
Läbirääkijad on oma tööga 
suures plaanis ühele poole 
saanud ja ette valmistanud 

ühinemislepingu projekti ja see on 
kõigile huvilistele piirkonna oma-
valitsuskontorites, vallamajades ja 
raamatukogudes väljas ning spet-
siaalse ühinemisajalehega ka kodu-
desse läkitatud. Nüüd on kohalike 
elanike kord arvamust avaldada 
ning volikogudesse valitud rah-
vasaadikutel otsus ühinemise osas 
langetada.

Kaua tehtud kaunikene – 
ühinemisleping
Ühinemislepingu esimene ver-
sioon sai ühinemist nõustavate 
konsultantide abiga valmis juba 
mullu kevadel. Siis asusid lepingu-
ga tööd tegema valdkondlikud ko-
misjonid – tublit täiendust tuli nii 
haridus-, sotsiaal-, huvitegevus-, 
majandus-, kodanikuühiskonna 
kui ka valitsemisteemadel. Suve 
lõpus saadeti leping volikogudele 
üle vaatamiseks ja täiendamiseks 
ning tutvustati seda novembris-
detsembris avalikel aruteludel 
piirkonna elanikele. Alanud aasta 
alguses viidi lepingusse rahvalt tul-
nud tagasiside põhjal taas täiendu-
sed sisse ning jaanuarikuus andsid 
kõik volikogud heakskiidu lepin-
guprojekt avalikule väljapanekule 
suunata ning rahvaküsitlus läbi 
viia.

Avalik väljapanek ja 
rahvaküsitlus
Kuni 19. veebruarini saavad kõik 

huvilised omale sobilikul moel 
lepinguprojektiga tutvuda. Saue-
vallakad leiavad lepingu Saue 
Vallavalitsusest, Saue Vallaraama-
tukogust, Ääsmäe Raamatuko-
gust ja valla kodulehelt aadressil  
www.sauevald.ee ja ühine-
misläbirääkimiste kodulehelt  
www.laaneharjuvald.ee. Kuni 19. 
veebruarini saab lepingu kohta 
ka ettepanekuid ja vastuväiteid 
edastada, saates need Saue Valla-
volikogule aadressil Veskitammi 
4, 76401 Laagri alevik või e-posti 
aadressile info@sauevald.ee.

Rahvaküsitlus algab 29. veeb-
ruaril – hääletada saab nii inter-
netis kui küsitluspunktides. Küsit-
luse käigus saavad 16-aastased ja 
vanemad Kernu valla, Nissi valla, 
Saue valla ja Saue linna elanike re-
gistrisse kantud inimesed avaldada 

arvamust kahes küsimuses. Esmalt 
saab teada anda, kas ühinemist 
toetatakse või mitte ja teiseks saab 
märkida, kas ühendvalla nimeks 
eelistatakse nime Lääne-Harju 
vald või Saue vald. 

Internetis hääletamine toi-
mub 29. veebruarist 4. märtsi-
ni. Hääletamiseks leiavad Saue 
valla elanikud valla kodulehelt  
www.sauevald.ee hääletuslingi 
ning peavad end ID-kaardi või 
mobiil-ID abil tuvastama, seeläbi 
kontrollitakse rahvastikuregistri 
kaudu, kas hääletajal on arvamuse 
avaldamise õigus. Elektrooniliselt 
antud häält saab kuni e-hääletu-
se lõpuni (4. märts) internetis ka 
muuta. Juhul, kui arvamuse aval-
daja on andnud e-hääle, aga ka 
küsitluspunktis hääletamas käinud, 
arvestatakse küsitluspunktis antud 

häält ja e-hääl tühistatakse. E-hää-
letamise läbiviimiseks kasutataks 
AS Andmevara poolt välja arenda-
tud internetikeskkonda VOLIS – 
see ainus lahendus, mis võimaldab 
ühildamist rahvastikuregistriga 
ning seda on ka varem sarnaseks 
otstarbeks kasutatud.

Esialgsed küsitlustulemused 
peaksid juba 7. märtsiks teada 
olema ning need saadetakse oma-
korda volikogudele kinnitamiseks. 
Juba märtsis-aprillis loodavad läbi-
rääkijad ühinemisotsuste langeta-
mise volikogudesse suunata. Ol-
gugi et volinikel pole seadusjärgset 
kohustust hääletada vastavalt 
rahvahääletuse tulemustele, on 
kohalike inimeste arvamus rahva-
esindajatele kindlasti väga oluline. 
Seepärast loodavad läbirääkijad, et 
piirkonna inimesed löövad rahva-
küsitlusel aktiivselt kaasa ning an-
navad selge signaali, millisena nad 
kodukandi arengut juba lähitulevi-
kus näha soovivad.

KoduvaldSAUE VALLALEHT

Alles eelmisel sügisel 
alustasid Laagri koolis 
tegutsemist robootikarin-
gid ja juba jaanuaris osa-
les neli Laagri Roboringi 
võistkonda rahvusvahelise 
robootikavõistluse „First 
Lego League“ (FLL) Põh-
ja-Eesti poolfinaalis, koju 
toodi kaks karikat ja neli 
finaalikohta. 

Laagri Roboring tegi 
võimsa debüüdi

LK  
10-11

Ühinemisjärgsel 
hommikul ei ole öö-
kapi peal purk moosi 
ja kümme eurot

LK 
6-7
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Kolm nädalat enne rah-
vahääletust räägib val-
lavanem, mis on need 
avalikud teenused, mida 
ühinemine aitab paran-
dada, nentides samas, et 
tegemist on nii suure ja 
kompleksse teemaga, et 
ühel hetkel taandub see 
kasude-kahjude kokku lu-
gemise asemel pigem usu 
küsimuseks. Ta tunnistab 
ka, et ühinemisläbirääki-
miste ebaõnnestumist võ-
taks ta väga isiklikult.

Harku hoolde-
kodusse otsitakse 
konkursiga 
lastehoiuteenuse 
pakkujat

LK 2 LK 3

Jutud eesti mehe 
arstile mineku 
hirmust on tugevasti 
liialdatud

LK  13

Kui vallalehe teemakoos-
olekul tõusetus idee tervi-
seteemalisest artiklist, siis 
fookus jõudis kohe mees-
te terviseni. Need ju arsti 
juurde ei lähe. Õnneks 
selgus, et nii hullud need 
lood siiski ei ole.

