
20. veebruaril tähistas 
Saue vald Eesti Va-
bariigi 97. sünni-

päeva Laagri City Kontserdimajas. 
Öeldi välja suuri mõtteid: tulevikku 
vaatavaid, visioone joonistavaid, 
suurelt unistavaid. Nopped vallava-
nema ja volikogu esimehe kõnedest 
annavad kätte sündmuse meeleolu 
ja meelestatuse.
• Laulva revolutsiooni järgne Ees-
ti riik alustas algusest. Ta oli lihtne 
ja ilma erilise luksuseta. Oluline oli 
see, et rahvas sai seda endale lubada. 
Veerandsaja aastaga on Eesti teinud 
läbi suure arengu. Riik ja inimesed 
on kasvanud käsikäes. Kasvanud on 
samas ka ootused ja soovid ning 
järjest sagedamini tuleb endalt kü-
sida, kas need käed ikka veel kokku 
ulatuvad.
• Saue valla sooviks on olnud tuge-
vate partnerite kasvamine, kellega 
omavalitsus saab nagu võrdne võrd-
sega ühiselt tegutseda. Saue vald on 
püüdnud väärtustada kohalikke ko-
gukondi, viia kohapealsele tasandile 
võimaluse rohkem ise otsustada ja 
samas ise ka vastutada. Selline on 
sauevallalik arusaam riigi rahvale 
lähendamisest. Tugevad omavalit-
sused, mis suudavad ja tahavad toe-
tada kohalikke kogukondi. 

• Uute eestlaste sündimine on ai-
nus viis tagada selle riigi püsimine. 
Uute eestlaste üleskasvatamine on 
meie kõigi vastutus ja kohustus, 

mida meil tuleb täita nii lapsevane-
ma kui omavalitsusena.
• Omamoodi on järgmised viis 
aastat Eesti jaoks lõpuspurt aren-
guriigist arenenud majandusega 
riigiks kasvamisel. Veel saame me 
toetuda EU rahalisele abile, aga 
mõistus peab endal olema. Peame 
suutma seda targalt kasutada, et 
investeerida tulevikku. Investee-
rida sellesse, mis meile tulevikus 
tagasi toob.
• Vajame uut põlvkonda eestlasi, 
kes tunneksid ennast eestlastena 
globaalses maailmas, oleksid ene-
sekindlad ja unistaksid suurelt. Va-
jame rohkem inimesi, kes usuvad 
tuleviku Eestisse ja loovad tuleviku 
Eestit. Sellel Eestil võiks olla suure 
ja avatud maailma nägu, aga Saue 
valla süda ja hing. 

Muidugi öeldi välja ka tänusõ-
nad neile, kes möödunud aastal 
tegid ja jaksasid, inspireerisid ja in-
nustasid. Nii on juba kombeks saa-
nud. Ja õnneks jätkub Saue vallas 
neid inimesi, kes heast peast teevad 
külateatrit, ehitavad seltsimajasid, 
korraldavad maakonna tasemel 
festivale, riputavad puud täis hel-
kureid, hangivad edasiminekuks 
ressursse ja panustavad energiat. 
Need on inimesed, kes tegelikult 
jõuavad asja tuumani. Teevad seda 
täiega ja silmade särades. 

Sel korral oli püünele kutsutud 
tunnustamiseks koguni 24 tänusõ-
na ja –kirjaga pärjatut.
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Nepaal ere näide sellest, 
et ükski uhke katedraal ei 
suuda tegelikult võidel-
da emotsiooniga, mida 
võib pakkuda looduse ja 
aja poolt loodu. Ja isegi 
Eesti tasasel pinnal on 
tegelikult kohti, kus peak-
sime ettevaatlikud olema 
liigse planeerimisega– on 
kohti, mida lihtsalt ei saa 
paremaks muuta.

Rännates maailma 
katusel

LK  8

Ameerika hümn 
kirjutati vangi-
kongis, Israeli 
riigilaulu juured 
peituvad Moldaa-
via rahvalaulus

LK 5
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Ääsmäe ja Laagri lapsed 
lapsed said koolikont-
serdi „Ei pea mitte püs-
ti tõusma“ raames ning 
Gunnar Aarma juhenda-
misel teada erinevate rii-
kide lipulaulude sünnist, 
taustast ja tähendustest.

Narkootikumidega 
vahele jäänud 
noortele antakse 
võimalus puhtale 
karistusregistrile

LK 3 LK 5

Ruumietüüdid 
sovhoosikeskuses – 
nostalgia fl irtimas 
innovatsiooniga

LK 6-7

Laagri tervitab tulijat 
ja olijat sirge autodele 
mõeldud teega, piikide-
na pikad tänavavalgustid 
raamistamas anonüümset 
tehiskeskkonda. Lugu ei 
ole. Või õieti ju on, aga 
nähtaval olevad detailid 
sellele ei viita. On aeg 
ümbermõtestamiseks ja 
taasloomiseks. 

Sotsiaal-
osakonna 
uus invabuss 
sai sõnumite-
rohke 
disaini

Lääne-Harju 
ühendvalla 
keskuseks 
võiks saada 
Saue linn

LK 7

Kui aastad lisavad sihvakust või kehakaalu, tuleb uuesti käärid ja niit kätte võtta. Kui 
muutub maailm, peame muutma mõtlemist.

Oma riik on nagu rätsepaülikond, mis tuleb 
inimeste vajaduste järgi paika kohendada

TÄHTPÄEV

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

VAPIMÄRK
Elju Vakkermann - pikaajalise pa-
nuse eest MTÜ Eakate Naiste Seltsi 
Pihlamari tegevuse eestvedamisel
Elle Kaleininkene - tänuväärse 
panuse eest meie kõigi tervise 
hoidmisel ja kaitsmisel
Piret Kunts – rahvatantsu edenda-
mise eest Saue vallas ja kogu Eestis

AUKIRI
Iveta Jürisson - suurepärase töö 
eest Laagri Kooli mudilas- ja laste-
kooriga ning ülemaailmsel koori-
olümpial hõbediplomi võitmise 
eest
Juta Pärna - pikaajalise kohuse- ja 
vastutustundliku töö eest
Maanteeamet – hea koostöö eest 

Saue Vallavalitsusega
Mart Taevere - Saue valla kroonika 
jäädvustamise ja nn sõprade pro-
jekti eestvedamise eest
Reimo Liiv - silmapaistvate sportli-
ke saavutuste eest 2014. aastal
Silva Kiilberg - perekonna ja 
kodukoha väärtuste edasikandmise 
ja –andmise eest

TÄNUKIRI
Anu Ariste - tulemusliku töö eest 
Ääsmäe Põhikoolis
Eha Lilienthal - ujumise ja tervislike 
eluviiside edendamise eest Saue 
vallas
Harjumaa Ühistranspordikeskus 
– hea koostöö eest Saue Vallavalit-
susega

Kaido Kriisa – suurepäraste sport-
like saavutuste eest 2014. aastal
Key Smirnova – Maidla küla suvi-
late piirkonna külaelu edendamise 
eest
LC Laagri Lions Klubi – hea koos-
töö eest
Lia Nirk – 60. juubeli puhul 
Linda Kardna - Saue valla esinda-
mise eest 2014. aasta laulupeol 
„Aja puudutus. Puudutuse aeg“
Maarja Kikkerpill - märkamise, 
hoolimise, mõistmise ja aitamise 
eest 
Marika Mägi - märkamise, hoolimi-
se, mõistmise ja aitamise eest
Marju Niinepuu - märkimisväärse 
panuse eest Veskitammi Lasteaia ja 

Saue valla kui spordilembese oma-
valitsuse maine kujundamisel
MTÜ Ääsmäe Külakogu – silma-
paistvalt aktiivse külaelu edenda-
mise eest 2014. aastal
Piret Puusta – Saue valla esindami-
se eest 2014. aasta laulupeol „Aja 
puudutus. Puudutuse aeg“
Segakoor Wannamoisa ja Sille 
Ojastu – Saue valla esindamise 
eest 2014. aasta laulupeol „Aja 
puudutus. Puudutuse aeg“
Ulve Pärn – kaasaegse haljastuse 
kontseptsiooni nõustamise eest 
Laagri asulas ja mujal Saue vallas

AASTA TEGU 2014
Topi ristmik - MAANTEEAMET

Paarikümnest nominendist hääletas vallarahvas kõige tähendusrikkamaks 
teoks 2014. aastal TOPi ristmiku valmimise, mille eest tänukiri anti Maantee-
ametile.

Vapimärgi omanik Elju Vakermann.

Vapimärgi omanik Piret Kuntsile 
annab tunnustuskirja üle volikogu 
esimees Rein Riga.



Sauevallakate 5229st kehtivast häälest 2063 sai omale Eesti 
Reformierakond, kusjuures Taavi Rõivas korjas nendest oma 
kontole rohkem kui poole – 1234 häält.

Eesti Reformierakond    2063
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit   1007
Sotsiaaldemokraatlik Erakond   610
Eesti Vabaerakond    547
Eesti Keskerakond    515
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond   416 
Erakond Eestimaa Rohelised   47
Rahva Ühtsuse Erakond    12
Eesti Iseseisvuspartei    2 
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei   1

Isikuline esikümme sauevallakate valikul
1. TAAVI RÕIVAS (REF)  1234
2. ARTUR TALVIK (EVA)        424
3. JÜRI RATAS (KESK)  374
4. SVEN MIKSER (SOTS)  349
5. HENN PÕLLUAAS (EKRE)  292
6. JUHAN PARTS (IRL)  262
7. MADIS MILLING (REF)  233
8. ANDRES LAISK (IRL)  205
9. MARKO MIHKELSON (IRL)  182
10. YOKO ALENDER (REF)  171

Valimisõiguslikke kodanikke oli Saue vallas 7037, oma hääle 
andis 5245, neist kehtivaid hääli 5229, mis teeb valimisaktiiv-
suseks tubli 74,5%. Antud häältest 2285 oli antud e-hääle-
tena, ehk ca 43,7%.

Puudega lapsele osutatavate 
teenuste toetus 
Toetamaks raske või sügava puudega last 
kasvatavaid vanemaid, kehtestas volikogu 
puudega lapsele osutatavate teenuste loe-
telu. Toetust saab päevakeskuse, isikliku 
abistaja, tugiisiku teenuse ja intervallhoiu 
teenuse kasutamiseks ühe lapse kohta 
kuni 7000 eurot aastas. „Näiteks puudega 
lapse isikliku abistaja palkamine maksab  
5 eurot tund, poole päeva kaupa tööaega 
arvestades ca 450 eurot kuus ja ca 5000 
eurot aastas. Uuest toetusliigist peaks see-
ga olema arvestatav reaalne kasu,“ leiab 
abivallavanem Indrek Eensaar. 

Õpilaskodu kulude toetus
See toetus on suunatud vähekindlustatud 
pere lapse või ka Saue valla eestkostel ole-
va ja lastekodus või kasuperes elava lapse 
õpilaskodu kulude katmiseks. „Siin on 
mõeldud enamasti näiteks kutsekoolides 
õppivate noorte ühiselamukulude kom-
penseerimist, summade suurused jäävad 
vahemikku 30-40 eurot kuus,“ täpsustab 
abivallavanem. 

Õendusabi ning statsionaarse 
taastusravi toetus
Kõik, kellel olnud puutumist lähikond-
laste väga raskete haiguste või surmaeelse 
hooldamisega, teavad, et õendushaiglate 
ja taastusravi kulud on suured. Täiendav 
rahaline koormus võib niigi vaesusriskis 
pere eelarve lihtsalt lõhki lüüa. Uus toe-
tuse liik ongi suunatud inimestele, kes 
vajavad statsionaarset ja ambulatoorset 
õendusabi või statsionaarset funktsioone 
toetavat taastusravi. Sellisel juhul saab 
küsida toetust taastusravi- või õendusabi 

teenuse kulude kompenseerimiseks põ-
himõttel, et pärast teenuse eest maksmist 
jääks inimesel kätte vähemalt 270 eurot. 
Nii on võimlaik inimesel tasuda veel oma 
eluaseme ja muude kulude eest. „Eeldu-
seks on ka sellele inimesele määratud raske 
või sügav puue või vähidiagnoos, lihtsalt 
vanusega seotud iseseisva eluga toimetule-
kuraskustega juhtumitele see toetus siiski 
ei laiene,“ täpsustab Eensaar.

Kooli- ja lasteaiatoidu toetus 
erimenüüd vajavale lapsele
Kui allergiatest või toidutalumatusest tu-
lenevalt vajab laps erimenüüd ja kui selle 
vajaduse on kinnitanud eriarst (tavaliselt 
allergoloog), on lapsevanemal võimalus 
oma järeltulijale ise toit kaasa panna ja kü-
sida selle jaoks vastavat toetust. Eeldusel 
muidugi, et lasteaia toitlustaja vastavat eri-
menüüd pakkuda ei saa. Toetuse suurus 
on tavapärase lasteasutuses kehtestatud 
toidukulu kahekordne summa (2*2,4 
eurot), kuid sellest on maha lahutatud 

ühekordne lapsevanema omaosalus (1,47 
eurot), mis teeb kokku 3,33 eurot ühe las-
teaiapäeva kohta. „Kuigi meie toitlustus-
teenuse pakkuja on valmis kohandama ka 
ise menüüd vastavalt laste allergiatele, siis 
kõiki erijuhtumeid ei suuda nad arvesse 
võtta ja selleks tarbeks toetus välja tööta-
tud ongi,“ ütleb Eensaar.

Koolieelse lasteasutuse 
omaosaluse toetus
Vähekindlustatud pered saavad taotleda 
lasteaia omaosaluse kompenseerimist ju-
hul, kui pereliikme kohta sissetulek jääb 
alla 270 euro kuus. Ka puudega lapse las-
teaiatasude osas, juhul kui laps käib mõnes 
munitsipaallasteaia erirühmas või erilaste-
aias (nt Heleni kooli lasteaed), on nüüd-
sest võimalik taotleda kulude kompensee-
rimist. „Seni lubas meie määrus puudega 
laste puhul tasuda sajaprotsendiliselt vaid 
eralasteaias või –hoius käiva lapse kulud, 
nüüd laiendasime selle võimaluse ka mu-
nitsipaalhoidudele, juhul kui tegemist on 
erilasteaia või lasteaia erirühmaga,“ selgi-
tab abivallavanem.

Kõik uued toetuse liigid hakkavad 
kehtima 1. juunist 2015. Toetuse saami-
se täpsemad tingimused ja info nõutavate 
lisadokumentide kohta on kättesaadavad 
veebilehel www.sauevald.ee või telefonil 
654 1136.
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Abivallavanem: „Uue toetustepaketi
rakendamine arvestab senisest enam 
nišivajadustega“

SOTSIAAL

Iga omavalitsuse kohustus on hoolitseda oma inimeste eest. 
Saue vallas on mitmeid traditsioonilisi toetuse liike: sünnitoetus, 
ravimitoetus, koduse lapse toetus, koolilõpu medali toetus, ma-
tusetoetus jne. Veebruaris kinnitas volikogu uued toetused, mida 
võib liigitada n-ö vajaduspõhiste hulka: erimenüüd vajavatele 
lasteaialastele, puudega inimesele, õendusabi teenuse tarbija-
tele jne. Lisaks tõsteti osade senikehtinud toetuste suurusi.

