia aega iseenda jaoks ning tule meisterdama midagi täiesti
omanäolist!

Toimumise aeg:
I rühm – 31.10, 7.11, 14.11, 21.11, 28.11, 5.12, 7.12
Juhendajaks on kunstnik-keraamik Rave Puhm.
II rühm – 1.11, 8.11, 15.11, 22.11, 29.11, 6.12, 13.12
Juhendajaks on kunstnik-keraamik Irja Kändler

Kellaaeg: 18.00 - 19.30
Koht: Laagri Kooli savikoda ruum 217. Aadress: Veskitammi 22, Laagri,
Saue vald
Kursuse maksumus: osalemine 7 korral maksab 80 eurot /km-ga
inimene
Kõik valmis tööd põletatakse ning need saab endale koju kaasa
kasutamiseks ja nautimiseks.

Info ja registreerimine:
6517633, 6517635,
taigur@laagrik.edu.ee
www.laagrik.edu.ee/huvikool
Kohtade arv on piiratud!

Kured läinud, kurjad ilmad...
...aga meie juures on mõnus ja soe!
Spordiklubi "Laagri Tervis"
kutsub Sind trenni ja aurusauna!

ZUMBA
JOOGA
BODYPUMP
BODY
JÕUSAAL
PERSONAALTREENINGUD
Trenn toob Sulle tervise ja naeratuse!
NB! Kõikidele oktoobris kaardi ostnutele üllatus!
Vaata lähemalt www.laagritervis.ee
Asume Veskitammi 22 (Laagri kooli hoone)

HISPAANIA KEELE KURSUS TÄISKASVANUTELE

1-3k
BEEBIDE UJUTAMINE
RINNAPIIMANÕUSTAMINE

VALGA 10 LAAGRI
+37258439889

¡Hablemos español!
Tule õpi keelt, mida räägib üle 500 miljoni inimese maailmas. Tutvu
mitmekülgse ning särtsaka hispaaniakeelse kultuuri, muusika ja kommetega. Avasta enda jaoks hispaania keele lihtsus ja võlu ning Sinu
järgmine reis Hispaaniasse on hoopis meeldejäävam.

1-12k
VÕIMLEMISKLUBI
BEEBIDE MUUSIKAKLUBI

1-3a
VÕIMLEMISKLUBI
LOOVUSKLUBI (MUUSIKA+KUNST)
MUUSIKAKLUBI

3-5a
TANTSUKLUBI

6-8a
EELKOOL

Algajate kursus täiskasvanutele hakkab toimuma Laagri Huvialakoolis
2 korda nädalas, esmaspäeval ja kolmapäeval, kl 18:00-19:30.

1-3A SILMARÕÕMUDELE

Täpsema informatsiooni saamiseks võta ühendust õpetaja Marianniga:
mariannu76@hotmail.com

1-5 PÄEVA NÄDALAS

Maksumus ühes kuus (2x nädalas): 33,- eur NB! Kasutatav õppematerjal kogu õppeaastaks (õpik+töövihik) maksumusega: 34,- eur
Toimumiskoht: Laagri Kool, Veskitammi 22 Laagri

5 VÕI 10 TUNDI PÄEVAS

LOGOPEED
HARJU MAAVALITSUSE TEGEVUSLUBA
PSÜHHOLOOG
RASEDATE VÕIMLEMINE

Esmane tööaadress
Aadressirida 2
Aadressirida 3
Aadressirida 4

Info ja registreerimine:
Laagri Huvialakool
E-post: taigur@laagrik.edu.ee
Telefon: 6 517 635
Koduleht: www.laagrik.edu.ee/huvikool

HUVIRINGIDEL KOOLITUSLUBA

LASTERIIETE VEEBIPOOD SIILIKE.EU
MÜÜGIPÄEV TOIMUB LAUPÄEVAL
8. OKTOOBRIL KELL 11.00-18.00
aadressil MUSTAMÄE TEE 116 2. kor��sel

MAKSMINE AINULT SULARAHAS!