Laagri kooli kõrval algas jaanuaris 
uue spordikeskuse ehitus

LK 5

ÜHINEMINE

Vanamõisa saab 
külatähiseks 
kolme meetri 
kõrguse 
skulptuuri

Ühinemisläbirääkimised on 
lõpusirgel – kevadtalv toob 
rahvaküsitluse ja ühinemisotsused
Ligi poolteist aastat kestnud läbirääkimised Kernu valla, Nissi valla, Saue 
linna ja Saue valla esindajate vahel on jõudmas otsustavasse faasi. 

Küsitluspunktides saab arva-
must avaldada 29. veebruari 
ja 1. märtsi eelhääletuspäeval 
ning 6. märtsi põhihääletuspäe-
val. Saue vallas on kaks küsitlus-
punkti:

•  küsitluspunkt nr 1, mis asub 
Ääsmäe külas Kasesalu 16 (Ääs-
mäe Põhikool) ja mille piiridesse 
jäävad Aila, Jõgisoo, Koppel-
maa, Maidla, Pärinurme, Pällu, 
Tagametsa, Tuula ja Ääsmäe 
külad;

•  küsitluspunkt nr 2, mis asub 
Laagri alevikus Veskitammi 8 
(Saue Valla Kultuurikeskus) ja 
mille piiridesse jäävad Laagri 
alevik ning Alliku, Hüüru, Kiia, 
Koidu, Püha Valingu, Vatsla ja 
Vanamõisa külad. Need inime-
sed, kelle elukoha andmed on 
kantud Eesti rahvastikuregist-
risse Saue valla täpsusega, saa-
vad küsitluses osaleda küsitlus-
punktis nr 2 Laagris.

KÜSITLUSPUNKTIDKADRI
TILLEMANN
ühinemiläbi-
rääkimiste nõunik

29.02.2016 1.03.2016 2.03.2016 3.03.2016 4.03.2016 5.03.2016 6.03.2016
Elektrooniline hääletamine 29.02 kell 9 kuni 4.03 kell 20

Hääletust 
ei toimuEelhääletamine küsitlus-

punktides toimub kell 12-19.00
Hääletamine küsitlus-
punktides kell 10-20

TOETAN

EI TOETA

ÜHINEMISE 
ERINUMBER
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Mitmed lapsevanemad on 
väljendanud huvi puhkuse-
ta lasteaiakoha kasutamise 

vastu. Kelle elukorraldus eeldab laste-
aiakoha kasutamist juulikuus, saab ka-
sutada valverühma võimalust Nõlvaku 
lasteaias. Valverühma saavad oma lapse 
registreerida vanemad, kelle laps on vä-
hemalt 3 aastat vana ning laps kasutab 
Saue valla munitsipaallasteasutuse koh-
ta. Et valvelasteaia võimalust kasutada, 
tuleb hiljemalt 15. märtsiks esitada 
vastav avaldus oma lasteaia direktori-
le ning tasuda koheselt kohatasu täis-
summas kogu juulikuu eest, sõltumata 
sellest, mitu päeva laps reaalselt kohal 
käib. Täisummaks on 86 eurot ehk 20% 
alampalgast.

Paldiski maantee ääres asub kuna-
gine 1901. aastal ehitatud Harku 
vallamaja, kus nõukogude ajal 

tegutses haigla ning viimased 20 aas-
tat Harku hooldekodu. Kuna paljud 
hooldekodu töötajatest soovisid minna 
pensionipõlve pidama ja Saue valla lä-
hiümbruses suurenes erasektoripoolne 
hooldekodukohtade pakkumine, otsus-
tas Saue Vallavolikogu viia läbi hanke 
hooldekoduteenuse pakkuja leidmiseks 
ja Harku hooldekodu sulgeda. Tänaseks 
on kõik hooledkodu kliendid leidnud 
omale uue koha, peamisel Keilas asuvas 
vastrenoveeritud hooldekodus.

Juba möödunud suvel otsis valla-
valitsus ideid, millist uut teenust võiks 
vallaelanikele pakkuda senistes hoolde-
kodu ruumides. Ideid laekus erinevaid 
ning pärast pikka ja põhjalikku vaagimist 
otsustas volikogu, et väärikas hoones 
võiks tegutseda lastehoid. 

Antud piirkonnas – Kiia, Püha, Hüü-
ru ja Vatsla külades – elab kokku üle 
1000 elaniku ning üldplaneeringu ko-
haselt on tegemist suure perspektiivse 
tiheasustusalaga, samuti areneb jõudsalt 
Vatsla aiandusühistute ala. Samas puu-
dub lähiümbruses munitsipaallasteaed 
ning pole ka erateenuse pakkujaid. Piir-
konda teenindab Harku külakeskuses 
olev lasteaed. 

Ka on kasvanud Laagri piirkonnas 
lasteaiateenust vajavate laste arv, mis-
tõttu on otstarbekas hajutada teenuse 
pakkumist kodulähedastesse eralasteae-
dadesse. Näiteks on laste arv 1. jaanua-
ril 2016 võrrelduna 1. jaanuari 2015 
seisuga tõusnud iga sünniaasta kohta 
10-20 lapse võrra. Selline trend on ol-
nud täheldatav ka varasematel aastatel. 
Lisaks on just alla 3-aastaste laste jaoks 

parimaks lahenduseks lastehoid, kus las-
te arv palju väiksem kui lasteaias.

Nii otsustaski Saue Vallavolikogu, et 
tuleb välja kuulutada avalik konkurss 
lastehoiuteenuse pakkuja leidmiseks. 

Täpsemad tingimused on avaldatud 
Saue valla kodulehel www.sauevald.ee.  
Ootame aktiivset konkursist osavõttu 
ning loodame, et juba peagi täidavad 
väärika maja laste rõõmukilked.

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.