• Nõusoleku andmine riigihanke „Saue valla objektidel 
tehnilise valve ja valveseadmete hoolduse ning patrulltee-
nuse osutamine“ korraldamiseks

• Kuuse põik 38, Laagri alevik, Saue vald kinnistu omanda-
mine, edasi võõrandamine või kinnistu hoonestusõiguse-
ga koormamine

• Saue Vallavolikogu 28. jaanuari 2010 määruse nr 4 „Saue 
valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määramise ja 
maksmise kord“ muutmine

• Saue Vallavolikogu 25. veebruari 2010 määruse nr 8 
„Saue valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste summa-
de suurused“ muutmine

• Rahvakohtunikukandidaatide valimiste tulemuste kinni-
tamine

• Saue Vallas Vatsla külas asuvate Vatslaveere ühismaa, 
Vatslanurme ühismaa, Vatslaoru ühismaa, Vilja ühismaa ja 
Raudrohu üldmaa kinnistute tasuta vallale omandamine

• Laagri alevikus asuva katastriüksuse Keila-Tallinn 87,2–
91,1 km koormamine isikliku kasutusõigusega Saue valla 
kasuks

• Kubja maaüksuse tasuta omandamine

• Maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine

• Arvamus Harku lubjakivimaardla Harku II karjääri maava-
ra kaevandamise loa KMIN-086 muutmise otsuse eelnõu 
kohta

• Infopunkt – hooldekodu teenuse korraldamisest Saue 
valla elanikele ja võimalik Pärnu mnt 555 kinnistu ning hoo-
nekompleksi omandamine

Vallavolikogus 26. veebruaril

Sauevallakas usaldas 
riigikogu valimistel kõige 
enam reformikaid

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

Ka Eesti lastel esineb viimasel ajal üha 
sagedamini toidutalumatust ehk üli-
tundlikkust mõne toidu või joogi suhtes, 
mille tulemusel võivad esineda erineva 
raskusastmega tervisehäired. Haigusnä-
hud võivad ilmneda peaaegu vahetult 
pärast söömist või ka kuni kahe ööpäeva 
jooksul. Toidutalumatuse tunnuseks on 
tavaliselt seedetrakti- ja hingamishäi-
red ning nahakahjustused. Levinumad 
on laktoositalumatus (piimtooted) ja 
gluteenitalumatus (nisujahu sisaldavad 
tooted), aga esineb allergiaiad näiteks 
kana, kala, pähklite, mee jne vastu.

Saue valla koolide ja lasteaedade las-
tel ei ole erinevaid toidutalumatusi just 
massiliselt, aga toitlustaja Baltic Restau-

rants Estonia AS sõnul seda siiski esineb 
ja ettevõte annab endast parima, et sel-
lest hoolimata oleks täisväärtuslik toit 
tagatud ka neile.

„Kõik algab koostööst lapsevanema-
ga. Lapsevanemal tuleb esitada lapse 
allergia või talumatuse kohta arstitõend, 
mille alusel saab kokk tegutseda. Meie 
kogemusel annavad osad lapsevane-
mad lastele kodunt toidu kaasa, teistel 
juhtudel valmistame toidu meie. On ka 
võimalus, et lapsevanem toob kallimad 
ja erilisemad toiduained ise ja kokk ka-
sutab neid konkreetsetele lastele söögi 
tegemisel. Lisatasu lapsevanem selle 
eest tasuma ei pea,“ selgitab toitlustus-
ettevõtte turundusjuht Eret Renning 

Gluteeni- ja laktoosivabade toitude 
valmistamine ei ole probleemiks ning 
praktilises elus valmistabki kokk nii tava-
söögi kui erinõuetega söögi lihtsalt eral-
di pottides. Ka diabeedi puhul oskab 
ettevõte olla lastele abiks toidukorra ja 
vajadusel ka vahepala pakkumisel. Tõsi 
kõiki erinevaid toidutalumatusi katta 
siiski ei suudeta, kuid märksõnaks on 
eelkõige hea koostöö toitlustusasutuse 
ja lapsevanema vahel. 

Juhul, kui toitlustaja ei suuda pakku-
da eriarsti poolt näidustatud menüüd ja 
vanem paneb ise lapsele erimenüüga 
toidu kaasa, on võimalik taotleda valla-
valitsuselt ka toetust, mille suuruseks on 
3,33 eurot päevas.

Lasteaedade ja koolide toitlustaja suudab arvestada toidutalumatustega

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD • Matusetoetus 150 eurot  
(seni 128 eurot)
• Kasuperetoetus 200 eurot 
kuus (seni 192) 
• Eestkostetava toetus 250 
eurot kuus (seni 230 eurot) 
• Vältimatu abi toetus 300 eurot 
kuus (seni 77 eurot) 

KÕRGEMAD TOETUSMÄÄRAD 
VÕRRELDES SENISEGA:



Ennetusprogrammis ühendavad oma 
jõud uurimisorganid ja kohalikud 
omavalitsused, kes tahavad karistamise 

asemel jõuda noore inimese õigusrikkumiseni 
viinud probleemi sisuni. Programmi „Puhas 
tulevik“ rakendamisel jääb esialgu protokolli 
koostamine ja trahvi määramine ootele, kuid 
menetlusprotsessile lisandub alaealise ja tema 
pere osalemine pooleaastases ennetusprog-
rammis. Liitumine sellega on vabatahtlik ehk 
motivatsioon programmis osalemiseks peab 
olema noorel õigusrikkujal endal. 

Programmi eesmärk on muuta lapse elu 
ja hoida teda eemal edaspidistest õigusrikku-
mistest. Projekti meeskonna ülesanne on iga 
osaleva noore puhul välja selgitada, milliseid 
muutusi lapse elus on tarvis teha ning võima-
lusel need ennetusprogrammi kaudu ellu viia 
selliselt, et laps jõuaks tagasi õiguskuulekale 
teele,“ selgitab noorsoopolitseinik Liisa Kan-
gur. 

Tema sõnul on programmi kõige olulisem 
eesmärk see, et noor inimene teadvustaks, 
kui oluline on edaspidises elus kriminaalrik-
kumiste vaba taust, selle võimalikkust ning 
sellega kaasnevaid kasutegureid. Programmi 
edukalt läbinud noorele antakse võimalus 
alustada puhtalt lehelt, karistusregistrisse sat-
tumata. „Praktikas teeb see kindlasti kätte-
saadavamaks võimaluse tulevikus välismaale 
õppima asuda või näiteks töötada finantsalal,“ 
usub Kangur.

Programmi peamine sihtrühm on esma-
kordselt narkosüüteoga politseisse sattunud 
alaealised, kuid programm tegeleb ka nende 
noortega, kes on juba ühe korra sama teo eest 
karistada saanud. „Kui noor paneb pärast ka-
ristada saamist toime uue süüteo, ei ole karis-
tamine olnud efektiivne ning siis proovitakse 
noort õigele teele suunata programmis osale-
mise kaudu,“ selgitab Kangur.

Enamlevinud aine on kanep
Põhja prefektuuris registreeriti 2013. aastal 
136 alaealiste poolt toime pandud narkoo-
tikumidega seotud süütegu, sealhulgas 17 
kuritegu. 2014. aastal olid vastavad numbrid 
122 ja 13. Noorim rikkuja möödunud aastal 
oli 11-aastane. Lääne-Harju politseijaoskon-
na piirkonnas pandi nendest tegudest 2014. 
aastal toime 36. „Rõhutan, et need on teod, 
mille politsei on fikseerinud, isik on kindlaks 
tehtud, kogutud on tõendusmaterjali ning 
viidud läbi menetlus,“ täpsustab Kangur. 

Juhtumid on väga erinevad. Näiteks suit-
setavad lapsed kusagilt ostetud kuivatatud 
ravimtaimi kanepi pähe, mis tekitavad n-ö 
platseebo-joobetunnused. Leidub ka selliseid 
juhtumeid, kus tarvitatakse erinevaid aineid 
mitu päeva järjest, et oleks tuju ja jaksu pidut-
seda. Haiglasse on sattunud nii mõnigi laps, 
aga õnneks pole viimase viie aasta jooksul 

ükski alaealine narkoainete tarvitamise taga-
järjel surnud. 

Noorte hulgas on levinuim narkootiline 
aine kanep. Ohtliku ja raskesti tuvastatavana 
liigub turul sünteetiline kanep, mis möödu-
nud aastal mitmed lapsed raskes seisundis 
haiglasse saatis. „Üldiselt peetakse kanepi 
tarvitamise alustamist alaealisena esimeseks 
trepiastmeks, kust liigutakse pahatihti juba 
erinevate tablettide, pulbrite ja vedelike proo-
vimise juurde. Statistika näitab, et seni on 
noored ellu jäänud, kuid pikemas perspek-
tiivis narkootilisi aineid kasutada ja pääseda 
erinevate psüühikahäireteta või vähemalt 
probleemideta füüsilises tervises, eraelus või 
suhetes, on tegelikult võimatu,“ teab Kangur. 

Saue vallas on narkoprobleemidega noori 
olnud võrdlemisi vähe ja peamine probleem 
on kanepi suitsetamine ning ka selle puhul 
on sõltuvus kerge tekkima. Narkosõltuvuse-
ga kaasneb enamasti ka koolikohustuse mit-
tetäitmine ja kohalik alaealiste komisjon on 
rakendanud mõjutusvahendina noore reha-
bilitatsiooniteenusele suunamist. „Saue valla 
noori on suunatud Jõhvi Noorukite Rehabi-
litatsioonikesusesse, kus noor elab poolkin-
nises, pideva järelevalvega keskuses. Väljas 
käiakse piiratult ja koos saatjaga, koju saab 
vaid väga loetud korrad ja vastavalt motivat-
sioonisüsteemis kogutud boonuspunktidele. 
Ka õppetöö toimub keskuses, aga kahjuks 
saab noor olla seal vaid ühe õppeperioodi,“ 
kirjeldab lastekaitsespetsialist Sirli Sõstar-

Peerna senist praktikat.
Programmi „Puhas Tulevik“ põhifookus 

on noorte narkootikumitarvitamise põhjuste 
väljaselgitamine ning eesmärk on koos toe-
tusgrupiga leida võimalusi narkootikumide 
kasutamisest loobumiseks. Politsei ja valla roll 
nihkub karistamiselt noorte suunamisele ning 
teraapiale. Eeldusel, et noor läbib programmi 
edukalt ja selle kestel narkootikume ei tarvita, 
on tal võimalus oma elu alustada puhtalt le-
helt ja kandeta karistusregistris.
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Ennetusprogramm karistuse asemel – 
narkootikumidega vahele jäänud noortele 
antakse võimalus puhtale karistusregistrile

NOORED

Saue vald ühines narkoennetusprogrammiga „Puhas tulevik“, mille 
eesmärgiks on aidata noor inimene teraapiate ja nõustamiste kaudu 
arusaamisele, et narkootikumivaba elu on võimalik. Edukas programmi 
läbimine annab noorele võimalusele alustada uuesti, ilma et rikkumine 
jõuaks karistusregistrisse. 

Vald panustas piirkonna  
muusikaharidusse kitarriostuga
Saue vald andis 2014. aasta jõuluajal Saue Muu-
sikakoolile üle temaatilise kingituse Soome pärit-
oluga Kantare Dolce S kvaliteetse akustilise ki-
tarri. Põhjus selles, et muusikakoolis õpib ka valla 
lapsi ja selline aastalõpu meeleoludes kingituste 
tegemine markeerib head koostööd ja usku sel-
lesse ka tulevikus.

Vald kinkis Pääsküla Gümnaa-
siumile sõudeergomeetri
Saue valla pikaajaline partner hariduse pakkumi-
sel nii põhikooli kui gümnaasiumi õpilastele, on 
Pääsküla Gümnaasium. Eelmisel aastal sõlmiti 
Tallinna linnaga ka vastav ametlik koostöölepe, 
mis hõlmab muuhulgas edasist koostööd Pääs-
küla Gümnaasiumi osas. Täna õpib selles koolis 
28 Saue vallas elavat last ning ka edaspidi on 
Saue valla lapsed sellesse kooli oodatud.

Kuna Saue valla lapsi õpib Pääsküla Güm-
naasiumis palju, on Saue vald tundnud teatud 
kohustust toetada Pääsküla Gümnaasiumi. Siiani 
ei ole kooli toetatud rahaliselt, küll aga on korral-
datud valla poolt tasutud koolikontserte. 

Eelmisel aastal pöördus Pääsküla Gümnaa-
siumi direktor Saue valla poole palvega soeta-
da koolile sõudeergomeeter Concept2.  2014. 
aasta sügisel teostati kooli jõusaalis remont, 
ning kool tahaks soetada ka mõned jõumasinad, 
mida saaksid õpilased kasutada nii õppetundi-
des kui vabal ajal. Samuti toimuvad koolis igal 
aastal koolidevahelised võistlused sõudmises, 
milleks harjutades ning mille läbiviimisel oleks 
sõudeergomeetrist palju abi.

Kooli palvet arutas oma istungil Saue Valla-
volikogu ning otsustas kooli soovile vastu tulla 
ja sõudeergomeetri soetamist finantseerida. 
Nüüdseks on kingitus üle antud ning jääb loota, 
et see leiab tihedat kasutamist koolilaste seas.

Saue vallavanem sai kodaniku-
ühiskonna aasta tegija tiitli
29. jaanuaril tänati, emmati ja ehiti lillede-vimpli-
tega Toompea lossi Valges saalis neid, kes 2014. 
aastal Eesti kodanikuühiskonda kõige sügavama 
jälje jätsid. Pärjatute seas oli ka Saue vallavanem 
Andres Laisk.

„Igal aastal tunnustab EMSL kodanikuühis-
konna parimaid liikmeid, valides aasta jooksul 
enim kodanikuühiskonna arengule kaasa aida-
nud. Aasta tegijaks saab see, kes on ühiskonnas 
midagi uut liikuma pannud, loonud või muut-
nud. Ta ei pea mägesid liigutama, tunnustamist 
väärib ka väike heategu. Mägi oleks muidugi pa-

rem...,“ sei-
sab konkursi-
tutvustuses.

2 0 1 4 . 
aasta tege-
vuse eest sai 
äramärkimi-
se ka Saue 
vallavanem: 
„ A n d r e s 
Laisk on sil-
ma paistnud 
nii kogukon-
da hoidvate 
sõnavõttude 
kui tegude-
ga ja üldse 
k o d a n i k u -

ühiskonda toetava omavalitsusjuhina. Ta on sii-
ralt seda usku, et tugev omavalitsus, toetades 
tugevate kogukondade olemasolu, saab või-
mu detsentraliseerimise ja kaasamise viia uue-
le tesemele. Siis ei ole vaja karta, et suuremas 
omavalitsuses inimesest kaugenetakse.”

Kodanikuühiskonna 2014. aasta tegijad on 
veel Riina Raudne, Tiit Toots, Lasnaidee, kam-
paania „Ukraina heaks”, Telliskivi loomelinnak, 
Pardiralli ja puudega inimese hääl.

EMSL on avalikes huvides tegutsevate vaba-
ühenduste liit, kes töötab selle nimel, et Eestis 
oleks tugev kodanikuühiskond, kus inimesed 
tahavad, saavad ja oskavad olla head, arukad ja 
aktiivsed kodanikud.

Lühidalt

Enamlevinud aine Eesti noorte seas on kanep.

• Alla 14-aastase ehk süüvõimetu isiku 
poolt väärteo või kuriteo toimepanemise 
korral koostatakse isiku suhtes väärteo- 
või kriminaalmenetluse alustamata jätmi-
se materjal, millega on võimalik suunata 
teo toimepanija alaealiste komisjoni mõju-
tusvahendite kohaldamiseks. 

• Väärteo- või kriminaalmenetlust saab 
läbi viia isiku suhtes, kes on vähemalt 
14-aastane ehk seaduse mõistes süüvõi-
meline. 