Kõige suurem puiduvalik Eestis

Kõik ehitusmaterjalid vundamendist katuseni

Palju häid pakkumisi leiad
Sinikivi tee 6, Lehmja küla Rae tehnopargis tel: 6646930
Väike-Männiku tee 11 Tallinn tel: 655 9232
Forelli 10a Tallinn tel: 656 3069
Ringtee 37c Tartu tel: 733 7944
Lina 24 Pärnu tel: 444 8087
Rägavere tee 44 Rakvere tel: 324 3926

RIIDED BRÄNDIDELT BABYFACE
DIRKJE/COLOR KIDS/PICALILLY
JALANÕUD PAX’ilt

Raamatupidamisteenus
tel: 56 692596
lea.telerea@mail.ee

OTSIME LAPSEHOIDJAT
(2011 novembris 1-aastaseks saavale poisile)

Soovitused hoidjatädile:
• vanus 45+
• söödab-joodab, paneb
• hoiab last meie kodus
magama, käib õues,
Laagri alevikus
mängib jne
• hoiab E-R max. 7:30-17:00 • aus, puhas, kohusetundlik,
tunnitasu alusel
rõõmsameelne, kannatlik
• suhtleb lapsega eesti või
vene keeles
Rohkem infot: 5150017 (ema) või kessu17@hot.ee

Juuksur Ingrid Voll teatab oma
praegustele ja tulevastele
klientidele, et alates
17.okoobrist töötab ta Laagri
alevikus asuvas Laagri
Ilusalongis aadress Veskitammi 1
Rohkem infot kodulehel
www.laagriilusalong.ee

Müüa Alliku külas
ASTELPAJU MARJU
4 eur/kg
Tellimine
tel: 5113274, Ädu
Ostame üle Eesti:
- virnastatud võsa;
- raiejäätmeid;
- saetööstuse jääke
(pinnud, saepuru, höövlilaast);
-kasvavat võsa (kraavide ja teede ääred,
võsastunud põllu- ja heinamaad)
Energiavaru OÜ +372 5080336
info@energiavaru.ee www.energiavaru.ee

VEO- ja KOLIMISTEENUS

Koduvald
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Tiiu Piibur´i positiivse energiaga maalide
„Raba lummuses“ näitus-müük Laagri Koolis
Maalikunst on poeesia, mida kõik
näevad, luule omakorda otsekui
maal, mida saab kuulata.
Leonardo da Vinci
SIGNE
POSKA
Laagri Kooli
raamatukoguhoidja

T

aas on põhjust rõõmustada, sest 1. novembril 2011.
aastal avame juba teise kunstinäituse Laagri Kooli raamatukogus. Sel korral saab näha kunstnik
Tiiu Piibur´i loomingut. Tiiu Piibur
(Kuill) on sündinud (14.01.1967)

Mulgimaal Kõpus. Kunstihariduse
omandas Tartu Kujutava Kunstikooli (endine Pallas) kaugõppekursusel, kuid olulisemaks peab kunstihariduse omandamist elust enesest.
Inspiratsiooni ammutab kunstnik
elust enda ümber ning leiab, et visuaalne keel ühendab kõik maailma
keeled. Visuaalselt universaalset sõnumit edastab loodus, mille vastu
tunneb sügavat austust ja armastust. Võib öelda, et läbi armastuse

energia on loodud ka tema teosed.
Kõikide maalide tarvis kogub
kunstnik personaalset informatsiooni (materjali) ja seega on iga
maal iseseisev tervik. Selle näituse maalide inspiratsiooniallikas on
enamasti Hiiu raba.
Suvel maalibki kunstnik palju
looduses ja korraldab maalilaagreid,
kus on võimalus kogeda põnevaid
loodusretki ja tegevusi. Kunstnik
armastab öelda, et luues saame oma
küsimustele vastused, mis meid ennastki tihti üllatavad. Võimalused
end läbi värvi avada on piiramatud.
Maalimine on kui lõputu protsess,
mis toob üha uusi ja uusi värvinguid
ka meie ellu. Tiiu Piibur: „Minu
iidoliks on Leonardo da Vinci,

kuid ma pole saavutanud taset, mis
küündib tema lähedale, olen vaid
õpilane. See on minu kunstialase
tegevuse üks põhieesmärk. A´la da
Vinci“. Eksponeeritavad tööd on
enamasti valminud käesoleval aastal. Enamus maalidel kujutatust on

kohad, kus kunstnik on ka ise viibinud ning seejärel
asukohaga seostuvad tunded jäädvustanud ja kandnud need lõuendile.
Tiiu Piibur´i positiivse energiaga
õlimaalide näitus
pealkirjaga „Raba
lummuses“
jääb
Laagri Kooli raamatukokku avatuks kuni 2012. jaanuarini. Laagri
Kooli raamatukogu avatud E-R kell
08-16.00, ruum 202 II korrus trepist üles paremale.
Informatsioon näituse kohta on
üleval ka kooli kodulehel.