• Saue valla 2016. aasta eelarve vastuvõtmine, III lugemine 
ja kehtestamine 
• Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue valla 
ühinemislepingu kinnitamine, II lugemine 
• Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue valla 
ühinemislepingu avalikustamisele suunamine
• Elanike arvamuse väljaselgitamise kord II lugemine ja 
kehtestamine 
• Saue valla vapimärkide, volikogu aukirjade ja tänukirjade 
andmine 
• Saue Vallavolikogu 28. märtsi 2013. aasta otsuse nr 
19 lisaga 1 kinnitatud Saue Vallavalitsuse palgajuhendi 
muutmine 
• Volituste andmine lepingu sõlmimiseks AS-iga Eesti 
Liinirongid Saue valla elanikele soodsama rongisõidu 
võimaldamiseks 
• Nõlvaku lasteaia ümberkorraldamine ja Tuleviku lasteaia 
asutamine 
• Tuleviku lasteaia põhimäärus 
• Saue valla terviseprofiili kinnitamine, II lugemine ja 
kehtestamine 
• Laagri esmatasandi tervisekeskuse arengukava 
kinnitamine, II lugemine 
• Avaliku konkursi korraldamine Hüürus asuvate endiste 
Harku Hooldekodu ruumidele rentniku leidmiseks 
• Nõusoleku andmine riigihanke „Vae tn ja Hoiu tn 
valgustatud jalg- ja jalgrattateede ning sõidutee 
renoveerimise ehitustööd“ korraldamiseks 
• Saue valla teehoiukava 2016-2019 kinnitamine, II lugemine 
• Vallavara võõrandamine avaliku kirjaliku enampakkumise 
korras 
• Aila külas asuvate Arualaotsa, Mäe tee L1 ja Mäe tee L2 
kinnistute ning UusArula kinnistust äralõike tasu eest Saue 
vallale omandamine 
• Vallavalitsuse liikmetele lisatasu maksmine 
• Kinnistu tasu eest Saue vallale omandamine 
• IV kvartali aruande ülevaade

Volikogus 29. jaanuaril HARIDUS

Konkurss Harku hooldekodu 
ruumidesse lastehoiu rajamiseks
Aasta alguses suletud Harku hooldekodusse otsitakse konkursi 
korras lastehoiuteenuse pakkujat.

INDREK 
EENSAAR
abivallavanem

• laste arv, kellele teenust ollakse 
valmis osutama (arvestades muidugi 
ruumide suurusest tulenevate piiran-
gutega);

• lisateenuste hulk;

• teenuseosutaja varasem kogemus ja 
äriplaan;

• konkursil osaleja võime teha inves-
teeringuid (nt laste mänguatraktsioo-
nidesse);

• vallaelanikele pakutavad soodus-
tused. 

• Pakkumus tuleb esitada Saue Valla-
valitsusele kirjalikult suletud ümbrikus 
(aadress Veskitammi 4, Laagri alevik, 
Saue vald, 76401) või digitaalselt 
allkirjastatuna (e-posti aadress info@
sauevald.ee) hiljemalt 29. veebruaril 
2016 kella 15.00ks.

• Täpsem info koos tingimustega info 
Saue valla kodulehel  
www.sauevald.ee

• Veelgi täpsem info Indrek Eensaar 
6541158 või Birgit Tammjõe-Tulp 
6541154

OLULISEMATEKS KONKURSI-TINGIMUSTEKS ON Alates 4. jaanuarist sõidab bussiliin 112 Laagri keskusest 
edasi Urda jaama ja Koidu küla peatustesse. Alguses on 
liinil olnud küll mõningaid käivitusraskusi alates kliima soo-
jenemise teemaga harjunud eestlastele ootamatult külmast 
ilmast ja lumest kuni bussijuhtide harjumuseni sõita väära-
matult aastatega sisseharjunud marsruudil Laagri keskus 
– Haabersti. Jättes käivitusraskused kõrvale, on tegemist 
siiski kontseptuaalselt uue lähenemisega Saue valla trans-
pordikorralduses. Bussiliin 112 on esimene Saue valla rahas-
tatav liin, mis võimaldab kombineerida rongi- ja bussisõitu. 
Selle teeb võimalikuks struktuurivahenditest rahastatud 
Urda jaama parkla koos bussipeatusega, eesmärgiks on 
pakkuda vallaelanikele mugavaid ühistranspordilahendusi 
ning pargi ja reisi võimalust. See on osa terviklikust ühis-
transpordi kasutamise soodustamise kavast. 

Liini 112 sõiduplaani koostamisel on arvestatud tal-
vise rongide sõiduplaaniga ning jäetud endiseks po-
pulaarsemate väljumiste ajad. Ühtlasi on võimalik 
Koidu külast pääseda bussiga Laagri keskusesse ja Haa-
berstisse ning soovi korral ümber istuda Tallinnasse 
suunduvale rongile. Liin 112 kuulub Tallinna ja Harjumaa 
ühtsesse piletisüsteemi ning täispilet Koidu külast Haabers-
tisse maksab 1.60 eurot ning Laagri keskusesse 90 senti,  
vt www.harjuytk.ee/piletite-hinnad.

Käivitus Saue valla 
esimene etteveoliin

Ideid, millist teenust hooldekodu tühjaks jäänud ruumides pakkuma hakata, laekus 
erinevaid ning pärast  vaagimist otsustas volikogu, et väärikas hoones võiks tegutseda 
lastehoid

Juulis on munitsipaallasteaiad suletud, 
avatud on üks valverühm Nõlvaku lasteaias
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Kahjuks sai see kergliiklustee 
küll meie poolt vaadatuna 
valele poole raudteed, kuid 

ei ole ka sellest midagi väga hullu. 
Tigedaks teeb hoopis see, et pääs 
sellele toredale kergliiklusteele ei ole 
Välja tee äärest võimalik. Kogu kerg-
liiklustee on ääristatud piirdeaiaga. 
Ohutusele mõeldes on see täiesti 
mõistetav ja arusaadav. Aga inime-
sed, kes elavad Välja tee keskosas, ei 
saa kasutada kergliiklusteed Sauele 
minekuks. Pääs kõnniteele on Välja 
elurajooni pool ja Saue raudteejaama 
juures. Ükskõik kummale poole vaa-
ta, ikka on üle 400 meetri kergliik-
lusteeni. Peame endiselt kõmpima 

jalgsi Välja teel ja autodega silmitsi 
seisma. 