• Väärteomenetluses (1 trahviühik on 4 eu-
rot, arest kuni 30 päeva, mis on asendatav 
ÜKT-ga): Narkootiliste ja psühhotroopse-
te ainete ning nende lähteainete seaduse 
§ 151 lg 1 alusel narkootilise või psühhot-
roopse aine arsti ettekirjutuseta tarvita-
mise või väikeses koguses ebaseadusliku 
valmistamise, omandamise või valdamise 
eest karistatakse rahatrahviga kuni 300 
trahviühikut või arestiga.

• Karistusseadustiku § 183 sätestab karis-
tused aine väikeses koguses ebaseadus-
liku edasiandmise või vahendamise, selle 
ebaseadusliku valmistamise, omandamise 
või valdamise eest edasiandmise eesmär-
gil, samuti selle väikeses koguses üle rii-
gipiiri toimetamise eest süstemaatiliselt 
– teo toimepanijat karistatakse rahalise 
karistuse või kuni kolmeaastase vangis-
tusega. Kui tegu on suure koguse ainega, 
rakendatakse karistusseadustiku § 184, 
mille puhul karistuseks on kuni 10-aastane 
vangistus.

• Korduvate tegude puhul on karistus-
määrad suuremad.

KARISTUSMÄÄRAD, MIDA SAAB 
NOORE INIMESE PUHUL RAKENDADA 
NARKOSÜÜTEO PUHUL • Politsei andmetel fikseeriti 2014. aastal 

Saue linnas ja vallas 12 korral alkoholi tarvi-
tamist alaealiste poolt, 2 olid 15-aastased 
poisid ja 10 tüdrukud vanuses 14-17 aastat.

• Politsei teatisi ühe aasta lõikes on Saue 
valla alaealiste alkoholi/tubakatoodete tar-
vitamise kohta ca 2-5 korda kuus, enamu-
ses on ühekordsed vahelejäämised ja pea-
miselt tubakatoote tarvitamine/omamine.

• Saue vallas oli möödunud aastal 2 alaea-
list, kes olid tarvitanud narkootilist ainet, 
mõlemad jäid vahele esimest korda ja siiani 
on jäänud see neil ka ainsaks korraks. Mõ-
lemal juhul rakendas politsei rahatrahvi.

KOHALIK STATISTIKA 

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV
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SAUE VALLA TERRITOORIUMIL JUULIS 2014 ON ALGATATUD JÄRGMINE DETAILPLANEERING:

Saue Vallavalitsuse 17.02.2015 korral-
dusega nr 147 algatati Vanamõisa kü-
las Kärneripõllu (72701:002:1945, suu-
rus 5 561 m², maatulundusmaa 100%), 
Tammepõllu (72701:002:1943, suurus 
5 384 m², elamumaa 100%) ja Mäe-
pealne (72701:002:0317, suurus 1,66 
ha, maatulundusmaa 100%) kinnistute 
ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga 
muuta kinnistute sihtotstarve, kruntida 
ning määratakse ehitusõigus kämpin-
gumajade  (majutushooned) ja juurde 
kuuluvate kõrvalhoonete (abihoonete) 
rajamiseks. Esitatud taotluse kohaselt 
soovitakse luua üks kompleksne puh-
kekeskus, kus on võimalik peatuda nii 
karavanidega, kui ka ööbida kämpin-
gumajades. Kompleksi toimimiseks 
on ette nähtud saun, suure köögi, 
tualettruumide ja pesemisruumidega 

abihoone, majandushoone prügikäit-
lemise kohaga ning administratriiv-
hoone. Esitatud eskiislahendusega on 
ette nähtud 78 karavani parkimiskohta 
(vajadusel võetakse parkla kasutusse 
autoparklana) ning 7 kämpingumaja. 
Planeeringuga nähakse ette ka ole-
masoleva tiigi suurendamist. Saue 
valla üldplaneeringu kohaselt asub 
detailplaneeringuks taotletav maa-ala 
hajaasustusalal Vanamõisa vabaõhu-
keskuse, Tutermaa-Vanamõisa tee ja 
hoonestamata maatulundusmaade ca 
2,8 ha suurusel maa-alal. Planeeringu-
alale tagatakse juurdepääs Tutermaa-
Vanamõisa teelt ja hoonestamine ei 
tekita sisulist vastuolu üldplaneeringus 
sätestatud hajaasustuse põhimõtete-
ga. 

Saue Vallavalitsuse 17.02.2015 kor-
raldusega nr 146 algatati Alliku kü-
las Tootsi tee 24 (katastritunnus 
72701:002:0728, suurusega 1 637 m², 
elamumaa 100%) kinnistu ja lähiala 
detailplaneering, eesmärgiga määrata 
kinnistule ehitusõigus ühe kahe korte-
riga elamu ja abihoonete rajamiseks. 
Kinnistu asub Saue Vallavolikogu 23. 
oktoobri 2003. aasta otsusega nr 076 
kehtestatud Alliku küla Uuetoa IV ja 
Aaviku kinnistute detailplaneeringu 
koosseisus, millega määrati kinnistule 
ehitusõigus ühe üksikelamu ja abihoo-
ne rajamiseks, ehitusaluse pinnaga kuni 
250 m². Saue Vallavalitsus väljastas 29. 
aprillil 2004. aastal ehitusloa kuni 2-kor-
ruselise üksikelamu püstitamiseks. Kin-
nistule on ebaseaduslikult rajatud ük-
sikelamu asemel kahe korteriga elamu 

ning hoonel puudub kasutusluba. Saue 
valla üldplaneeringu kohaselt asub 
detailplaneeringuks taotletav maa-ala 
tiheasustusalas (Kotka tee elamupiir-
konnas) ning planeeritava maa-ala 
maakasutuse juhtotstarbeks on mää-
ratud pere- ja ridaelamumaa. Tegemist 
on elamupiirkonnaga, mis on osaliselt 
välja arendatud ning hoonestatud pea-
miselt kuni 2-korruseliste üksikelamu-
tega, kahe korterga elamutega ning 
ridaelamutega. Planeerimisel tuleb läh-
tuda Saue valla üldplaneeringuga keh-
testatud krundi miinimumsuurustest ja 
tiheasustusele vastavatest planeerimis-
põhimõtetest - Saue valla üldplaneerin-
gu kohaselt võivad kahe korteriga ela-
mute kruntide suurused olla üldjuhul 
2000-3000 m². Tootsi tee 24 kinnistu 
suurus on 1 637 m², mis on vastuolus 

üldplaneeringu põhimõtetega. Üldpla-
neeringu seletuskirjas (lk 23) sätesta-
tud kaalutlusõiguse korral konkreetse 
piirangu mitterakendamiseks toimub 
erandi tegemine Saue Vallavalitsuse 
igakordse otsustuse alusel. Detailpla-
neeringu algatamise küsimust arutati 
10. veebruaril 2015. aastal toimunud 
Saue Vallavalitsuse istungil. Saue Val-
lavalitsus jäi seisukohale, et 1 637 m² 
suuruse elamukrundi hoonestamine 
ühe kahe korteriga elamuga ei tekita 
sisulist vastuolu üldplaneeringus sätes-
tatud tiheasustuse põhimõtetega, sest 
kogu piirkonna hoonestus on planeeri-
tud üsna tihedalt ning naaberkinnistud 
on hoonestatud põhiliselt üksikelamu-
tega, kahe korteriga elamutega ja ri-
daelamutega, kus elamukruntide suu-
rusteks on ca 1000 - 2 500 m².

SAUE VALLA AMETLIKUD PLANEERINGUTEATED

SAUE VALLA TERRITOORIUMIL VEEBRUARIS 2015 ALGATATI JÄRGMISED DETAILPLANEERINGUD:

Saue Vallavalitsus võttis 3.03.2015 kor-
raldusega vastu ja suunas avalikustami-
sele Laagri alevik  4 Tallinn-Pärnu-Ikla 
tee, Keila-Tallinn 87,2-91,1 km raud-
tee, Vääna jõe ja Topi liiklussõlme va-
helise maa-ala detailplaneeringu. De-
tailplaneeringu koostamise eesmärgiks 
on muuta kehtiva detailplaneeringuga 
ette nähtud maakasutus- ja ehitustin-
gimusi, st näha ette kinnistute jagamist 
ja sihtotstarbe osalist muutmist ning 
ehitusõiguse määramist ärihoonete ja 
kuni kahe kortermaja rajamiseks. Pla-
neeringuala külgneb Tallinn-Pärnu-Ikla 
teega, Keila - Tallinn elektriraudteega 
ning Vääna jõega. Planeeringualast 
ida poole jääb Topi liiklussõlm ning 
Laagri Maksimarket. Tegemist on kii-
resti areneva äri- ja tootmistegevuse 
piirkonnaga Tallinn-Pärnu-Ikla maan-
tee ääres ning ala on soodne asukoht 
ühe suurema magistraali ääres ning 
loob hea logistilise ühenduse ettevõt-
lusele. Juurdepääs planeeritud alale 
on Tallinn-Pärnu-Ikla maanteelt Topi 
eritasandilise ristmiku ja Tabasalu-Juu-
liku ühendustee kaudu. Planeeritud ala 
läbiv tee on kavandatud peatänavaks, 
mis on perspektiivis ühendustee riigi-
maantee ja Saue linnaga, võimaldades 
nii Saue-Laagri asumite ühendust kui 
ka juurdepääsu perspektiivsele tänava 
äärsetele arendusaladele. Planeeritud 
maa-alal paiknevad krundid on ette 
nähtud kruntida ümber 42-ks krundiks: 
26 ärimaa krunti, 3 tootmismaa krunti, 
1 elamumaa ja/või ärimaa krunt (kuni 
kahe 5-korruselise korterelamu ehi-
tamiseks), 1 transpordi- ja maatulun-

dusmaa krunt ning 11 transpordimaa 
krunti. Detailplaneering näeb ette 
planeeringualale “Gate Tallinn kauban-
duspargi“ rajamist. Detailplaneeringu 
üldkontseptsioon näeb ette planeeri-
tud ala jagamist kaheks arengualaks: 
Logistika ala - planeeritud lääneserva 
jääva raudtee ääres ning kõrgepinge-
liinide vahelisel alal. Teine on tarbijale 
suunatud avalikke teenuste ja pakku-
vate äride ala (näiteks väikehulgilaod, 
kaubandus ja teenindus, bürood), kuid 
ka büroohoonete ala planeeringuala 
keskosas, Tallinn-Pärnu-Ikla maantee 
ääres ning Vääna jõega külgneval alal. 
Detailplaneeringus on kavandatud 
Vääna jõe äärse haljasala ja ettevõt-
lusala vahelisele alale elamumaa ja/
või ärimaa sihtotstarbega krunt ning 
krundile on kavandatud võimalus 
kahe kuni 5-korruselise korterelamu 
ehitamine. Saue valla üldplaneerin-
gu kohaselt asub detailplaneeringuks 
taotletav maa-ala tiheasustusalas ning 
planeeritava maa-ala maakasutuse 
juhtotstarbeks on määratud äri- ja 
tootmismaa. Detailplaneeringuks taot-
letav maa-ala asub Saue Vallavolikogu 
18. juuni 2009. aasta otsusega nr 028 
kehtestatud Vanamõisa küla Pärnu mnt 
ja raudtee vahelise ala detailplaneerin-
gu koosseisus, millega 66,0 ha suurune 
maa-ala jagati 46 krundiks: 31-ks toot-
mis- ja ärimaa sihtotstrbega krundiks 
ja 11-ks transpordimaa sihtotstarbega 
krundiks, millest 6 transpordimaa krun-
ti planeeriti Tabasalu-Juuliku ühen-
dustee ja Topi liiklussõlme maa-ala 
tarbeks. Enamuse planeeringualast 

moodustab 1967. aastal rajatud dre-
naažikuivendusega endine põllumaa. 
Planeeringuala läänekülg jääb Vääna 
jõe kalda 50 meetrisesse ehituskeelu-
vööndisse ja 100 meetrisesse piiran-
guvööndisse, kuhu hoonete rajamist 
ei kavandata. Summaarne ehitusmaht 
võrreldes kehtiva detailplaneeringuga 
ei muutu. Detailplaneeringu eesmärk 
ja lahendus ei ole vastuolus Saue valla 
üldplaneeringuga. Lisaks juhtotstarbe-
le võimaldab üldplaneering kuni 35% 
ulatuses planeerida ka teisi antud alale 
sobivaid kasutusotstarbeid, mistõttu 
kahe korterelamu kavandamine pla-
neeringualale on kooskõlas valla üld-
planeeringuga. 

Detailplaneeringute avalikustamine 
toimub 12.03.2015 kuni 26.03.2015 
kella 8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 
18.30-ni ja reedeti kella 14.00-ni) Saue 
vallamajas, Veskitammi 4, Laagri alevik, 
kus on võimalik tutvuda kinnistute de-
tailplaneeringute materjaliga. Avaliku 
väljapaneku kestel on võimalik tutvuda 
detailplaneeringute jooniste ja seletus-
kirjaga elektrooniliselt valla veebilehel.

Saue valla territooriumil veebruaris 
2015 ei kehtestatud detailplaneerin-
gud. 

Detailplaneeringu korraldustega ning 
otsustega on võimalik tutvuda valla 
veebilehel: http://sauevald.kovtp.ee/
et/detailplaneeringud. Lähemat infor-
matsiooni saab planeeringute spetsia-
listilt Maili Metsaotsalt 654 1157 maili.
metsaots@sauevald.ee

DETAILPLANEERINGUTE AVALIKUD VÄLJAPANEKUD 

T-
4 

Ta
llin

n-
Pä

rn
u-

Ikl
a 

m
aa

nt
ee

Keila-Tallinn raudtee

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

14067-DP-1 Asukohaskeem.dwg

Projekti nimi:

Objekti asukoht:

Joonise nimi:

Töö nr: Mõõtkava:

Koostatud / trükitud:

Faili nimi: Staadium:Joonise tähis [nr - leht (lehti)]:

/ 27.02.201527.02.2015

Ahtri tn 6a

kprojekt@kprojekt.ee

Tallinn 10151 Eesti
tel +372 626 4100

K-Projekt Aktsiaselts

14067

Laagri alevik 4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee,
Keila-Tallinn 87,2-91,1 km raudtee, Vääna jõe ja Topi

liiklussõlme vahelise maa-ala detailplaneering

Laagri alevik, Saue vald

DP

Asukohaskeem

DP-1 1:20000

Projektijuht H. Jänes

Planeeritud ala asukoht

Naistepäevamanuaal meestele
Kui fantaasiat ja ideid napib, rebi siit üks variant. Kasvõi ainult üks, aga vii see siis stiilselt ja veenvalt läbi. Ja ära ignoreeri seda päeva, teatades, et see on üks 

nõukaaja igand. Sinu arvamus ei huvita kedagi. Ausalt. Mine vooluga kaasa. Tee kasvõi kinnisilmi need paar-kolm liigutust ja usu, see saab pärjatud.

Vi
i n

ai
ne

 H
or

te
se

ss
e h

ul
la

m
a!

 O
i s

ea
l o

n 
as

ju
, m

id
a 

nä
pp

id
a 

ja
 m

ill
e ü

le 
oh

he
ta

da
. 

Va
ru

 k
an

na
tu

st 
ja

 n
at

uk
e r

ah
a.

Li
lle

d,
 li

lle
d,

 li
lle

d!
Se

lle
ga

 ei
 o

le 
võ

im
al

ik
 m

öö
da

 p
an

na
. S

a 
ju

 o
m

et
i t

ea
d 

om
a 

na
ise

 le
m

m
ik

lil
le?

La
se

 ta
l s

el
 p

üh
ap

äe
va

ho
m

m
ik

ul
 v

äl
ja

 
m

ag
ad

a.
 M

õn
ik

or
d 

võ
ib

 p
ik

k 
un

i o
lla

 
m

aa
ilm

a 
pa

rim
 k

in
gi

tu
s.