VABA AEG

Stiili- ja moestuudio Rosanna ei vormi
tüdrukutest modelle vaid stiilseid inimesi
Uus stuudio Laagris võtab eesmärgiks
tutvustada tüdrukutele moemaailma
põhitõdesid ja inspireerida neid
olemaks stiilsed ja enesekindlad.
KODUVALD
annely.sumre@sauevald.ee

S

tuudiotunnid tomuvad Saue
valla Kultuurikeskuses laupäeviti. Kavas on moodustada
kolm vanusegruppi 7-12. aastased
tüdrukud, 13-16. aastased neiud
ja 17-26. aastased noored daamid.
„Tahame anda tüdrukutele võimaluse tutvuda moe- ja modellimaailma telgitagustega, süstida neisse
julgust avalikeks esinemisteks, os-

kust stiilselt riietuda ja oma garderoobi teadlikult kujundada, nippe
kuidas fotodel hea välja näha ja kuidas kõrge kontsaga veatult lavalaudadel jalutada,“ toob stuudio ellukutsuja Kai Ilp näiteid tegevustest.
Kail endal on seljataga paari aastakümnene pikkune sarnase töö kogemus. Tema juhtimise all töötas
üheksakümnendatel Pirital edukalt
tüdrukute moekool Semolen.
Stuudios osalemise eeltingimuseks ei ole sugugi modellivälimus

ja kogemus, vaid huvi moe vastu
üldisemalt. „Oskust, kuidas aastaid kapis seisvast kleidist väikeste
nõksudega hooaja stiilile vastav
rõivas teha, kuidas aksessuaaridega rikastada kõige tavalisemaidki
musti pullovere, vajab enesekindluseks iga naine ja miks mitte saada
need põhitõed kätte juba noores
eas,“ leiab Kai. Samas on kindlasti
tugeva mannekeeni potentsiaaliga
noortel neidistel võimalus just seda
poolt arendada – algteadmised poseerimisest ja nõksud, kuidas fotodel isikupärane välja näha. Kui on
tõesti andekaid tüdrukuid, lubab
Kai neid stuudio kaudu ka päris
modellimaailma aidata.
Koolitajateks on lisaks Kaile endale tulemas Eesti Kunstiakadee-

mia õppejõud Maarja Siim ja moedisainer Katrin Kivi, lisaks ei välista
eestvedajad, et hooaja jooksul
tuleb stuudiotundidesse ka Eesti
moemaailma noori ja tuntud tegijaid. Oma nõusoleku juhatada tüdrukud läbi soengu- ja meigimaailma tagatubade on andnud näiteks
Eesti Esimene Erakosmeetikakool.
„Kindlasti otsime ka väljundeid,
kuidas omandatud oskusi ka õpitundidest väljapoole tuua, kui oktoobris alustame, siis mingi kavaga
tuleme publiku ette kindlasti juba
jõulude ajal,“ usub Kai. Samas
võiks tema hinnangul stuudiost
saada selline koht, mille kaudu kohalikele üritustele esinejaid tellida.
Et kui keegi on korraldamas üritust, mille programmi sekka veidi

silmailu vaja oleks, siis on Rosanna
stuudio just see õige koht.

REKLAAMTEKST

Krediidipank on rahakoti sõber
Inimene on tihti keeruliste valikute ees. Näiteks kas panna laps ühte või teise kooli, kinkida kallimale kimp roose või romantiline õhtusöök restoranis, külastada nädalavahetusel vanemaid või
minna kontserdile.

HELO KOSKINEN
Krediidipanga laenuosakonna juhataja
helo.koskinen@krediidipank.ee
tel. 669 0977

Laenuvõtmisega on täpselt sama
asi. Ühelt poolt on võlg võõra oma,
teisalt aga tekib meil kõigil aeg-ajalt
soove ja vajadusi, mille rahuldamiseks ei piisa oma rahalistest võimalustest.
Esimene asi, mis siinkohal pähe
tuleb, on eluase. Muidugi võib 2030 aastat ise raha koguda ja siis endale unistuste kodu osta. Teine variant on kohe sobiv elamine soetada
ja maksta 20-30 aastat laenu. Kulub
sama aeg, aga elu ei jää elamata.
Pealegi on elamispindade hinnad
praegu üpris mõistlikud. Ei maksa
karta, et laenamine on ülemäära

keeruline või koguni ohtlik. Riik
on teinud viimasel ajal laenuvõtjate kaitsmiseks seadustes mitmeid
olulisi muudatusi. Kindlasti on ka
Krediidipanga hoolivad laenunõustajad valmis vastama kõigile Teie
küsimustele.
Lisaks eluasemelaenule pakub
Krediidipank väikelaenu, mille maksimaalne laenusumma on
kuni 4795 eurot ehk enam kui
75 000 krooni, arvelduskrediiti või
krediitkaarti. Kõikide nende toodete puhul on aastane intress kõigest
15%. Nii soodne intressimäär on
teiste turul olevate sarnaste toode-