Kummaline on veel see, et omal 
ajal andsid inimesed vallale oma 
maade otsast tükikesed just sel põh-
jusel, et oleks võimalik see kergliik-
lustee ehitada. Nüüd siis pandi meid 
hoopis tara taha. Neid tara taga ole-
vaid inimesi on Vanamõisa pool vei-
di üle 30, kes endiselt peavad käima 
sõiduteel ja olema ohutsoonis. Peale 
Välja tee asfalteerimist on kasvanud 
ka kiirused ja ega kiiruspiirangutest 
väga lugu ei peeta, aga see on teine 
teema.

Nüüd siis tuleks veidi projekti ko-
hendada ja teha veel üks jalakäijate 
ülekäik. Irula tee ots on selleks igati 
sobilik ja vist oli sarnane asi kunagi 
ka planeeritud. Igal juhul meie vaa-
tevinklist on praegu selline tehtud 
– mõeldud projekt. Loodame, et üle-

käik saab peagi teoks ja külaelanikud 
ei pea vikatite ja hangudega tulema 
valda õiglust nõudma.

Kommenteerib Saue valla teede-
spetsialist Indrek Brandmeister
Kergtee ehitamine finantseeriti eu-
rotoetustest, mis oli võimalik ainult 
koostöös Saue linnaga ja eeldusel, et 
tee ühendab piisavalt palju olemas-
olevaid eluasemeid, mis täna asuvad 
peamiselt Saue linna poolel, v.a Välja 
elurajoon. Seetõttu sai tee ka valda-
valt Saue linna poole rajatud, sest oli 
vaja teha valik, kas ehitada nii, et tee-
ehituse projekt vastab rahastuse kri-
teerimitele või jätta ehitamata. 

Kaasates projekti Saue linna ja 
suurendades koostööprojektina ra-
hastustingimuste punktisummat 
ning ka otseste kasusaajate hulka, 
saadi projektile 2015. aasta teisel 

poolel toetus reservobjektina n-ö 
joone alt ning valla poolt hindame, 
et Saue linna kaasamata ei oleks pro-
jektile rahastust üldse saadud. Olen 
seisukohal, et kui projektirahade 
konkurents läheb tihedaks, peavad 
ametnikud tabama ära ning leidma, 
kuidas tiheda konkurentsi tingimus-
tes rahad n-ö koju ära tuua ja olen 
uhke, et Saue valla ja linna tiim suu-
tis teha selle nimel ühist head koos-
tööd.

Kui valla poole peal hakkab kin-
nisvaraarendus ka arenema ja piir-
konda asub elama kriitiline arv kasu-
tajaid, siis tekib võimalus ja mõttekus 
tulevased elurajoonid samuti kerg-
teega ühendada. Praegu on selles 
piirkonnas kokku vaid kaheksa ma-
japidamist. Tulevikuplaan on koos 
arendajaga projekteerida ja rajada 
kergtee vähemalt Ojakalda tee otsa-

ni koos ületuskohaga Kukerpuu tee 
ristumiskoha lähedal. 

AS Eesti Raudtee ja Tehnilise 
Järelevalve Ameti esitatavad ohutus-
nõuded eeldavad, et raudtee ületus-
kohti ei projekteeritaks liiga tihedalt 
ning et inimesed ei pääseks ebatur-
valiselt rööpaid ületama selleks mitte 
ettenähtud kohtades. Seetõttu on 
raudteega külgnevate kergliiklustee 
rajatiste projekteerimisel nõue lisada 
külgnev aed.

Küll on aga tänase seisuga täien-
dava ületuskoha projekt valminud ja 
see saab olema autode ülesõidukoha 
kõrval Suurevälja tee ääres, tehniline 
projekt on juba olemas. Eesti Raud-
tee kavandab lõigul Saue-Valingu tei-
se rööpapaari ümberehitustöid aastal 
2017, valla poolt oleme esitanud pal-
ve, et oleks mõistlik täiendava ületus-
koha ehitamine Eesti Raudtee poolt.

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Laagrisse kerkib mõnus tennisekeskus
SPORT

Laagri kooli kõrvalkrundil algas jaanuaris uue spordikeskuse ehitus, kasutamisvalmis peaks see olema hiljemalt 
septembriks. Spordikeskuse põhifookus on tennisel, investeeringu taga on tennisega pikalt seotud inimesed.

TARVO VAU
külaelanik Välja 
tee äärest

Narritatud külarahvas – kergtee ehitati, aga peale ei pääse
KÜLAELANIK ARVAB

Umbes selliselt võiks öelda Vanamõisa küla elanike kohta, kes elavad Välja tee ääres. Nimelt on meil nüüd 
raudteega paralleelselt vägagi tore kergliiklustee ringteelt Sauele ja veel edasigi. Sirge, sile ja hästi valgus-
tatud, lausa rõõm seal käia ja sportida. 

2014. aasta suvel 
kuu luta s 
Saue val-

lavalitsus välja avaliku konkursi, et 
leida ettevõtja, kes rajaks Laagrisse 
koolimaja kõrvale spordi- ja vabaaja-
keskuse. Konkursitingimused nägid 
ette, et vald annab maatüki 25 aas-
taks tasuta kasutada. Konkursi võitis 
OÜ Laagri Tennisekeskus, mille taga 
seisavad tennisetreenerid Redt Rei-
mal, Bruno Loit, Oskar Saarne, Ivar 
Troost, Mart Jürgenson ning ka Ees-
ti parim meestennisist Jürgen Zopp. 
Spetsiaalselt spordikeskuse ellu- 
viimiseks asutatud ettevõtte omani-
keringi kuulub ka AS Infortar – vii-
mase üks omanikest on Enn Pant, 
kes on Eesti Tennise Liidu president.