Är
at

a 
na

in
e t

äp
se

lt 
sü

da
öö

l ü
le

s j
a 

ku
ts

u 
el

ut
oa

 v
ai

ba
le

 ta
nt

sim
a.

 K
üü

nl
ad

 ja
 se

e 
„t

ei
e k

ah
e l

au
l“ 

lis
av

ad
 a

sja
le 

ve
el 

ju
m

et
.

Võ
ta

 se
da

 p
äe

va
 k

ui
 p

ih
ilk

äi
m

ist
. 

Ko
rd

 a
as

ta
s o

led
 h

ea
 ja

 te
rv

e ü
lej

ää
nu

d 
aa

sta
 o

n 
ho

ol
et

a 
J

.

Li
sa

ks
 o

m
a 

na
ise

le
 h

oi
a 

m
ee

le
s k

a 
te

ise
d 

lä
hi

ko
nn

a 
na

ise
d:

 tü
tre

d,
 em

ad
, 

õe
d.

.. 
Ag

a 
ek

sn
ai

se
d 

ja
 sõ

br
an

na
d 

ja
 

tö
ök

aa
sla

se
d 

jä
ta

 ig
ak

s j
uh

uk
s v

äl
ja

. 
Se

e v
õi

b 
ol

la
 k

ah
et

i t
õl

ge
nd

at
av

.

Ko
gu

 m
aj

ap
id

am
ist

oi
m

ko
nd

 v
õt

a 
se

l 
pä

ev
al

 en
da

 k
an

da
. J

a 
se

e e
i t

äh
en

da
, 

et
 la

se
d 

na
ise

l l
au

pä
ev

al
 ju

ba
 m

aj
a 

lä
ik

im
a 

lü
üa

 ja
 sö

ög
id

 et
te

 v
aa

rit
ad

a.

Vi
i t

a 
lo

om
aa

ed
a.

 A
ga

 ä
ra

 p
öö

ra
 p

uu
ri

s 
ol

ev
al

e a
hv

ip
ro

ua
le 

lii
gs

et
 tä

he
lep

an
u 

ja
 ä

ra
 

võ
rd

le 
te

m
a 

pu
us

aj
oo

nt
 n

ai
se

 o
m

ag
a.

Ki
ng

i t
al

le
 g

lo
ob

us
. J

a 
ki

nn
ita

 v
ee

nv
al

t, 
ku

id
as

 ta
ha

ks
id

 a
nd

a 
ta

lle
 te

rv
e m

aa
il-

m
a,

 se
st 

ta
 li

ht
sa

lt 
on

gi
 se

da
 v

ää
rt

.

Är
a 

pr
oo

vi
 te

ha
 jä

re
le

 C
ri

st
ia

n 
G

re
yd

 
„5

0 
ha

lli
st

 v
ar

ju
nd

ist
“. 

Se
e t

öö
ta

b 
su

ur
lin

na
 p

en
th

ou
se

’is
, a

ga
 m

itt
e 

Re
di

se
 tä

na
va

 2
-to

al
ise

s k
or

te
ri

s.

Lo
e t

al
le

 õ
ht

ul
 v

oo
di

s r
aa

m
at

ut
. E

i 
pe

a 
ol

em
a 

ise
gi

 ro
m

an
tik

as
t t

iin
e t

ek
st,

 
lih

tsa
lt 

ar
m

as
 ja

 n
un

nu
 v

õi
b 

ka
 o

lla
.



Hull on elada riigis, kus 
hümni tuleb laulda vastu 
tahtmist, poole suuga. 

Neid riike on olemas tänagi veel ja 
mõnikümmend aastat tagasi oli nii 
ilmselt Eestiski. Hümni ei peaks 
laulma pealesunnitult, aga võiks 
laulda kogu südamest. Erinevate 
rahvaste riigilaulude tekkelugudega 
kontsert pakkus nii mõnegi põneva 
fakti.

Maailma võimsaimaks peeta-
va riigi, Ameerika Ühendriikide 
hümn „The Star-Spangled Ban-
ner“ sündis tavatult. Ei olnud see 
tellimuse peale kirjutatud ega kon-
kursil välja valitud. 1814. aastal, 
Ameerika-Briti sõja ajal, istus amee-
riklane, advokaat Francis Scott Key, 
inglaste käes vangis ja vaatas kon-
giaknast, kuidas tema kodulinna 
pommitati. Spontaanse tunde ajel 
kirjutas Scott kättesattunud suva-
lise ümbriku tagaküljele seitsmesal-
milise patriootliku luuletuse. Hil-
jem valiti selle viisiks paradoksaalsel 
moel just inglise klubilaul ja see 
muutus üle maa väga kuulsaks. Aga 
ametlikuks riigihümniks sai see al-
les 1916. aastal.

Euroopa Liidu hümni viis 
põhineb Ludwig van Beethove-
ni 1823. aastal komponeeritud 9. 
sümfoonia viimasel osal ja sõnade 
„Ood rõõmule" (saksa keeles „Ode 
an die Freude") autoriks on Fried-
rich Schiller, kes kirjutas selle aas-

tal 1785 inimestevahelise sõpruse 
tähistamiseks. Euroopa Nõukogu 
Ministrite Komitee kuulutas Eu-
roopa hümni ametlikult välja 1972. 
aastal Strasbourgis.

Läti hümn „Dievs, svētī Lat-
viju“ („Jumal, õnnista Lätimaad“) 
kuulutati ametlikult Läti riigihüm-
niks 1920. aastal, kuid see mängis 
olulist rolli ka iseseisvumise saavu-
tamisel 1918. aastal. Hümni kir-
jutas Kārlis Baumanis 19. sajandi 
teisel poolel, ajal, kui läti rahvas 
alles hakkas avalikult oma rahvus-
likke tundeid välja näitama. See oli 
esimene laul, mille sõnades esines 
„Läti“. Esimesel Läti laulupeol 
1873. aastal oli see samuti esitusel, 
aga sõna „Latvija“ tuli asendada 
„Baltija’ga“. Ka Läti hümn oli, sar-
naselt Eesti omale, nõukaajal keela-
tud.

Iisraeli hümn on tegelikult 
Moldaavia rahvalaulu viisil. Iis-
rael on väljarännanute maa, pal-
jude rahvussugemetega inimeste 

seas oli ka Rumeenias aastal 1856 
sündinud ja Iisraeli emigreerunud 
Naftali Hertz Imber. Seal elades 
kirjutas ta luuletuse pealkiraga 
„Tikvatenu“, millele kirjutas hiljem 
muusika Moldaaviast pärit immig-
rant Samuel Cohen, mis omakorda 
põhines osaliselt ühel rahvalaulul. 
Luuletus, mida praegu tuntakse 
kui „HaTikva“ („Lootus“), võe-
ti tolleaegsete juutide asunduste 
poolt mitteametlikuks hümniks. 
1948. aastal sai „HaTikva’st“  
Iisraeli riigi hümn.

Saksamaa hümni sõnade „Das 
Lied der Deutschen“ („Sakslaste 
laul“) autor Hoffmann von Faller-
sleben kirjutas need 1841. aastal 
ja viis ulatub otsapidi Viini klassi-
kasse. Joseph Haydn, kes pidas end 
austerlaseks, kirjutas patriootliku 
žestina keisri auks aastal 1797 „Ju-
mal, kaitse keiser Franzi" („Gott er-
halte Franz den Kaiser“). 

1922. aastast sai sellest popu-
laarsest laulust Saksamaa hümn, 

küll päris ametliku staatuseta, aga 
natsid kaaperdasid selle, misjärel 
meloodiast sai Kolmanda Reich’i 
hümn. 1945. aastal, sõja järel, kee-
lasid liitlased selle laulu ära. Ometi 
jäi kolmas salm vana meloodiaga 
Lääne-Saksamaal hümnina pärast 
pisukest vaheaega 1951. aastast 
alates siiski alles ning sellest sai ka 
1990. aastal taasühendatud riigi 
rahvushümn. Riigihümnina laul-
dakse tänapäeval ainult viimast, 
kolmandat salmi.

Suurbitannia hümn „God 
Save the Queen" (originaalvariant 
ja meessoost Briti monarhi valitse-
mise ajal lauldav hümn on „God 
Save the King") on pärit 1745. 
aastast, kui septembris kaotas prints 
Charles Edward Stuart Edinburg-
hi lähedal Prestonpansis kuningas 
George II armeele. Kui uudised 
sellest Londonisse jõudsid, korral-
das Drury Lane'i Theatre Royali 
orkestri juht „God Save The King’i“ 
esitamise pärast näidendit. See levis 
mööda teisi teatreid. Sõnade ja vii-
si autor ei ole täpselt teada, aga see 
meeldis londonlastele ja inglastele 
väga, mingil ajal peeti seda suisa üle 
maailma kroonitud peade hüm-
niks. 19. sajandi alguses sai sellest 
Suurbitaania riigihümn. Ametlikel 
puhkudel lauldakse ainult hümni 
esimene salm, mõningatel juhtudel 
ka teine ja väga harva kolmas. 

Brittide hümn on samal ajal ka 
näiteks Lichtensteini ja üheks Uus-
Meremaa hümniks.

Muide, maailmas on olemas ka 
üks hümn, mis kirjutatud Eestis, 
Keila-Joal. Tsaari-Venemaa hümn.
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Ameerika Ühendriikide hümn kirjutati 
vangikongis, Iisraeli riigilaulu juured 
peituvad Moldaavia rahvalaulus

HARIDUS

Mõned päevad enne Eesti Vabariigi sünnipäeva said Ääsmäe ja Laagri lap-
sed koolikontserdil "Ei pea mitte püsti tõusma" Jüri Aarma juhendamisel tea-
da erinevate riikide lipulaulude sünnist, taustast ja tähendustest.

Saue valla munitsipaal-
lasteaiad on juulikuus 
suletud 
Mitmed lapsevanemad on väljenda-
nud huvi puhkuseta lasteaiakoha ka-
sutamise vastu. Kelle elukorraldus eel-
dab lasteaiakoha kasutamist juulikuus, 
saab kasutada valverühma võimalust 
Veskitammi lasteaias. 

Valverühma saavad oma lapse re-
gistreerida vanemad, kelle laps on 
vähemalt 3 aastat vana ning kasutab 
Saue valla munitsipaallasteasutuse 
kohta. Et valvelasteaia võimalust kasu-
tada, tuleb hiljemalt 15. märtsiks esita-
da vastav avaldus oma lasteaia direk-
torile ning tasuda koheselt kohatasu 
täissummas kogu juulikuu eest, sõltu-
mata sellest, mitu päeva laps reaalselt 
kohal käib. 

Saue vald ühines inno-
vaatilise ruumilise pla-
neerimise infosüsteemiga
Saue vald oli üks omavalitsustest, mis 
osales Siseministeeriumi arendatavas 
ruumilise planeerimise infosüsteemi 
projektis. Tegemist on täisdigitaalse 
planeeringute menetlusprotsessiga, 
mis abivallavanem Kalle Pungase sõ-
nul on uudne ilmselt mitte ainult Ees-
tis, vaid maailmaski. 

„Seni kasutusel olnud lahendused 
lubavad kuvada staatiliselt olemas-
olevat infot, aga RPIS projekti puhul 
on lisatud ka menetluspool. Kõik 
asjasse puutuvad isikud ja asutused 
– kodanikud, planeerijad, arhitektid, 
ehitajad, omavalitsused, erinevad rii-
giasutused – saavad seda kasutada, 
olgu selleks planeeringu algatamise 
taotlemine või mõne kooskõlastuse 
andmine,“ toob Pungas uue süsteemi 
trumbi välja. Süsteem suhtleb kõikide 
suuremate andmekogudega Eestis: 
rahvastikuregistri, kinnistusraamatu, 
äriregistri, maa-ameti portaaliga jne 
ja võimaldab võtta erinevate registri-
te andmeid ristkasutusse. Loomulikult 
on olemas ka kaardiserveri pool, kus 
kuvatakse planeeringujooniseid vi-
suaalselt. Testomavalitsusi, kes oma 
kogemuste ja nõuannetega süstee-
mi üles aitasid ehitada, oli viis: lisaks 
Saue vallale ka Keila vald, Saue linn, 
Kose vald ja Raasiku vald. Täna on süs-
teem põhimõtteliselt kasutusvalmis. 
Pungase sõnul võib alguses esineda 
tehnilisi puudujääke, aga nendega 
jooksvalt tegeletakse, uute süsteemi-
de loomise juures on see normaalne. 
Saue vald on omalt poolt sisestanud 
kõik kehtivad detailplaneeringud, mis 
on digikujul olemas. Uusi menetlus-
toiminguid, detailplaneeringu algata-
mist näiteks, saab juba uue süsteemi 
abil teha.

„Uus süsteem liigub täisdigitaalse 
menetluse suunas. Paberid liiguvad 
elektrooniliselt, jääb ära kaustadega 
ringi jooksmine erinevate ametiasu-
tuste vahel. Kõik osapooled saavad 
ID-kaardiga isikustamisel vaadata 
planeeringu protsessi reaalajas ja 
selles ka ise osaleda. Menetlusajad 
peaksid lühenema, mugavusest ma ei 
räägigi,“ resümeerib Pungas.

Süsteem on leitav veebiaadressilt 
www.rpis.ee. Avalik vaade ja osaline 
kasutamisvõimalus on juba olemas, 
aga esimesed paar kuud võivad min-
na veel testimise tähe all. Kui saue-
vallakas leiab mõne möödalaskmise 
sisulistes andmetes, võiks sellest 
teada anda vallamajja. Kui tegemist 
on tehnilist laadi vigadega, siis võib 
pöörduda otse süsteemi haldavasse 
Andmevarasse e-postil abi@andme-
vara.ee.

Lühidalt

Laagri kooli lapsed elasid kontserdile elavalt kaasa, nimelt lubati koha pealt 
sekkuda, arvata, hõikuda ja vastuseid pakkuda. Näiteks küsimusele, kes võiks 
olla maailma võimsaim riik, vastas vali kisakoor, et Venemaa.

30000 eurot maksev buss on 
margilt Peugeot Boxer ja 
hooldustöötaja Anne Vainu, 

kes masinaga sõidab, nendib, et 
see on väga mugav, sellega on hea 
ja kindel sõita ning manööverda-
misvõime on suurepärane. Buss 
on 6-kohaline ja selle tagaosa on 
mõeldud ratastoolis sõitja transpor-
timiseks. Kui vanas sotsiaalbussis 
pidid hooldustöötajad omaenese 
musklijõul ratastooli mööda sii-

ne üles lükkama, siis nüüd on see 
funktsioon täielikult tehnika poolt 
juhitav. Nupuvajutus puldil ja bus-
si tagaosast rullub alla invatõstuk. 
Uus buss on vanast ka pool meetrit 
kõrgem, istmed on laiemad ja sõit 

on pehme, ainult natuke kõrge on 
sisse astuda. 

Tehnilisele varustatusele sekun-
deerib visuaalne disain – tumesinist 
tooni bussikeret ehivad mitmed 
soojad ja naeratama panevad sõnu-

mid, mis lisavad masinale kuidagi 
emotsiooni ja karakterit.

Uus buss viib abivajaja tohtri 
juurde ning väärikas eas vallakoda-
nikud iganädalaselt poodi ja turule. 

Transporditeenuse saami-
seks tuleb kontakteeruda valla 
hooldustöötaja Annega telefonil  
526 0147.

Sotsiaalosakonna uus invabuss 
sai sõnumiterohke disaini

SOTSIAAL

Uus sõiduk on mitmete lisamugavustega, aga olulisim on 
bussi integreeritud invatõstuk.