tega võrreldes madalam.
Julgen kõigile klientidele soovitada krediitkaarti. Selle abil on
mugav ostelda internetipoodides,
mis on Eestis üha kasvav trend,
samuti võimaldab krediitkaart sularahaga võrreldes mugavamalt ja
riskivabamalt välismaal oma elu-olu
eest hoolt kanda. Krediidipangas
on valida määratud maksega või
püsimaksega krediitkaardi vahel.
Kaartide olulisemad erinevused
on krediidilimiidi suurus ja tagasimaksmise viis.
Väiksema laenu taotlemiseks
peab Tallinnas ja Harjumaal elaval

laenajal olema ette näidata netosissetulek vähemalt 600 eurot kuus,
mujal Eestis aga vähemalt 400 eurot kuus. Eluaseme- ja tarbimislaenu puhul on nõuded sissetulekule
madalamad – Tallinna ja Harjumaa
elaniku puhul alates 400 eurost
kuus, ülejäänud Eestis alates 350
eurost kuus. Sissetulek peab olema
regulaarne ja laekuma ükskõik millisesse panka Eestis.
Seega mõelge läbi oma vajadused,
kaaluge oma võimalusi ja seadke
sammud Krediidipanka. Ootame
teid Krediidipanga peakontoris
Narva mnt 4, Tallinn.
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*Autode remont,
keevitus ja värvimine
* Õlivahetus
* Tehniline ülevaatus
* Transportteenus,
*Fekaali vedu
* Autoparkla

Müüme kasutatud varuosi enimlevinud
sõidu- ja pakiautodele.
Ostame utiliseerimist vajavaid sõidu–
ja pakiautosid ning busse, võib
pakkuda ka sõidukorras sõidukeid.
Kustutame sõiduki ARK-s.

Kontakt:
50 55 368 või 60 49 844
Info@vpautolammutus.ee
www.vpautolammutus.ee

AS Sagro automajand
Vae 3, Laagri, Harju maakond
Tel. 679 6858, GSM 515 8242
e-post: raul@sagro.ee

AVATUD E-R 9-17 L 9-14
Puksiirteenus 24h
Autode kokkuost tel 50 52 618

SAUE
LOOMAKLIINIK

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

er

Ekspress Raamatupidamine
Teeme koos unistused teoks!

• Raamatupidamisteenused
• Maksukonsultatsioonid
• Firmade asutamine
• Äriplaanide koostamine
Tel: 5149039
info@ekspressraamatupidamine.ee
Asukoht: Laagri

Koduvald

OSTAME!!!

Kristina Uibo

Ostame kokku kõikvõimalike
plastjäätmeid (kiled, kastid
jne). Suuremate koguste puhul
tuleme ise järgi.
Tel.: 59 18 49 49 vetsek@hot.ee

Otsid endale kodu
või üüripinda,
Sul on vaja
kinnisvara müüa –
olen abiks!

Müüa saetud - lõhutud
küttepuud (lepp, kask, haab)
10 rm laotud koorem, konteiner
2,16 rm, klotsid 40L
võrkkottides. Halu pikkused
vastavalt Teie soovile 30-60 cm.

Tel 509 9809

kristina.uibo@remax.ee remax-central.ee

Tel: +372 5664 2025

Müüa paarismaja osa
Koidu elamurajoonis

Targa ehitaja laud on kaetud

Elamu pind 168 m²,
kogu kinnistu suurus 1824m²
• Krundil kõrghaljastus
• Maja on ehitatud tehases soojustatud
raudbetoonpaneelidest, mis tagavad
väga hea soojapidavuse
• Hinnas kõik vajalikud liitumised
• Võimalik vahetada korteri vastu +
vaheraha
TÄPSEM INFO TEL: 53 608 302

Värviga kaetud
voodrilaua lööd kohe seina.
Kiire ja kaunis tulemus iga ilmaga.
info@duoekspert.ee

Ainult RAITWOOD Puiduterminalides

Kõik aknakatetest

Mõõdame, valmistame, paigaldame
Mustamäe kauplus: Kadaka tee 44,
Tel 658 8105 kadaka@avaeksperdid.ee
Avatud E-R 10.00 - 19.00 ja L 10.00 - 17.00
Laagri kauplus:
Pärnu mnt 558a, Laagri Maksimarket,
Tel 6843 344, laagri@avaeksperdid.ee
Avatud E-R 10.00 - 19.00 ja L 10.00 - 17.00

Sooduspakkumine kehtib krunditud ja värviga
kaetud voodrilauale profiil UYV.
Vaata täpsemalt www.raitwood.ee

Tallinna Puiduterminal Harkus

WWW.AVAEKSPERDID.EE

E-R 8.30 – 17.30 Tel 658 0972

20 AASTARINGI KOGEMUSI