Tennisekeskuse ehitajaks on  
Mapri OÜ. 5700 ruutmeetrile raja-
takse kuus siseväljakut – neli kõva-
kattega ja kaks vaipkattega. „Eestis 
on küllalt populaarsed nii kõva- kui 
vaipkattega väljakud, sellepärast on 
meie soov anda mängijatele vabad 
käed oma valikute tegemisel,“ sel-
gitab keskust juhtima hakkav Rain 
Rõigas. Väljakute taha on planee-
ritud piisavalt jooksuruumi ning 
unustatud ei ole ka pealtvaatajaid. 
Üks tenniseväljakutest on multi-
funktsionaalne, võimaldades män-
gida sulgpalli neljal platsil. Lisaks 
tulevad keskuse kõrvale kaks väli-
väljakut. Keskuse teisele korrusele 
tuleb ka pilatese stuudio, koha leia-
vad massaažituba, lastenurk, väike 
kohvik ning tennisetarvete kauplus.

Nõudlus väljakute järele
Tennisekeskuse potentsiaalsete kasu-
tajate osas on Rõigas tagasihoidlikult 
optimistlik, sest antud piirkonnas 
puuduvad tänapäevased mänguvõi-
malused. „Rusikareegel maailmas 
on, et 2000 inimese kohta võiks olla 
üks väljak,“ räägib Rõigas. Laagri 

Tennisekeskuse sihtgrupina nähakse 
kõiki, kes on 15-minutilise autosõi-
du kaugusel. Tennisekeskusesse on 
mugav tulla ka ühistranspordiga, lä-
hedal asuvad rongi- ja bussipeatused. 
„Loodame, et asukoht soosib meid 
ja ka kohalik kogukond võtab meid 
omaks,“ usub Rõigas.

Tennisekeskuses alustab tööd 
tennisekool, kus õpetatakse nii noo-
ri kui täiskasvanuid. Peale selle ha-
katakse keskuses korraldama igale 
mängutasemele sobivaid turniire. 
Võimalusi tennist harrastada saab 
olema mitmeid. Kellel pall juba pa-
remini mängus püsib, võib sõbraga 

kahasse väljakut rentida. Kes alles 
alustab, saab harjutada koos treene-
riga. „Lähemat infot broneeringute, 
hinnakirja, tennisekooli ja muu kes-
kusega seonduva kohta hakkab ten-
nisehuviline saama valminud kodu-
lehelt, mida jooksvalt täiendatakse,“ 
julgustab Rõigas infot uurima. 

Koostöö kohalikega
Rõigas lubab, et kindlasti toob tule-
vik koostöö kohalike koolide ja laste-
aedadega, miks mitte ka teiste samas 
valdkonnas tegutsejatega. „Oleme 
uurinud näiteks koostöökohti Kuuse 
spordiklubiga,“ toob Rõigas näite. 
Aga pidepunkte kohaliku kogukon-
naga võiks olla veelgi. Tahaks mõni 
kohalik hakata näiteks massaažitoas 
teenust pakkuma, mõni mööbli-
meister oma kätetööga halli sisus-
tada, kindlasti vajab hall tulevikus 
koristusteenust – kõik sellelaadsed 
ettepanekud on juba praegu ooda-
tud, ühendust võib võtta kodulehel 
olevatel kontaktidel.

• jaanuar 2016 - ehituse algus
• märts 2016 - seinad püsti
• aprill 2016 - katusetööd lõpe-
tatud 
• mai 2016 - alustatakse sise- ja 
haljastustöid
• juuli 2016 - hoone valmis
• september 2016 - avamisüritus 
ning hall alustab täismahus tööd

OÜ Laagri Tennisekeskus
• valmimisaeg juuli 2016
• www.laagritennis.ee
• www.facebook.com/ 
LaagriTennisekeskus/

EHITUSE AJAKAVA

Tennisekeskuse 5700 ruutmeetrile rajatakse kuus siseväljakut – neli kõvakattega ja kaks vaipkattega

Laagri kooli kõrvalkrundile on planeeritud lisaks tennisekeskusele veel ka uus koolihoone, tervisekeskus ja pisut 
eluasemepindu
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Soodsama rongisõidu võimalu-
se on vallaelanikud väga hästi 
vastu võtnud ning sõitjate arv 

üha kasvanud. Arvestades rongi-
sõidu populaarsust, otsustas Saue 
Vallavolikogu pikendada Elroniga 
(AS Eesti Liinirongid) sõlmitud le-
pingut 2017. aasta veebruari lõpuni. 

Sauevallakas saab Elroni rongis 
Saue valla piires ehk Elroni mõis-
tes II hinnatsoonis tasuta sõita. 
Ehk siis tasuta pääseb Urda jaamast 
Valingule ja vastupidi. Ka Laagri 
jaamani on sõit tasuta. Tasuta on 
ka sõit Saue linnas asuvast jaamast 
Laagri jaama. 

Kui sõit viib Saue valla piiridest 
ehk Elroni II tsoonist kaugema-

le, maksab seauevallakas alati ühe 
tsooni võrra vähem (nt sõites kol-
me tsooni jagu Keilast Tallinnasse, 
tuleb maksta ainult 2 tsooni hind, 
sõites aga Laagri jaamast (1. tsoon) 
Paldiskisse (4. tsoon) tuleb maksta 
3 tsooni hind. 

Soodsa sõidu nautimiseks on va-
jalikud 3 kaarti – ID-kaart, nn ro-
heline ehk ühiskaart ja Elroni kaart. 
Neist Elroni kaart on vajalik ainult 
siis, kui on plaan osta rongis pilet. 
Kui pilet on soetatud ühiskaardile, 
pole Elroni kaardi omamine vajalik. 

Kuidas osta soodsamat perioodi-
piletit?
Soodsama perioodipileti soetami-
seks tuleb minna lehele www.pilet.
ee ning logida sisse. Sauevallakale 
kehtivaid piletihindu näete tulbas 
„Hind Saue valla elanikule“ alt. 
Valides sobiva perioodipileti ning 

sisestades isikukoodi või isikusta-
tud ühiskaardi numbri, arvutab 
süsteem automaatselt teile soodsa-
ma hinna. NB! Soodsamat hinda 
näitab süsteem alles siis, kui olete 
sisestanud isikukoodi või ühis-
kaardi numbri ja vajutanud nuppu 
„maksma“.