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

POERINGID EAKATELE
N 9.30-13.00 Maidlast
T 9.30-13.00 Hüüru mõisa 
juurest
R 10.00-12.00 Vanamõisa Selt-
simaja juurest.
Iga kuu viimane neljapäev 
9.30-13.00 Ääsmäelt

TRANSPORDITEENUSE 
OMAOSALUSHINNAD
1 euro/inimene kuni 20 km;
2 eurot/inimene kuni 50 km;
4 eurot/inimene kuni 120 km;
8 eurot/inimene üle 120 km;

LISAINFO



Ruumietüüdid sovhoosikeskuses – 
nostalgia fl irtimas innovatsiooniga

Avaliku ruumiga puutub 
kokku igaüks, koduaknast 
kardina vahelt piilumisest 

poeskäiguks lühima teejupi leidmi-
seni. Autod vajavad teid, inimesed 
tänavaid, et jõuda punktist punkti. 
Funktsionaalsus on oluline, muga-
vus ja turvalisus on olulised. Aga 
selle inimtekkelise infrasturktuuri 
fookus on harva suunatud emot-
sioonidele, sellele, et inimene tuleks 
oma masinast ja majast välja. Et see 
valik oleks lihtne ja loomulik. Ümb-
ritsevad detailid loovad mulje ja 
tunde. Oma tunde. Selle, mis muu-
daks inimese jälle sotsiaalseks olen-
diks, mitte üksisilmi autoaknast 
liiklusmärke ja tänavatõkkeid jälgiva 
või kord nädalas poetuuril käies vas-
tutulija pilku vältiva kiirustaja.

Sovhkaaja rudimendid ja vaba-
riigi taassünni, buumide ja kriiside 
kestel pisut unarusse jäänud avali-
kud alad tuleks loova pilguga üle 
vaadata ja uued narratiivid luua. 
Sest seal, kus on ägedad kohad, sin-
na tuleb ägedaid inimesi. Ja siis tu-
leb veel ägedaid inimesi. Tõestatud. 
Vaadake Kalamaja.

Nõukaaja nostalgia positiivsesse 
võtmesse
Kui Saue vald möödunud suvel di-
saineritele avaliku ruumi kujundus-
konkursi korraldas, oli sisenditeks 
välja pakkuda märksõnad nostalgili-
se maiguga (köögi)viljakasvatamise 
pärand, vormimängu võimaldavad 
kasvuhoone koodid ja loomulikult 
alevikku poolitav-raamistav jõeriba. 

Disaineritepaar Kard ja Margus 
võtsid mängleva kergusega möö-
danikust šnitti, leides kasvuhoone 
vormile uusi väljundeid. Ajalooliselt 
Laagri alevikuga seotud kasvumaja 

motiiv on ladusa kasutuspotent-
siaaliga. Kasvuhoone arhitektuurist 
loodud struktuuriga bussipeatused 
ja müügipaviljonid, lehtlad ja in-
fostendid näevad vähemalt paberil 
täitsa atraktiivsed välja. See olekski 
võte, mis läheb tulevikus arhitek-
tuursetesse planeeringutesse koodi-
na sisse, olles vabalt eskaleeritav ka 
väikevormidesse. 

Seemnete kergust ja taimevõrse 
graatsilisust
Teine disainikood, mida kunstni-
kud välja pakuvad, on seemne, tai-
me ja oksamotiivid. Vertikaalhaljas-
tus, mis sirutuks majaseinu ja teisi 
püstiseid pindu taeva poole, võimal-
daks kerge vaevaga ja kiiresti tekita-
da juurde rohelust väsinud kivile ja 
betoonile, lisaks võimaldab see luua 
visuaalset eraldatust. Talvisel ajal 
säilib raagus oksamassiividest atrak-
tiivne struktuur.

Seemnemotiivi ja puuvõrsete 

järelaimumist saaks kasutada nii 
valgustite kui ruumimööbli valimi-
sel, aga ka paigutamisel. Ei pea ju 
jälgima pargipingid sümmetrilist 
joont teeveerul, miks mitte pilduda 
pingikesi murule nii nagu seemneid 
põllule. Seemne- ja taimemaailm 
annaksid ette ka kasutatava värvi-
gamma.

Korsten sõnumikandjaks, kasvu-
hooned valgusvihku
Vae ja Hoiu tänava ristis kõrguv 
katlamajakorsten on maamärk, 
mida näeb vist iga viimne kui Pär-
nusse kulgeja juba maanteeltki. 
Lausa patt oleks seda pilkupüüdvat 
sümbolit avaliku ruumi kujunda-
misse mitte kaasata. Disainerid on 
välja pakkunud erinevaid lahendusi: 
kasutada seda lühikeste sõnumite 
edastamiseks – no smoking või elu 
on ilus, mida vajadusel ja võimalusel 
periooditi vahetada. Panustada taas 
verikaalhaljastusele, mis aitaks katta 

ajakulumise märgid ja panna rohe-
lus sekundeerima korstna ümbruse 
piirkonna agraarmaastikule ja kind-
lasti mängida valgustusega. 

Kogu Hoiu tänava ümbruskon-
na atraktiivseks osaks võiks saada 
hubaselt valgustatud kasvuhooned 
koos keskkonda spetsiaalselt kavan-
datud lilleseemnetest inpsireeritud 
promenaadivalgustitega. Aktiivset 
liikumist ja sporti harrastavatele 
sauevallakatele oleks puhkamiseks 
ja lustimiseks rõõmsad väliinven-
tari vormid, mis sobivad ka vabas 
õhus jalutavale seltskonnale puh-
kepaigaks. Samas on olemasolevaid 
võrkaedu ilmestatud vertikaalhaljas-
tusega. Samalaadset kujundusvõtet 
saaks kasutada ka asulasse sissesõi-
tude korrastamiseks.

Vanade väärtustega 
kogukonnaaed
Pärandina käib Saue vallaga kaa-
sas aiandus ja taimekasvatus. Ala-
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PLANEERIMINE

Laagri tervitab tulijat ja olijat sirge autodele mõeldud teega, piikidena pikad tänavavalgustid raamista-
mas anonüümset tehiskeskkonda. Lugu ei ole. Või õieti ju on, aga nähtaval olevad detailid sellele ei vii-
ta. On aeg ümbermõtestamiseks ja taasloomiseks. Tiheasumis elamine on tiimitöö.

Hotellituba 6100 meetri kõrgusel.

LINNALÄHEDANE MAA
TEEMANTI PARK JA PÄÄSKÜLA JÕGI

Ujuvkaid, valgustatud vertikaalhaljastatud sillad, jõevalgustid, modernne pargivalgus.

Pargivalgustite näide

Valgustatud
sillad > Pilgupüüdjad

pargis >

Jõevalgustite näide

SAUE VALLA 
KUJUNDUSKAVA TUTVUSTUS

Laagri keskkond on muutumas. Tule saa osa ja ütle sõna 
sekka 25. märtsil kell 19.00 kultuurikeskuses Laagris

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD
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tes omaaegsest köögiviljasovhoosist 
kuni selleni, et Eesti kaks suurimat 
kurgi- ja tomatikasvatajat tegutsevad 
tänagi just siin. Pisike isevoolu teed 
kujunenud aed Redise tänava maja-
de vahel võiks kunstnike visioonis 
ümber vormuda kindla sturktuuri ja 
ülesehitusega moodsaks kogukon-
naaiaks. Lilleõisikust inspireeritud 
sektoritest konstruktiivne peenra-
muster. Osad sektormoodulid ku-
jundatud peenardena, viljapuuae-
dadena, teised mänguväljaku- või 
piknikualadena. Peenramoodulite 
kuju hoiab maast tõstetud puidust 
konstruktsioon, mis hõlbustab nii 
rohimist kui ka taimede õigetes pii-
rides püsimist. Nagu nimigi viitab, 
oleks tegemist kogukonna aiaga, 
soovijad saavad omale lapikese ja ro-
henäpud rahulduse ka külmade kivi-
majade vahel. 

Jõuliselt jõe ja sildade kallale
Üheks jõuliseks sümboliks Laagris 

on kahtlemata Pääsküla jõgi. Mitte 
iga alev ei saa uhkustada läbi keskuse 
lookleva veega. Seda enam, et aastaid 
on tublisti vaeva nähtud selle puhas-
tamise ja kallaste vabastamisega. 
Täna käiakse seal küll parte söötmas-
vaatamas, aga tervikvõimalused on 
seni kasutamata. Disainerite idee on 
tuua jõgi jalutajale visuaalselt justkui 
lähemale. Veepiirile ulatuv paadisild 
lamamistoolidega ja võimalus varvas 
turvaliselt vette sirututada, jõepiir 
markeeritud ujuvvalgustitega.

Jõge ületavad sillad oleks jällegi 
tuttavatest kasvuhoonetest inspiree-
ritud ja ühtset väikevormide kujun-
dusprintsiipi järgivad valgustatud 
sõrestikkonstruktsioonid, mida kata-
vad ronitaimed. Konstruktsioonide 
katusesõrestiku sisse saab peita val-
gustid ja kogu sillamaht on pimedas 
helendav.

Elanikud kui eksperdid
Selline visioon avalikust ruumist 

võiks olla hõrguks isutekitajaks 
mõnusatele jalutuskäikudele ja või-
maldaks unustada, et napilt kümne 
kilomeetri kaugusel on lärmakas ja 
kiirustav pealinn. Mõnusa elu po-
tentsiaal on Saue vallas täitsa olemas, 
see tuleks sõnastada, konkreetseks 
arutada ja mõtestada. Maaelu puu-
dutusega tõmbekeskus? Kalamaja 
vol. 2? 

Disainerite väljapakutu ei ole val-
mistoode. Pigem on see võti, kood, 
lihtsasti kasutatavad sümbolid. See 
on suund, mitte lõpplahendus, arhi-
tektide tööriist. Toodud vormistus 
on küll Laagri-keskne, aga kasutatav 
ka igal pool mujal vallas.

Aga iga asi elustub, hingab ja 
püsib siis, kui kasutajad selle omaks 
võtavad. Ja omaks saab siis, kui see 
on näoga inimese, mitte ametnike ja 
kunstnike poole kaldu. Et disainerite 
visioon pärisasjaks muutuks, ei piisa 
ainult kooskõlastamisest, koosmõtle-
mist on hoopis enam vaja.

Lääne-Harju 
ühendvalla 
keskuseks võiks 
saada Saue linn

Seniste kõneluste käigus on 
moodustatud kohalikest 
asjatundjatest koosnevad 

valdkondlikud komisjonid, mis 
on tegelenud kõigi omavalitsus-
elu korraldusega seotud oluliste 
teemadega: haridus, kultuur, 
sotsiaalhoolekanne, rahandus 
ja majandus. Tänaseks on kok-
ku kogutud kõiki läbirääkivaid 
omavalitsusi kirjeldav alusand-
mestik ning ühiselt paika pan-
dud ühinemise strateegilised 
sihid. Koos on jõutud tõdemu-
seni, et juhul, kui 2017. aastal 
läbirääkimiste tulemusena uus 
vald sünnib, peavad sellega 
kaasnema paremad ja kätte-
saadavamad avalikud teenused 
ühendvalla elanikele ning kva-
liteetsem ja strateegilisem oma-
valitsusjuhtimine. 

See, et just Saue linn võiks 
olla uue valla keskuseks, tundub 
kõigile läbirääkimistel osaleva-
tele osapooltele loogise valikuna 
– tegemist on hästi ligipääsetava 
ning hea arengupotentsiaaliga 
väikelinnaga. Saue vallavolikogu 
esimees Valdis Toomast arvab, 
et neil tingimustel on Saue lin-
nal igati kasulik ühinemisplaani 
tõsiselt kaaluda. „Ühinemisest 
kõrvale jäädes on linnaelu aren-
damine suure ja võimeka naabri 
kõrval kindlasti raskem,“ leiab 
Toomast. Mõistlikuks peab 
seda plaani ka Saue vallavanem 
Andres Laisk ega karda, et Saue 
valla või Laagri edasine areng 
sellest kuidagi ohustatud oleks. 
Laisk soovitab siin vaadata eel-
kõige suurt pilti ja usub, et tu-
gev ja võimekas ühendvald aitab 
kaasa kogu piirkonna arengule 
tervikuna. Kolleegidega nõus-
tuvad ka Kernu ja Nissi vallaju-

hid, Nissi vallavolikogu esimees 
Kaido Katalsep toob välja head 
raudtee- ja maanteeühendused 
Saue ja Nissi valla keskusasulate, 
Turba ja Riisipere vahel. Kernu 
vallavanem Enn Karu lisab, et 
Kernu valla inimeste igapäeva-
sed liikumisteed on samuti val-
davat Tallinna-suunalised. Lä-
birääkijad on üksmeelselt nõus, 
et uue omavalitsuse keskusesse 
ei saa koondada kogu avalike 
teenuste osutamist – senistesse 
vallakeskustesse peavad töö-
le jääma teenusekeskused, kus 
inimesed oma harjumuspärased 
asjatoimetused korda aetud saa-
vad.

Keskuse asukohas kokkulep-
pimine on märk sellest, et kõne-
lused on muutumas konkreet-
semaks ning tasapisi liigutakse 
läbirääkimiste lõppeesmärgile 
üha lähemale. Järgmiste sam-
mudena tuleb asuda juba ühi-
nemislepingu ettevalmistamise 
ja selle rahvale tutvustamise 
juurde. Esialgsete plaanide ko-
haselt soovitakse ühinemisle-
pingu projekti tutvustamise ja 
volikogudesse saatmiseni jõu-
da 2015-2016 aasta talvel. Kui 
ühinemisotsused 2016. aasta 
alguses langetatakse, jääb veel 
umbes poolteist aastat ülemi-
nekuaega, enne kui 2017. aasta 
kohalike omavalitsuste voliko-
gude valimiste teel uus omava-
litsus toimima hakkab.

Lääne-Harju valla ühine-
misläbirääkimised algasid 2014. 
aasta aprillis Saue valla algatu-
sel. Kõigi läbirääkimistes osa-
levate omavalitsuste ühinemise 
korral moodustuks 2017. aasta 
kohalike valimiste järgselt ligi 
21 000 elanikuga Eesti kõige 
rahvarohkem vald. Saue vallas 
elab käesoleva aasta alguse sei-
suga 10 091 elanikku, Saue lin-
nas 5849, Nissi vallas 2899 ja 
Kernu vallas 1996 elanikku.

ÜHINEMISLÄBIRÄÄKIMISED

Eelmisel kevadsuvel alanud ühinemis-
kõnelustel osalevad Saue linn ja vald 
ning Kernu ja Nissi vallad. Veebruari-
kuu juhtivkomisjoni koosolekul otsus-
tati, et kui kõik läbirääkivad omavalit-
sused ühineda otsustavad, võiks uue 
valla keskuseks saada Saue linn. Kui 
Saue linn otsustab uue omavalitsuse-
ga mitte liituda, siis jääb ühendvalla 
keskuseks Laagri.

KADRI 
TILLEMANN
ühinemisläbi-
rääkimiste nõunik

MAALÄHEDANE TÕMBEKESKUS
REDISE AIANDUSPARK - KOGUKONNA AED

Sektor-põllulapid, peenrad, isteaiad, mänguväljakud, tribüünid.

JALAKÄIJATE TEE JA TERVISERADA
TEE URDA JAAMA / VAE TN

Haljastatud piirdeaiad, 
valgustatud triip-
hooned, promenaad, 
terviserada, originaal-
mööbel

Vertikaalhaljastus >

Võimalik Saue valla linna-
mööbli näide Vurr-Kann >
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Rännates maailma katusel

See vaade oli hingematvalt kau-
nis ja ometigi olin ma seal ük-
sinda – ei mingeid turistibusse 

ega suveniirimüüjaid. Kui poleks 
olnud autoteed mäe küljel ja autot, 
millega ringi sõitsime, oleks võinud 
arvata, et ma pole rännanud mitte 
kolmes, vaid neljas dimensioonis – 
nagu keegi oleks aega keeranud sa-
jandi võrra tagasi.