Kuidas osta soodsamat piletit 
Elroni rongis?
Elroni rongis soodsama pile-
ti soetamiseks peab olema lisaks  
ID-kaardile ja ühiskaardile ka Elro-
ni kaart, kuhu peab olema eelnevalt 
laetud piisav summa raha.

Kas rongis saab tasuda pileti eest 
sularahas?
Ei. Rongis sularaha eest piletit osta 
ei saa.

Kui ma sõidan ainult 2. tsooni 

piires, kas mul peab olema ka  
Elroni kaart?
Ei. Ainult 2. tsooni piires tasuta 
sõitmisel pole Elroni kaart vaja-
lik. Vajalik on vaid ühiskaart ja  
ID-kaart. 

Kui mul on perioodipilet, kas 
mul peab siis olema kaasas ka El-
roni kaart?
Ei. Kui olete ostnud pilet.ee süs-

teemist perioodipileti, pole Elroni 
kaardi omamine ega kaasas kand-
mine vajalik.

Kui mul on e-õpilaspilet, mis 
kehtib ühiskaardina, kas võin 
seda rongis kasutada ühiskaardi 
asemel?
Jah, Elroni rongis võib ühiskaardi 
asemel kasutada ühiskaardi funkt-
siooni omavat e-õpilaspiletit.

Saue Vallavalitsuse 5.01.2016 kor-
raldusega nr 2 algatati Saue valla 
omandis oleval Vatsla külas Vatsla 
tee L2 (72701:001:0662, suurusega 
4,45 ha, sihtotstarve transpordimaa 
100%) kinnistul detailplaneering, 
eesmärgiga muuta transpordimaa 
sihtotstarve osaliselt elamumaaks 
ning määrata ehitusõigus nelja ük-
sikelamu rajamiseks. Tegemist on 
Saue vallale kuuluva teemaa koos-
seisus oleva hoonestamata maa-
alaga. Elamumaaks muutmine on 
eelkõige põhjendatud asukohaga. 
Planeeringuala piirneb olemaole-
vate elamumaa kruntidega ning 

mõistlik oleks ehituslikult eluhoo-
nete funktsiooni jätkamine. Võima-
lus on liituda piirkonna ühisveevär-
gi ja –kanalisatsiooniga. Vatsla tee 
L2 transpordimaa kinnistu algab 
Harku teelt ning kulgeb Vatsla aian-
dusühistute vahelisel maa-alal (ko-
gupikkusega ca 1,8 km). Teemaa 
laius on aiandusühistute elamu-
kruntide juures ca 35 m ning nii laia 
teenindusmaad ei ole tee tarbeks 
vaja. Vatsla teel on piirkiirus 50 
km/h, antud teelõigul on tegu sisu-
liselt linnatänavaga ning tee liiklus-
koormus ei ole suur. Planeeritavate 
elamukruntide hoonestus planee-

ritakse Vatsla teest võimalikult kau-
gele, et tagada detailplaneerin-
guga teele kaitsevöönd vähemalt 
10 m. Planeeritavale maa-alale on 
võimalik moodustada neli ca 1 500 
m² suurust üksikelamukrunti ning 
planeeritava maa-ala suuruseks 
on kokku ca 0,8 ha. Juurdepääsud 
kahele elamukrundile saab tagada 
olemasolevalt Vatslaoru juurde-
pääsuteelt ja kahe krundi tarbeks 
rajada üks ühine mahasõit Vatsla 
teelt. Samuti on Vatsla tee ääres 
piisavalt ruumi kergliiklustee raja-
miseks. Planeeringu koostamisel 
arvestatakse Saue valla üldpla-

neeringu ja Harjumaa kergliiklus-
teede teemaplaneeringu kohase 
prioriteetsusastme kergliiklustee 
rajamisega, mis võimaldab ühen-
dada omavahel planeeritavaid ja 
olemasolevaid kergliiklusteelõike.  
Planeeritava kergliiklustee tarbeks 
tuleb tagada ca 6 m laiune maa-
ala.  Saue valla üldplaneeringu 
kohaselt asub detailplaneeringuks 
taotletav maa-ala tiheasustusalal 
Vatsla külas ning planeeritava maa-
ala maakasutuse juhtotstarbeks on 
määratud aiandus- ja suvilaühis-
tute maa - võimalik perspektiivne 
pere- ja ridaelamumaa. Piirkonnas 

paiknevad suvilakrundid, mis on 
enamuses kasutuses elamutena. 

Saue valla territooriumil jaa-
nuaris 2016 detailplaneeringuid 
ei kehtestatud.

Detailplaneeringute korraldus-
tega ning otsustega on võimalik 
tutvuda valla veebilehel: http://
sauevald.kovtp.ee/et/detailpla-
neeringud

Lähemat informatsiooni saab 
planeeringute spetsialistilt Maili 
Metsaotsalt 654 1157 maili.metsa-
ots@sauevald.ee

SAUE VALLA AMETLIKUD PLANEERINGUTEATED

SAUE VALLA TERRITOORIUMIL JAANUARIS 2016 ALGATATI JÄRGMINE DETAILPLANEERING:

Sauevallakas saab ka 2016. aastal Elroni rongis soodsalt sõita 
Möödunud aasta 1. septembril algas sauevallakate jaoks uus ajastu – valla sees muutus sõit Elroni rongis 
priiks ning vallast kaugemale, näiteks Tallinnasse oli sõit ühe tsooni võrra soodsam. 

TRANSPORT

INDREK 
EENSAAR
abivallavanem

Ääsmäe kooli õpikeskkonna 
kaasajastamist on kavanda-
tud juba mitmeid aastaid. 