See riik, kus ma tol hetkel viibisin 
ja millest ma teilegi kirjutada soovin, 
on Nepaal. Väikene riik Hiina ja In-
dia vahel, mida kutsutakse ka maail-
ma katuseks.

Mind seob selle riigiga veidi 
enam kui paar reisi, mida elu jook-
sul sinna teinud olen... Mu vanaisa 
oli kooliõpetaja ja külavaimulik ühes 
väikeses külas, mis asub pealinnast 
Kathmandust pooletunnise autosõi-
du kaugusel. Tänu sellele oli mu isa 
peres hea haridus tunduvalt suure-
maks prioriteediks juba pool sajandit 
tagasi. See andis isale võimaluse pea-
le kooli väga edukat lõpetamist taot-
leda stipendiumi, mis tõi ta Moskva 
ülikooli õppima. Viimasel korral, kui 
Nepaalis koos isaga käisin, külastasi-
me ka tema kunagist koolimaja ja 
koduküla. 

Pere on Nepaalis väga tähtis – lä-
hisugulasteks peetakse ka vanatädide 
ja –onude lapsi ja lapselapsi ning iga-
sugused suuremad üritused on väga-
gi rahvarohked. Kusjuures Nepaalis 
on sarnaselt Indiale olnud ka väga 
pikalt kasutusel kastisüsteem. Ehk 
siis veel paarkümmend aastat taga-
si olid kõik abielud vanemate poolt 
kokku lepitud ja abielluti ainult oma 
kasti kuuluva inimesega. Aga tun-
dub, et see komme hakkab vaikselt 
kaduma, kuigi vanem põlvkond ei 
suuda muutust veel väga hästi akt-
septeerida.

Tasuta haridus siiski 
paljudele kättesaamatu
Huvitav on see, et põhilised problee-
mid on Nepaalis Eestiga sarnased. 
Muidugi mastaap on teine, kuid ik-
kagi. Enamik kohalikke soovib anda 
lastele võimalikult head haridust ja 
siis hiljem lapsed saata Indiasse või 
isegi veel kaugemale elama, kui vähe-
gi võimalik on. Kuigi algharidus on 
Nepaalis tasuta ja riik on avanud ta-
suta eelkoolid kõigile lastele, ei suuda 
väga paljud pered siiski laste harimist 
võimaldada. Kui esimesse klassi lä-
heb 90% lastest, siis väljalangevus on 
väga suur. Üheks põhjuseks on see, 
et kuigi kool ise on tasuta, peab pere 
tegema kulutusi koolivormile ja õpi-
kutele ning juba see on väga paljude 
perede jaoks kulu, mida ei suudeta 
kanda. Kusjuures väga kurb on ka 
see, et tüdrukute osakaal igas vanu-

seastmes väheneb drastiliselt, kuna 
tüdrukute puhul on teada, et peale 
kooli abielludes lähevad nad ju teise 
pere liikmeks ja seetõttu investeering 
tütarde haridusse ei tasu pikemas 
perspektiivis ära. Siiani on kombeks 
ka pruudiluna – raha, mida maksab 
peigmehe pere pruudi perele ja hari-
tud naine ei pruugi liiga kõrge pruu-
diluna tõttu leida endale ka abikaa-
sat. Nepaali kultuuris ei peeta heaks 
tavaks, kui naine on mehest haritum 
või sotsiaalselt kõrgemal positsioonil 
ja seetõttu katkebki igal aasta tuhan-
dete tüdrukute koolitee peale mõne 
klassi läbimist.

Muserdav poliitika ja 
kaduma hakkav usk
Kui aastal 2010 Nepaali külastasin, 
oli tunda, et paljudel inimestel oli 
kadunud usk riigi toimimisse. Au-
salt öeldes pole see ka ime, sest selle 
sajandi algul on riiki raputanud eri-
nevad poliitilised skandaalid – ku-
ningapoeg tegi massimõrva, mille 
käigus tappis enamiku sugulastest 
ja lõpuks ka enda. Mõned aastad 
hiljem püüdis uus kuningas parla-
menti laiali saata ja lõppes see kunin-
gavõimu kukutamisega. Toimusid 
valimised, kus enamuse kohtadest 
said erinevad kommunistlikud par-
teid, kes keelduvad üksteisega koos-
tööd tegemast. Mitme aasta jooksul 

polnud suudetud isegi põhiseadust 
valmis teha. Nüüd, kui selle artikli 
jaoks paari sugulasega vestlesin, oli 
väga hea tunda, et veidi on olukord 
paranenud. Kuigi suhtumine polii-
tikutesse pole paranenud, on siiski 
veidi kasvanud palgad ja vähemalt 
noorte hariduse osas on toimunud 
positiivseid muutusi.

Kui rääkida palkadest, siis ka siin 
on suured erinevused: lihttööline 
teenib 20-30 eurot kuus, õpetajate 
palk on 50-120 euro vahel ja parla-
mendiliige sai mõned aastad tagasi 
400-500 eurot. Selline palgatase on 
kindlasti ka suurimaks põhjuseks, 
miks ligi 15-20% elanikest on kodu-
maalt lahkunud paremat elu otsima. 

Õnne valemiks on religioon ja 
hetkes elamine
Aga kõige selle juures on mul tunne, 
et inimesed on seal oma olemuselt 
õnnelikumad kui paljudes Euroopa 
riikides. Üheks põhjuseks võib olla 
ka inimeste sügav religioossus. Ena-
mik inimesi on usklikud – põhiline 
religioon on hinduism, kuid Nepaal 
on vist ainus koht maailmas, kus 
budism on väga tugevalt lõimunud 
hinduismiga. Väiksemates kohtades 
võib samas templis nii mediteerida 
Buddha jalge ees, kui kummardada 
ka hindu jumalaid. Arvatavasti on 
põhjus ajalooline – Lõuna Nepaalis 

asub koht Lumbini, mida loetakse 
paigaks, kus sündis Siddharta Gau-
tama, kellest hiljem sai Buddha. See 
koht on ka väga paljude budistide 
palverännakute kohaks. 

Teiseks põhjuseks võib olla see, et 
elatakse rohkem hetkes ja ei püüta 
oma tulevikku niivõrd ette planeeri-
da, kui on võibolla kombeks läänerii-
kides. Muidugi soovitakse oma las-
tele paremat tulevikku ja selle nimel 
ollakse valmis ka pingutama, kuid 
sajanditepikkune kastisüsteem on 
siiani inimeste teadvuses. Selliseid 
ajalehepoisist miljonäriks soovunel-
maid võib alateadvuse tasemel olla, 
kuid ühiskonna poolt pole nii tuge-
vat survet, et peaks saavutama kogu 
aeg veel rohkem.

Kuigi maailma jaoks on kindlasti 
Nepaali suurim võlu selle mägedes, 
siis omamoodi on veider see, et ko-
halikud ise väga mägedes käimist ei 
armasta. Kui vähegi võimalik, sõi-
detakse ringi auto või mootorrat-
taga. Hoopis populaarsem tegevus 
on käia perega Pokhara järvel paadi-
ga sõitmas. Aga ka sellisel juhul on 
olemas igas paadis sõudja ja ise aere 
kätte ei võeta. Enamik mu sealseid 
sugulasi ei mõista, miks siin Eestis 
inimesed ajaviiteks käivad jooksmas 
või matkamas ja maksavad selle eest 
isegi raha. Võibolla on see suhtumi-
ne ka põhjuseks, miks ükski Nepaali 

sportlane pole kunagi olümpiamän-
gudel medalit saanud.

Muidugi kehtib kõik ülaltoodu 
nn kõrgema kasti ehk siis jõukama 
osa rahvastiku kohta. Väikestes kü-
lades elatakse väga tagasihoidlikult 
ning isegi oma lühikesel mägimatkal 
kohtasin naist, kes kandis seljas pea-
aegu endasuurust puudekoormat. 
Kuna mägedes vett ei ole, tuleb vaja-
lik vesi kanda üles kuskilt madalama-
test orgudest ja sellist tassimistööd 
teevad suuremas osas naised.

Samaaegselt korratus ja  
hingetuksvõttev ilu
Ometigi on kõigist neist vastuolu-
dest ja veidrustest hoolimata see 
ikkagi koht, mis väärib külastamist. 
Kui veel 15 aastat tagasi meeldis 
mulle öelda, et Nepaali minek on 
nagu rännak 100 aastat tagasi, siis 
hetkel on siiski tsivilisatsiooni peale-
tung olnud kiire ja nii kaugele mi-
nevikku rändamiseks peab linnadest 
eemale minema. 

Mu eelviimase ja viimase reisi va-
hel Nepaali oli 10 aastat ja oli isegi 
veider näha, kui palju on toimunud 
muutusi. Kui 2000. aasta paiku ena-
mik noori kandis veel traditsioonilisi 
riideid, siis viimase reisi ajal oli lin-
napildis väga teravalt näha, kuidas 
popp ja noortepärane on asunud 
pealetungile teksaste, T-särkide ja 
muu taolise näol. Saan aru, et see 
on paratamatus, kuid samas kuidagi 
kurb – kogu maailm muutub ühe-
näolisemaks.

Pean muidugi hoiatama, et see 
riik ei sobi kõigile – kui sa hindad 
korda, puhtusest läikivaid tänavaid 
ja kõiki tsivilisatsiooni hüvesid, siis 
oleks see reis küll kasulik šokiteraa-
pia, aga vaevalt sa kohalviibitud hetki 
nautida suudad. 

Aga kui tahaksid näha silmapiiril 
lumiseid mäetippe, käia elevandisa-
faril ja vaadata tõtt ninasarvikutega, 
juua teed pilvepiiril ja mediteerida 
kohas, kus Buddha leidis oma val-
gustuse, siis ei pruugi see koht olla 
halb valik. Ja võibolla on selles oma-
moodi sõnum, et selles riigis on kahe 
usundi (budism ja hinduism) paigad, 
kuhu tõsiusklikud palverändurid ko-
gunevad oma austust avaldama – ise-
gi kõige suursugusemad katedraalid 
ei suuda võistelda ju looduse enda 
looduga.

Võibolla pole see lugu kõige sobi-
vam siia sarja, kus eelkõige püütakse 
rääkida lugu inimeste loodud linna-
ruumist ja ehitistest, kuid minu jaoks 
on Nepaal ere näide sellest, et ükski 
uhke katedraal või klaasist kõrghoo-
ne ei suuda tegelikult võidelda selle 
emotsiooniga, mida võib pakkuda 
looduse ja aja poolt loodu. Ja isegi 
siin Eesti tasasel pinnal on tegelikult 
kohti, kus me peaksime väga ette-
vaatlikud olema liigse planeerimise ja 
muutmisega – on kohti, mida lihtsalt 
ei saa paremaks muuta.

REISIJUTT

Paar aastat tagasi istusin ühes väikeses savist ehitatud varjualuses ning jõin kanget ja magusat piimaga 
teed, mille üks vana naine oli mulle lahtise tule kohal rippuvas potis keetnud. See varjualune oli nii kõrgel 
mägedes, et pilvede vaatamiseks pidin suunama oma pilgu alla ja mitte üles. Ja kauguses paistsid val-
ged mäetipud – puutumatute ja kargetena, olles valmis alistuma vaid üksikutele.

DIANA 
POUDEL
Laagri elanik

Külastasin koos isaga tema kunagist koolikohta.

Meeleolud tänavatelt.



Veebruarikuus toimunud turismi-
messil sättis Ääsmäe Külakogu 
(koos ühe tuulakast abilisega) 

end koos naabervaldadega ühisesse Loo-
de-Harju boksi. Kõrvu suurte reisifirma-
dega reklaamiti koos piirkonna võimalusi. 
Ääsmäe rahval on see juba teine kord end 
tervele Eestile promomas käia.

„Väga palju oli uudistajaid. Inimesi, 
kes mingil moel – lapsepõlve või vanemate 
kaudu – Ääsmäega seotud. Imestati, kui 
palju me arenenud oleme ja rõõmustati, et 
on uus koht, kus väljaspool Tallinnat kas-
või perega koos käia,“ ütleb Ääsmäe Küla-
kogu liige Ave Kruus.

Tuur üheksasse mõisa...
Üheks peamiseks n-ö tähttooteks oli see-
kord siis 16. mail Muuseumipäeva raames 
toimuv valla mõisate tuur. Mõisaid oli 
omal aja Saue vallas ootamatultki palju, 
koguni 12 ja neist 9 on möllitud tuu-
ri kavasse. „Meil on ju hästi säilinud ja 
ülesvuntsitud mõisakohti nagu Ääsmäel 
ja Hüürus, aga ka näiteks Koppelmaa, Jõ-
gisoo ja Voore mõisate kõrvalhooned on 
säilinud,“ teab Ave. Plaanitakse kahe bus-
sitäie rahvaga tiir neile üheksale peale teha, 
kusjuures üks buss on juba tänase päeva 
seisuga täis. Huvilisi juhatavad-juhenda-
vad kaks oma piirkonna ajaloolast Eda Lii-
väär ja Aino Lehtmets, kes on ekstra kok-
ku pannud ka raamatu kõikidest Saue valla 
mõisatest. Selle esitlus on aprillis ja raha 
raamatu kirjastamiseks saadi KOP-ist.

... ja kolmeteistkümnesse külla
Üks uus sel aastal ääsmäekate initsieeri-
tud üritustesari on Saue valla külaväravate 
päev. Mõte siis selles, et nelja kuu vältel 

avavad Saue valla külad oma koduuksed 
ja hinged külastajatele, püsti pannakse 
puhvetid ja näidatakse, mida kõike kogu-
konnal pakkuda on. Tänaseks on suurem 
osa valla külasid endale meelepärase päe-
va väravate avamiseks leidnud. „Maidla, 
Pärinurme ja Koidu küladel on veel idee 
kujunemise faasis, aga loodetavasti leiavad 
nemadki endale sobiva päeva, millal näida-
ta, mis põnevat on nende külades teoksil. 
Ootame veel ärksamaid inimesi endaga 
ühinema Aila, Vatsla, Kiia ja Püha küla-
dest,“ kutsub Ave aktiivsele osavõtule.
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Ääsmäekad käisid turismimessil 
oma küla promomas

KÜLAS TOIMUB

Müügi- ja teavitamisfookus oli kahel selle suve suursündmusel: 
maikuus toimuval Saue valla mõisate tuuril ja läbi suve, maist sep-
tembrini, korraldataval Saue valla külaväravate üritustejadal.

Suurupi tuletornis 
tegutseb ainulaadne 
juuksur
Suurupi alumise tuletorni abi-
hoones ootavad kolm pöörd-
tooli, peeglid, föönid ja šam-
poonid külastajaid. Nagu 
juuksuris. Tegelikult avatigi siin 
hiljaaegu juuksurisalong.

Aknast on näha, kuis laine 
vastu Suurupi rannarahne va-
hutab. Kes tuli küll ideele avada 
Suurupi alumise, Eesti vanima 
puidust tuletorni abihoones 

juuksurisalong? Eksklusiivne salong. Lained akna taga aina 
vahutavad.

Koha omanik, Suurupi Seltsi eestvedaja Anne-Ly Mitt mui-
gab selle küsimuse peale. Elu ise tuli. Siin kivisel kaldapealsel 
armastavad noorpaarid peale laulatust ja enne pulmapidu 
ikka ennast pildistamas käia. On nii kaua armastanud, kui 
Anne-Ly Mitt mäletab. Tema mäletab seda paika aga päris 
pika aja taha – lapsest saati on ta tuletornidega seotud olnud, 
kõndinud Suurupi tuletornide vahist isaga kordi läbi metsa, 
ülemise ja alumise majaka vahet. Nüüd, mil alumise majaka 
vahi maja enda perele koduks restaureeritud, üks abihoone 
Suurupi seltsile kooskäimise kohaks ja teistele väljarentimi-
seks tehtud, tuligi mõte seni veel tühjalt seisnud teine abi-
hoone heakorrastada ja siia ilusalong teha.