Möödunud aasta sügisel asus valla-
valitsus Ääsmäe kooli teemat põh-
jalikult analüüsima seoses perioodi-
liselt suurenenud sündivuse ja uute 
elanike sisserändega. Detsembris 
2015 analüüsis vallavalitsus kooli-
minevate laste arvu lähtuvalt konk-
reetsete laste elukohtadest ja vasta-
val aastal kooliküpseks saavate laste 
lõikes. Analüüsi tulemusel selgus, 
et Ääsmäe kooli piirkonnas võivad 
potentsiaalselt lapsed asuda õppima 
aastate lõikes järgnevalt:

Võtsime ka arvesse asjaolu, et 
täiendava sisserände tulemusena 
võib 7 aasta jooksul igas vanuseast-
mes laste arv täiendavalt kasvada, 
samuti võib tulevikus potentsiaalselt 
asuda Ääsmäe kooli õppima rohkem 
õpilasi piirkonna lähitagamaalt, eel-
kõige Kernu vallast. 

Lähtudes ülaltoodud laste arvust 
ja täiendavatest eeldustest on valla-
valitsus seisukohal, et lähiaastatel ei 

piisa Ääsmäel ainult ühe paralleeliga 
põhikoolist, kuna põhikooli klassi 
suurus on põhikooli ja gümnaasiu-
miseadusega piiratud 24 lapsega, 
mida koolipidaja võib erandkorras 
piisava klassiruumi suuruse ja tervi-
sekaitse nõuete täitmise korral suu-
rendada kooli direktori ja hooleko-
gu otsuse alusel. 

Lähtuvalt analüüsist on valla-
valitsus valmistanud ette Ääsmäe 
koolikeskkonna parandamiseks 
projekteerimise hanke. Projektee-
rija ülesandeks on lahendada Ääs-
mäe kooli õpikeskkonna järkjärgu-
line parandamine nii, et vajadusel 
oleks võimalik 2 paralleeliga kooli 
töö juba lähiaastatel ning perspek-
tiivsena ette nähtud võimalus täies 
ulatuses laieneda kahe paralleeliga 
kooliks. 

Esimese etapina on kavandatud 
uue õppekorpuse rajamine, mis si-
saldaks muuhulgas uusi tehnoloo-
giaõpetuse ruume ja kunsti/käsi-
töö/kodunduse klassi. Projekteerija 
ülesandeks on välja töötada ka järg-
neva etapi lahendus, mis lahendaks 
kooli administratiivosa kaasajasta-
mise, kas läbi olemasoleva hoone 
olulise uuendamise või täiesti uue 
administratiiv-õppekorpuse rajami-
se. Milliseks täpselt kujuneb Ääs-
mäe kooli õpikeskkonna uuendami-
se teine etapp, peab vastuse andma 
projekteerija protsessi käigus, sh ot-
sustatakse lõplikult ka olemasoleva 
koolihoone lammutamise või osali-
se lammutamise vajadus. 

Kava kohaselt valmiks täiesti uus 
õppekorpus esimeses etapis juba 
2017. algaval õppeaastal. Selleks 

ajaks toimuks olemasoleva kooli-
hoone esmavajalik õpikeskkonna 
parendamine, eelkõige akende va-
hetus kogu hoones. Samas prot-
sessis valmiks kooli juurde ka uus 
staadion. Edasine ajakava sõltub 
projekteerija pakutud lahendusest, 
koolikohtade tegelikust vajadusest 
ning valla eelarvelistest võimalus-
test. 

Kirjeldatud viisil kavandatud te-
gevuste etappideks jaotamine annab 
võimaluse oluliselt varem asuda uut 
õppekorpust ehitama ning võimal-
dab hilisemas etapis rekonstruee-
rimistööde jätkamist nii, et kool 
saab samal ajal uues valminud osas 
jätkata tegevust ja puudub loodeta-
vasti vajadus korraldada tööde ajal 
hariduse andmist teistes võimalikes 
asukohtades.

Ääsmäe kooli õpikeskkonna kaasajastamise esimese etapina 
on kavandatud uue õppekorpuse rajamine
Saue valla eelarvestrateegias on Ääsmäe kooli kaasajastamine kavandatud ajas kõige varasemalt 
2019. aastaks, aga uus õppekorpus esimeses etapis juba 2017. algaval õppeaastal.

HARIDUS

INDREK 
EENSAAR
abivallavanem

AASTA LAPSI

2016 33

2017 31

2018 41

2019 39

2020 33

2021 39

2022 24
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Kleiso Mart oli ainuke mees, 
kellel peale Põhjasõda siin-
mail hing sisse jäi. Temast 

põlvnevad põhimõtteliselt kõik 
Vanamõisa põlisperekonnad, ligi 
300-aastane perekonnaliin ulatub 
välja 17. sajandisse ja just Kleiso 
Mardini. Näiteks perenimed Part, 
Koppel, Meekov on üsna kindlalt 
seotud just temaga ja võib öelda, et 
Vanamõisas elab tänagi veel 9.-13. 
põlve Mardi järeltulijaid. „Kui tuli 
mõte, et vaja Vanamõisa küla kui-
dagi tähistada, siis Kleiso Mart tun-
dus ainuvõimalik lahendus – kivid ja 
müürid tundusid liiga lihtsad,“ sel-
gitab külaelanik Eero Kaljuste.

Kuju tuleb Suurevälja tee ja kerg-
tee äärde, kõigile, kes külast läbi sõi-
davad või vabaõhukeskusesse suun-
duvad, jääb tulevikus pilk Mardile 
pidama. Koht ise sai valitud oma 
silmapaistva asukoha tõttu, küll aga 
olla just seal eelmise sajandi algu-
ses ka küla keskne kohtumispaik ja 
jaanitulede koht olnud. „Selle taga 
jookseb ka ajalooline külatee, mis 
ühendas Saue ja Vääna mõisa,“ üt-
leb Kaljuste.

Tema unistustes saab pea 3 meet-
ri kõrguseks planeeritud skulpuurist 
tulevikus valla turismiatraktsioon. 
„Ma usun küll, et kümned bussid 
hakkavad Pärnu maanteelt maha 
keerama Marti vaatama,“ naerab 
Kaljuste. Kujule valmistakse vastav 
interaktiivne äpirakendus, millelt 
saab kergesti ligi Vanamõisa küla 
ajaloole. Kaljuste sõnul tuleb vaba-
õhukeskuses üsna tihti kokku puu-
tuda sellega, et külalised otsivad 
infot inglise keeles, aga seda lihtsalt 
ei leia, skulptuurile tahetakse seega 
hariv lisaväärtus anda.