Harju Elu 13. veebruar 

Keilas suleti viimane ajalehekiosk
Laupäeval, 21. veebruaril oli Jaama platsil viimast päeva 
avatud Infojaam – Keila viimane ajalehtede müügile spet-
sialiseerunud kiosk. Kioski perenaine Eva Polver on nõus, et 
tegemist on omal moel epohi lõpuga: „Keilas oli tipphetkel 
viis ajalehti müüvat kioskit ja tööd jätkus kõigile, nüüd on 
ajalehtede müük kahanenud nii palju, et enam ei tasu ära.“

Infojaam avati 1993. aasta 20. mail. „Ajalehed, suitsud, 
loteriipiletid on põhilised müügiartiklid. Aga samavõrd ju-
hatasin inimesi haiglasse, kooli, tervisekeskusesse ja jagasin 
telefoninumbrit takso tellimiseks,“ selgitab Eva, tunnista-
des, et järjest vähemaks on jäänud nii ajalehtede kui tubaka 
ostjaid. Ostjad on reeglina püsikunded.

„Pärast sulgemisest teatava sildi panekut olen mõistnud, 
kui palju on häid inimesi ja sõpru mu ümber ja kui paljudele 
see kiosk korda läheb,“ räägib Eva heldimusega. Pidevalt on 
Eval tulnud seletada, et mitte keegi ei sunni kioskit sulgema, 
vaid ta ikka täitsa ise lõpetab äri.

Keila Leht 20. veebruar

Saku kool saab juurde kolmsada kohta
Juurdeehitis valmib kiiresti. „Ehitus on planeeritud nii, et 
osa majast saab valmis sügiseks ja õpilased saavad juba 
septembris seal alustada,” vastati Saku vallavalitsusest. „Kui 
kõik sujub, saab uus koolihoone päris valmis käesoleva aasta 
lõpuks.” Juurdeehitise projekteeris OÜ EMP A&I, arhitekt 
on Ene Uustal. Ehitama hakkab koolimaja OÜ Nordlin Ehi-
tus.

Vallavanem Vahenõmme sõnul maksab kooli juurdeehitis 
koos sisu ja vajalike abitöödega umbes kaks miljonit eurot. 
Kogu summa tasub Saku vald oma eelarvest.

Õppimine jätkub olemasolevas koolimajas ka ehitamise 
ajal. „Ehitustööd on kavandatud selliselt, et need õppetööd 
oluliselt ei sega,“ ütles vallavanem.

Juurdeehitusega saab Saku Gümnaasium lisaks 320 
õppekohta. Käesoleval õppeaastal õpib koolis 947 õpi-
last. Õpilaste arv on viimaste aastatega kasvanud – veel 
2009/2010 õppeaastal õppis Saku koolis 833 last. Samas 
on õpilaste arv väiksem kui kümme aastat tagasi, mil koolis 
õppis 997 last. Aastatega on kahanenud gümnasistide arv, 
üsna kiirelt kasvab aga alg- ja põhikooli osa.

„Projekteeritud on kümme nii-öelda tavalist klassi ja 
kolm väiksemat keeleklassi,” ütles Vahenõmm. „Lisaks saab 
kool juurde ühe muusikaklassi, auditooriumi, ühe tüdrukute 
käsitöö- ja poiste tööõpetuse klassi ning kaks õpiabiklassi.”

Harju Elu 20. veebruar

Noppeid naabritelt

Ääsmäekad Tiina ja Ave (paremal ja vasakul) turismimessil.

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

16. mail Valingu küla
31. mail Jõgisoo ja Koppelmaa külad
27. juunil Laagri alevik
11. juulil Tuula ja Pällu külad
25. juulil Ääsmäe ja Tagametsa külad
16. august Vanamõisa ja Alliku külad
12. septembril Hüüru küla

SAUE VALLAS AVAVAD OMA KÜLA-
VÄRAVAD 2015. AASTA KEVAD-SUVEL:

Tüdrukute pisikadettide (sünniaas-
ta 2005 ja hiljem) võistlusel sai 
esikoha Karmen Kuusik (Nõmme 

Põhikool, tänavuste Eesti noorte meist-
rivõistluste kahekordne hõbemedalivõit-
ja). Teise koha sai Anett Moor (Pääsküla 
Gümnaasiumist), jättes seljataha kooli-
kaaslase Karoliina Kurmi. Laagri Kooli 
meistriks pisikadettide vanuseklassis sai 
esimese klassi õpilane Kiti Kirt.

Laagri Kooli meistriks minikadettide 
vanuseklassis (sünniaasta 2002 ja hiljem) 
sai neljandas klassis käiv Angelika Švedo-
va. Poiste pisikadettide esikohale tuli na-
pilt Kris Taimre (Kohila Gümnaasium), 
edestades vaid ühe punktiga teiseks jää-

nud Aaron Sood (Laagri Kool, tänavu-
ne Eesti pisikadettide meister). Kolman-
da koha saavutas Tanel Moor Pääsküla 
Gümnaasiumist.

Laagri Kooli pisikadettide poiste ar-
vestuses sai esikoha kolmandas klassis käiv 
meister Aaron Soo. Teiseks tuli lasteaia 
kasvandik Sandor Negols ja kolmandaks 
esimese klassi õpilane Paul Holger Luh-
tein.

Poiste minikadettide võistlusel saavu-
tas esikoha Karl Richard Esvald (Nõm-
me Gümnaasium, tänavune Eesti mini-
kadettide meister), teiseks tuli Kristofer 
Diligentov (Pääsküla Gümnaasium) ja 
kolmandaks Hans Robert Kannukene 
(Tallinna Reaalkool).

Need olid seekordsed tulemused. Suur 
aitäh Laagri huvialakooli direktor Taigur 
Toomingale, Nõmme kaberingi treener 
Heinar Jahule, Janne Mummele ja Kermo 
Taimrele, kes aitasid kaasa võistluse läbi-
viimisele! 

Kabekadetid võtsid mõõtu Laagri Kooli meistrivõistlustel
SPORT

Sõbrapäeval, 14. veebruaril toimusid Laagri huvialakooli eestveda-
misel järjekordselt lahtised meistrivõistlused kabes. Kuigi osavõtja-
te ridasid kärpis gripilaine, oli konkurents väärikas – oma vanuse-
klassi esindas mitu noort Eesti meistrit. 

MERIKE MARTSEPP
Laagri Huvialakooli 
kaberingi treener

Kes soovib osa võtta Laagri huvi-
alakooli kaberingist, saab seda teha 
kolmapäeviti 14.05-15.35 ruumis 105 
(söökla kõrval). Lasteaias toimub 
mudilaste kabering pärast koolilas-
te tundi kolmapäeviti 15.45-16.30 
loovustoas.

Võidukad kabekadetid Laagri koolist.
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„Rogainil on mitu palet. 
Eelkõige on rogain 
looduse nautimine – 

ükskõik, kas olla rajal tõsise võistleja 
või pühapäevamatkajana. Teiseks 
on rogain mitme muutujaga võr-
randi lahendamine, kus edu sõltub 
oskusest planeerida optimaalne 
rada, arvestades ca kümne erineva 
asjaoluga: milline on ettevalmistus, 
enesetunne ja eesmärk, millised on 
võistkonnakaaslased, kuidas ja mil-
lal läheneda maastiku eri osadele, 
milliste väärtustega punkte võtta, 
milliste punktide läbimine otsusta-
da võistluse käigus ja millised kohe 
maha kriipsutada; kuidas riietuda, 
mida ja kui palju söögiks-joogiks 
kaasa võtta,“ kirjeldab rogaini ole-
must Maret, kunagine sportlane, 
nüüd ilunautleja. Lisaks võib tema 
sõnul rogainis olla higi, vaeva ja pi-
saraid, ka õnne- ja õlatunnet, rõõ-
mu ja positiivseid emotsioone.

Kas Saue valla inimestele on selli-
seid asju vaja? 
Korraldajad täpset vastust ei tea, kui 

loodavad, et inimesed oma osavõtu-
ga annavad vastuse. Kõik sauemeel-
sed, aktiivsed ja vähem aktiivsed 
inimesed perede, sõprade, töökaas-
lastega on oodatud 28. märtsil. 
„Tule jaluta, joosta on ka lubatud, 
4 tundi värskes õhus. Pärast saab 
sauna ka ja igale lõpetajale anname 
suppi ja juua. Iga võistlusklassi pa-
rimale võistkonnale auhind, kuid 
enamus auhindu läheb loosiauhin-
dadeks. Seega kõigil on võimalus 
mingi nänn saada,“ kutsuvad korral-
dajaid üles sauevallakaid aktiivsemat 
pühapäevast poosi võtma. Hakkama 
saab igaüks, kes korragi hoidnud 
käes mõne linna plaani, siis ei ole 
ka Saue linnas, Laagris ja ümbruses 

orienteerumine probleem. Kontroll-
punkte on umbes 50, seega mõni 
nendest jääb ikka teele ette. 

Rogain on võistkondlik orienteerumis-spordiala, mille eesmärgiks on kontrollaja jooksul koguda võimalikult 
suur punktisumma maastikule paigutatud kontrollpunktide läbimisest, kusjuures kontrollpunktide väärtus 
on erinev, sõltudes asukohast ja tehnilisest keerukusest.

Rogain ole hirmkalli varustusega tippsportlastele 
vaid tavalistele inimestele  

SPORT

EDITH 
MADALIK JA 
RANDY KORB 
korraldajad

KV
KODUVALD

Kevadpidu 
EAKATELE JA ERIVAJADUSTEGA INIMESTELE
kultuurikeskuses Laagris 10. APRILLIL KELL 11
kavas: 
•         Tervitused
•         Laulud ja tantsud
•         Kuulmislanguse seos tervisega ja 
    uued kuulmisabivahendid,  
      konsultatsiooni võimalus kohapeal
•         Eneseabi tsoonteraapia kaudu
•         Kohvilaud ja kingitused

Buss väljub küladest Laagrisse
Maidla mõisa juurest 9.15
Ääsmäelt Kasesalu 6 9.30

Uku bussipeatusest Pärnu mnt 9.40
Ailast (vana koolimaja juurest) 9.45

Valingult (mõisa juurest) 9.50
Vanamõisast Rõika tn ots 10.05
Alliku seltsimaja juurest 10.10

Hüüru veski juures 10.15
Harku hooldekodu teeristis 10.20

 

Valgustuseks ja silmailuks sai 
lõke sätitud ja lõkkepakud 
valmistatud. Puidumaterjal 

tuli Ralfi  eestvõtmisel Pesa talu maa-

delt. Pundi talu peremees Urmas 
keetis hernesuppi ja andis võimendi. 
Endla talu peremeeste Rene ja Joneli 
eestvedamisel küpsetati vastlakuklid 
ja keedeti tee. Nemad panid ka tee-
viidad välja. Uus külavanem Janek 
tegeles üldjuhtimisega. Vastlaõhtul 
koos päikeseloojanguga sai lõke süü-
datud. Lõkkepakud juhatasid teed 

liumäele.
Lapsed võtsid mõõtu, kes kau-

gemale kelgutab, pered lõid kam-
bas kaasa ja muusika pani südamed 
ühes rütmis põksuma. Auhindu oli 
Ääsmäelt Toompeani: Kadarbiku 
talu, Pauligi ning Barona Eesti ja 
suveniirid tegid tuju heaks. Vastla-
päeval käis kelgutamas hulk lapsi. 

Nõlvast liueldi alla nii roolikelkude 
kui sõjaväesaanidega – neile mahtus 
kohe kogu perega peale. Oli ka nii-
sama uudistajaid vanemaid inimesi. 
Kokku käis vastlamäelt läbi inimest 
kuuskümmend. Osalejaid oli nii Jõ-
gisoolt, Ääsmäelt kui loomulikult 
Koppelmaa külast endast. 

Peale kaheksat õhtul saabus vast-

lamäele vaikus. Lõke põles, heledad 
tähed särasid taevas. Organiseerijad 
panid varustuse kokku ja saatsid 
lapsed koju, seejärel koguneti Endla 
talu saunas. Kiirelt tehti kokkuvõte 
vastlapäevast – kõik olid rahul. Vast-
lapäeva higi polnud veel seljal kui-
vanud, kui juba samal õhtul alustati 
jaanipäeva planeerimist. 

Vastloodud Koppelmaa külaselts ehitas heinapallidest liumäe 
ja korraldas külarahvale mõnusa vastlaõhtu

KÜLAS TOIMUB

Liumäeks sobivaks osutus Koppelmaa mõisa esine nõlv. Selle vähe kesine kõrgus oleks aga kelgu-
rõõmu lahjaks jätnud. Niine-Leppiku peremees Kalle oma tõstukiga tõi otse lehmade eest heina-
pallid ja asetas need nõlva kõrgenduseks. Nüüd jäi üle veel Pärnu maantee ja Voore vahelt viima-
ne lumekübe kokku korjata ja liumägi oligi valmis. 

RALF 
NEEMLAID 
Koppelmaa
külaseltsi juhataja

Katrin (lihtsalt sauekas): Rogaini täpset definitsiooni ma ei tea, aga minu 
jaoks on see meeskondlik päevaorienteerumine. Oleme oma 4-liikmelise 
seltskonnaga osalenud nüüd viimased 6 aastat. See on olnud ülitore ja 
mõnus sportlik-seltskondlik üritus. Arvan, et see on ühtmoodi põnev nii 
sportlastele kui ka lihtsalt loodusenautlejatele!
Timmo (sportlane): Rogainivõistluse eesmärk on koguda maastikule pai-
gutatud kontrollpunktide läbimisest võimalikult suur punktisumma. Võist-
kond ise otsustab, milliseid punkte, mis järjekorras ja kui palju nad jõuavad 
kontrollaja jooksul külastada. Rogain pakub motiveeritud võimalust avas-
tada enda jaoks kohti, kuhu mitte kunagi muidu ei satuks.
Sten-Eric (lihtsalt aktivist): Tore on see, et stardijoonele ei kogune liibuva-
tes kostüümides, hirmkalli varustusega tippsportlased. Rogainil osalevad 
tavalised inimesed nagu Sina ja mina. Rogaini raja pikkuse valib igaüks ise, 
vastavalt oma võimetele ja soovidele. Rogaini rada võib läbida ka jaluta-
des või matkates.
Kristina (lihtsalt ema): Pühapäevasportlaste jaoks on rogain mõnus põh-
jus terveks päevaks ennast kodunt välja ajada. Saad elamuse loodusest, 
ilmast, sõpradest, tulemusest ja eneseületamisest!
Sofia (4-aastane, osalenud 6 tunni seiklusrogainil): Mulle meeldis piknik. 
Emme pusis sel ajal midagi (jutt on lisaülesandes aset leidnud sündmus-
test).

MIS ON ROGAIN? 

Korraldaja: XTsport ja Seikluss-
pordiklubi X-TEAM

Toimumisaeg: 28. märts start 
11.30, võistlusala avatakse 10.30 

Võistkonna suurus: 2-5 inimest 
ja võistkond liigub koos

Ürituse keskus: (start/finiš/
söök/saun): Saunapunkt 
www.saunapunkt.ee

Info ja registreerimine: 
www.xtsport.ee, www.
facebook.com/XTsport

OSAVÕTUINFO

K 9 aprillil kell 19 Rannu rahvamajas

R, 24. aprillil kell 19 Saue Kontserdisaalis
Piletite eelmüük Saue Huvikeskuses

E-N 15.00-18.00, broneerimine tel 6595 009
Piletid 13/11 €. Piletid müügil ka Piletimaailmas.
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Ääsmäe põhikoolis Tervisepäev kooli- ja külarahvale 
7. aprillil kell 11:00-13:30.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tudengid mõõdavad vererõhku, vere-
suhkrut, KMI, kontrollivad silmanägemist, annavad seksuaalkasvatuse, 
esmaabi tundi. Proovimiseks  ja kaasa ostmiseks on ka Ingli Pai loodus-

kosmeetika tooteid, toortoiduleivakesi, Kadarbiku tooteid.

KULTUURIKALENDER MÄRTS - APRILL
AEG ÜRITUS TOIMUMISKOHT, AEG KORRALDAB KONTAKTID

1.-
28.03 Aire Aksiimi näitus „Silmast silma“ Saue valla kultuurikeskuse pikas saalis Saue valla kultuurikeskus tel 6796765, 

info.veskitammi@sauevald.ee

7.03 Harjumaa kärajad kell 11-14 Saue valla kultuurikeskuses MTÜ Kodukant Harjumaa Vajalik eelregistreerumine: 
kkharjumaa@gmail.com

7.03 Kontsert. Mussorgski „Pildid näituselt“. Tasuta. Noorte muusikute koostööprojekt toob kuulajani ühe muusikalitera-
tuuri tippteose, mis mõeldud just noorele kuulajale. 

Saue valla kultuurikeskus, 
muusikastuudio Vikerkaar ja 
juhendajad Sirje Liiv, Ingrid Teller

tel 6796765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

7.03 Peeter Volkonski ja Onu Bella „2 neitsit“. Piletid hinnaga 
14-16 € saadaval Piletilevi müügikohtades

kell 19 Laagri City Kontserdimajas
Volk ja Bella, kaks neitsit (eelkõige tähtkujult), tulevad koos ja aktivi-
seerivad täiesti pöörased mälestused.

10 Asja OÜ tel 55594294, 
martti.meumers@mail.ee

10.03 Saue valla avatud külaväravate koosolek kell 19 Hüüru mõisas

11.03 Vanamõisa naisteklubi: „Hoidistaja aastaring“ kell 18.30 Vanamõisa seltsimajas
osalustasu 5 €, vajalik eelregistreerimine MTÜ Vanamõisa Küla

Osavõtuks palume 
registreeruda hiljemalt 6.03 
aadressil katrin@kodukyla.ee 

13.03
KONTSERT „Emakeele helin“, kus klassika pärleid 
esitavad Pille Lill (sopran), Virgo Veldi (saksofon) ja Jaak 
Lutsoja (akordion)

kell 19 Hüüru mõisas. Pilet täiskasvanutele 2 €, lastele tasuta MTÜ Hüüru Külaselts, MTÜ PLMF www.plmf.ee 

14.03 Emakeelepäeva kontsert. Esinevad Eesti Teaduste 
Akadeemia Naiskoor ja Meeskoor kell 17 Saue valla kultuurikeskuses, tasuta Saue valla kultuurikeskus tel 6796765, 

info.veskitammi@sauevald.ee

15.03 Lindude kinnisvaraarendus ehk valmistame koos 
pesakaste saabuvatele lindudele kell 12 Ääsmäe külaplatsil MTÜ Ääsmäe Külakogu

17.03 Koolivaheaja noortelaager: kaardi meisterdamise töötuba kell 11 Saue valla kultuurikeskuses, osalustasu 7 € Saue valla kultuurikeskus tel 6796765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

17.03 Koolivaheaja noortelaager: animafi lm „Pettson ja Findus – 
väike tüütus, suur sõprus“ kell 13 Saue valla kultuurikeskuses. Pilet 3 € (täiskasvanu) /2 € (õpilane) Saue valla kultuurikeskus tel 6796765, 

info.veskitammi@sauevald.ee

18.03 Koolivaheaja noortelaager: prosside ja 
juukseaksessuaaride valmistamise töötuba kell 11 Saue valla kultuurikeskuses, osalustasu 7 € Saue valla kultuurikeskus tel 6796765, 

info.veskitammi@sauevald.ee

18.03 Koolivaheaja noortelaager: lastefi lm „Doktor Proktori 
puuksupulber“ kell 13 Saue valla kultuurikeskuses, Pilet 3 € (täiskasvanu) /2 € (õpilane) Saue valla kultuurikeskus tel 6796765, 

info.veskitammi@sauevald.ee

18.03 Koolivaheaja noortelaager: šokolaadikinkekaardi 
valmistamise töötuba kell 11 Saue valla kultuurikeskuses, osalustasu 7 € Saue valla kultuurikeskus tel 6796765, 

info.veskitammi@sauevald.ee

19.03 Saue vallavanema vastuvõtt abiturientidele (kutsetega) kell 17 Saue valla kultuurikeskuses Saue valla kultuurikeskus tel 6796765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

19.03 TEATER. Annie Bakeri „Alustame algusest“
Pilet 10 € (eelmüügis alates 6.03)

kell 19 Saue valla kultuurikeskuses. Osades Elina Reinold, Külli Reinu-
mägi, Margus Prangel, Maarja Mitt, Egon Nuter ja Madis Metsamart Saue valla kultuurikeskus tel 6796765, 

info.veskitammi@sauevald.ee

20.03 Laagri emadeklubi ja loeng „Multiintelligentsuse teooria“ kell 10-12 Saue valla kultuurikeskuse Kollase Pardikese mängutoas Saue valla kultuurikeskus, Mare 
Võting

Mare Võting 
mare_voting@hotmail.com

20.03 Veskitammi lauluklubi, külalisesinejad ansambel Vikero ja 
Pihlamari kell 18 Saue valla kultuurikeskuses, pilet 3 € Juta Klettenberg, seltsing Aroonia, 

Saue valla kultuurikeskus
tel 6796765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

21.03 Käsitöö õpituba Hüürus: näokreemi valmistamine
kell 12-14 Hüüru mõisas. Näokreeme õpetab valmistama Liia Tammes. 
Osavõtutasu 5 €  võta tulles kaasa, kuid teata oma tulekust ette: info@
huuru.ee

MTÜ Hüüru Külaselts tel 5238 261, info@huuru.ee

25.03 Muusikaline lõunapaus kell 12 Saue valla kultuurikeskuses, tasuta Saue valla kultuurikeskus, MTÜ 
Pihlamari

tel 6796765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

27.03 KINO.KINO.KINO. Arbo Tammiksaare ja Jaak Kilmi 
dokumentaalfi lm „Kristus elab Siberis“

kell 11 ja 19 Saue valla kultuurikeskuses. Pilet 3 / 2 € (õpilane, pensio-
när)

Saue valla kultuurikeskus, MTÜ 
Vanamõisa Küla, MTÜ Kinobuss

tel 6796765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

28.03 Saue valla laululaps 2015 kell 11 Saue valla kultuurikeskuses. Tasuta Saue valla kultuurikeskus, Saue 
vallavalitsus

tel 6796765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

29.03 Andrus Vaarik „Mõtlemine on seks“ kell 19 Laagri City Kontserdimajas. Pilet 15-17 € müügil Piletilevis POINT/TEATER OÜ tel 5069 118, kermes@point.
ee

1.-
28.04

Saue vallaraamatukogu juubelinäitus „Raamatukogu ja 
tema hoidjad“ Saue valla kultuurikeskuse pikas saalis Saue valla kultuurikeskus, Saue 

vallaraamatukogu
tel 6796 765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

6.04 Saue vallaraamatukogu 90. juubeli etendus, mille on 
kokku pannud Rednar Annus kell 18 Saue valla kultuurikeskuses. Tasuta Saue vallaraamatukogu tel 6796 765, 

info.veskitammi@sauevald.ee

7.04 Tervisepäev Ääsmäel

kell 11-13.30 Ääsmäe Põhikoolis. Osalevad Tallinna Tervishou 
Kõrgkooli tudengid (mõõdavad: RR, veresuhkur, käte puhtus, 
seksuaalkasvatus jne) ning Ingli Pai, Kadarbiku, ja toortoidu leibade 
tooted mekkimiseks ja proovimiseks

Ääsmäe põhikool Reet Vinkel, Ääsmäe PK 
medõde vagahea@gmail.com 

8.04 Veskitammi lasteaia teatrietendus kell 10 Saue valla kultuurikeskuses. Tasuta Saue valla kultuurikeskus, 
Veskitammi lasteaed

tel 6796 765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

10.04 Eakate kevadpidu kell 11 Saue valla kultuurikeskuses. Tasuta Saue vallavalitsus, Saue valla 
kultuurikeskus

tel 6796 765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

13.04 TEATER. Vana Baskini teater 10 – Stefen Levi komöödia 
„Kaitseingel minu õlal“

kell 19 Saue valla kultuurikeskuses
Osades: Marika Korolev, Tõnu Kilgas, Venno Loosaar
piletid 10 � (eelmüügis alates 20.03)

Saue valla kultuurikeskus tel 6796 765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

Saue valla Kultuurikeskuses
Laupäeval, 14. märtsil kell 17:00

Sul on kodus igav?? 

Tule  meiega  koos  laulma!! 

Reedel, 20. märtsil  kell   18:00                            
toimub Saue valla Kultuurikeskuses  
Laagri,Veskitammi 8  lauluklubi õhtu 

Istume kohvitassi  juures  ja :    
 
Meile  esinevad  mees- ja naisansamblid  
Vikero  ja Pihlamari  ning  TTÜ  vilistlaste 
naiskoor 
karaoke  -  laulame  koos teada - tuntud ,  
armastatud    ja kuulsaks  lauldud  laule 

Üritusel osalemise kutseid (3 eurot) 
saab osta ka eelmüügist.  

Võta kaasa oma lustlik meel 

Ansambel „Pihlamari“   
Lisainfo tel     5649 0960,     508 3223  
                                                              

 SAUE VALLA LAULULAPS

laupäeval, 28. märtsil kell 11
Saue valla 

kultuurikeskuses

Konkursile saab registreeruda 
20. märtsini aadressil 

veskitammi@sauevald.ee

     

      
     Lisainfo:    
     Ingrid Novikova    
     telefon 6796 785
     või 5346 5917  

Laagri lasteaia Ääsmäe fi liaal pakub tööd 

LOGOPEEDILE (1,0)
CV ja haridust tõendavad dokumendid esitada

Kassesalu 10A, Ääsmäe, Saue vald, Harjumaa või 
silva.kiilberg@sauevald.ee. Info telefonil 51909940

Ostan korteri Laagris. Min 28m2. 
Seisukord - korras. Hind max 43000 € 

Ei ole maakler. Tel 55591770
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KAARDID 
ENNUSTAVAD

Tel 900 1727 • 24 h
Hind 1,09 €/min

Sooduspakkumine: www.ennustus.ee
Kätelt ennustamine veebis: 

www.hiromantia.eu

SAUE LOOMAKLIINIK 

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

*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

KÕIK POTTSEPATÖÖD - 
AHJUD, PLIIDID, 

KAMINAD, SOOJAMÜÜRID.
KUTSETUNNISTUS 093968

MTÜ EESTI POTTSEPAD 

IVAR 56651812 
IVARKABI@YAHOO.COM

KAMINAPUUD VÕRGUS, CA 35 VARIANTI
HALUPUUD LAHTISELT, CA 40 VARIANTI

PUITBRIKETT, ÜMAR
KLOTSID VÕRGUS

TULEHAKATUS VÕRGUS
SAEPURU KOTIS

tel. 5018594    www.kaminapuud.com
sõidame 12 kuud aastas

 
Tel 50 45 215, 51 45 215,

info@est-land.ee

OÜ ESTEST PR ostab 
metsa- ja põllumaad.

REHVITÖÖD
ÄÄSMÄE KÜLAS

5036623

REOVEE BIOPUHASTUSSEADMED
• Müük, paigaldus, hooldus

tel 55 511 020
See kupong annab 5% allahindlust

Tallinnas messil “Eesti ehitab” 8.-11.04.2015

AugustESTFIN OÜ
www.augustbio.ee

 MÜÜA KUIVA JA TOOREST 
KÜTTEPUUD, HIND AL 35EUR/RUUM.

PUUD KOORMASSE LAOTUD, 
KONTEINERIS JA VÕRGUS.

KUIVAD KÜTTEKLOTSID VÕRGUS.

PUITBRIKETT 150EUR/TONN

INFO TEL 5011898 

Otsime 
PUHASTUSTEENINDAJAT 

kontorisse (töö õhtuti).
Info 5032191

Avatud, õiglustundega, edasipüüdlik, 
huumori- ja ilumeelega 

PERSONALISPETSIALIST

soovib rakendada oma teadmisi, kogemusi 
ja ideid personalivaldkonnas. 

Oman psühholoogia ja 
organistsioonikäitumise alast 
kõrgharidust, töökogemust 

personaliarvestuse ja värbamise alal. 
Läbitud PARE personalitöö baaskoolitus. 

Tunnen ennast kodus Töölepingu seaduse 
ja personalitöö erinevate valdkondade 

osas.  Soovin leida osalise koormusega või 
paindlikku tööd.  

Kontakt: kylli.joosep@mail.ee või
+372 528 8286

Õigusabibüroo Saue Õigusabi 
nõustab kõikides juriidilistes 

küsimustes. 

Lepingute ja muude juriidiliste 
dokumentide koostamine. 

Hinnad maakonna soodsaimad. 

Infot saab e-posti aadressil: 
saueoigusabi@gmail.com 

Kinnisvara haldus ja hooldus

• RAAMATUPIDAMINE

• HALDUSTEENUS 

• SISE- JA VÄLIKORISTUS

www.allikuhaldus.eu  
Tel: 5699 9160  

info@allikuhaldus.eu

KEVADHOOAEG 2015 MÄNGUKAVA

01.02 / kell 19.00

Ott Sepp / Ott Sepp tõuseb üles

14.02 / kell 19.00

Andrus Vaarik & Kaspar Velberg /

Orav ja Ilves

07.03 / kell 19.00

Peeter Volkonski & Onu Bella /

2 neitsit

29.03 / kell 19.00

Andrus Vaarik / Mõtlemine on seks

19.04 / kell 19.00

Peeter Oja stand-up komöödia 

citymotors.ee

Pärnu mnt 541
Laagri

Vanamõisa naisteklubi kutsub! 
Vanamõisa seltsimajja 11. märtsil, 

algusega kell 18.30
 

Naistepäeva eri:  

„Hoidistaja 
aastaring“

 
Külla tuleb Kai Põldvee-Mürk, 

kes on raamatu 
„Hoidistaja aastaring“ autor. 

Osavõtt palun registreerida hiljemalt 06.03 
katrin@kodukyla.ee, osavõtutasu 5 euri.

www.vanamoisa.ee

• Elamute projekteerimine
• Kõrvalhoonete   
  projekteerimine
• Ärihoonete 
  projekteerimine
• Konstruktsioonide ja 
  eriosade projekteerimine
• 3D vaadete loomine

 Tel 56 492 309

	  

On kasvamas kuskil üks 
pisike puuja vajab see puu 

sinu sõprust ja hoolt…     
Ott Arder

Laagri Huvialakool
annab teada:

ON ALANUD REGISTREERIMINE
2015/2016 õppeaasta

LOOVUSKOOLI 
RÜHMADESSE

(KOOLIKS ETTEVALMISTUSE RING)

Täpsem info
www.laagrihuvialakool.ee 

telefonil 6 517 635 või 6 517 633,
või e-mailiga: taigur@laagrihuvialakool.ee 

Kontaktisik: Taigur Tooming
Veskitammi 22, Saue vald