Skulptuur tuleb dolomiidist, 
kaaluti ka graniiti, aga kuna taiese 
visuaal on kavandatud linastes riie-
tes mehekujuna, siis just dolomiit 
toob linase riide struktuuri kõige 
ehedamalt välja. Kaelas on mehel 
külimit, ajalooline põllumajandu-
ses kasutuses olnud viljanõu, mis 
toetavat ka kogu piirkonna põl-
lumajandusega seotud ajalugu ja 
identiteeti.

Kuju valmistab Saue valla ko-
halik skulptor Gea Sibola Hansen, 
kelle kiviraide ateljee asub Mak-
simarketi taga Laagris. Kleiso kuju, 
selle valgustuslahenduse ning juu-
resoleva haljastuse valmimisajaks on 
2016. aasta juuni, mil küla tähistab 
ka oma 775. sünnipäeva.

KÜLAS TOIMUB

Vanamõisa saab külatähiseks 
kolme meetri kõrguse skulptuuri
Identiteediküsimuse lahendavad külad tavaliselt omanimelise kivi tähistamisega 
või ehitatakse värav või kivimüür, aga Vanamõisa otsustas dolomiiti raiuda 
külarahva esiisa Kleiso Mardi.

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Külajutud räägivad, et see Kleiso Mardi skulptuur tuleb kahtlaselt Eero 
Kaljuste nägu ja tegu ☺

Suurem osa traagiliselt lõppe-
nud tulekahjusid juhtuvad 
just kodudes, sest inimesed 

sageli ei märkagi tuleohtlikke olu-
kordi oma elamises ja ei oska ka õn-
netuse juhtumisel midagi ette võt-
ta. Saue vallas oli möödunud aastal 
11 hoonetulekahju, ühtki inimest 
vallas tulekahjudes ei hukkunud.

Sel aastal tulevad Saue valla ko-
dusid nõustama Nõmme komando 
päästjad, kes alustavad inimeste 
elupaiga vaatlusega juba enne majja 
või korterisse jõudmist. Vaadatak-
se, milline on päästeauto ligipääs 
majale, jälgitakse, et prügikast ja 
puuriit oleksid majast piisavalt kau-
gel, hinnatakse korstna välist seisu-
korda ja palju muudki. Kortermaja-
des vaadataks kriitilise pilguga üle 
ka trepikojad, et üleliigsed esemed 
häda korral evakuatsiooni ei takis-
taks.

Uuritakse, millal käis korstna-
pühkija, milline on küttekolde ja 
selle ümbruse olukord. Kas elami-
ses on suitsuandur ja kui seda ei ole, 
on päästjad abiks selle paigaldami-
sel. Päästjate varustuses on selleks 
puhuks olemas suitsuandurid, mis 
paigaldatakse inimestele tasuta.

Kodukülastuse eesmärk ei ole 
kedagi trahvida või karistada, vaid 
lihtsalt nõustada kõrvalseisja pilgu 
läbi. Külas käivad nii kutselised kui 
ka vabatahtlikud päästjad, kes on 
saanud vastava koolituse. Kodukü-
lastusi tehakse nii tööpäevadel kui 
ka nädalavahetustel. Kellele oleks 
vaja külla minna, selgitatakse välja 
koostöös kohalike omavalitsuste ja 
külavanematega ning põhimõtteli-
selt kõigi abiga, kes on valmis infot 
jagama.

Vahel võib juhtuda, et kodukü-
lastus jääb pooleli, kuna päästjate-
le tuleb väljakutse. Säärasel juhul 
võetakse inimesega hiljem uuesti 
ühendust ja jätkatakse sealt, kust 
pooleli jäi. 

Kui soovite küsida lisainfot kü-

lastuste kohta, siis Nõmme koman-
dopealik Andur Soo on valmis teie 
küsimustele vastama. 

Kontaktid: 
Andur Soo tel 6718300,  
mob 53462765
e-post: andur.soo@rescue.ee

Päästjad tulevad taas Saue valla kodusid nõustama  
Möödunud aastal külastasid nii kutselised kui ka vabatahtlikud päästjad enam kui 16 tuhan-
det kodu üle Eesti. Ka sel aastal on plaanis jõuda külla vähemalt 15 tuhandele perele. 

TURVALISUS

ANDUR SOO
Nõmme 
komandopealik

Kohalik 
omavalitsus

Hoone-
tulekahjude 
arv 2015

Tules 
hukkunud 
2015

Aegviidu vald 1
Anija vald 14
Harku vald 15
Jõelähtme vald 30
Keila linn 8
Keila vald 5
Kernu vald 6
Kiili vald 2
Kose vald 17
Kuusalu vald 10 1
Loksa linn 11
Maardu linn 19
Nissi vald 5 1
Padise vald -
Paldiski linn 12
Raasiku vald 5
Rae vald 22
Saku vald 8
Saue linn 5
Saue vald 11
Tallinn 380 10
Vasalemma vald 12
Viimsi vald 16

Olen omandanud rakendusliku kõrg-
hariduse IT-süsteemide administ-
reerimisel IT Kolledžis 2003. aastal. 
Käesoleval hetkel lõpetan õpinguid 
TTÜ äriinfotehnoloogia magistran-
tuuris ja kirjutan magistritööd.

Töötanud olen Eesti Pangas osa-
konna IT-spetsialistina, Inchcape Mo-
tors Estonias töötasin IT- koordinaa-
torina ning minu vastutada oli terve 
ettevõtte IT-alane heaolu. Poolteist 
aastat sai töötatud Esecom Interna-
tionalis tehnilise eksperdi ametiko-
hal. Seal tegelesin kõnekeskuse tark-
vara paigaldamise ja seadistamisega 
ning ka probleemide lahendamise-
ga. Peale seda puhkasin natuke üle 
aasta ning nüüd vastutan Saue valla 
IT heaolu eest. 

Minu hobideks on jalgpall, tervi-
sejooks, mootorrattaga matkamine 
ja argisõidud, koduõlle valmistami-
ne, kodus sauna ehitamine ja konspi-
ratsiooniteooriatega tutvumine.

Uus töötaja – 
e-teenuste 
arendusjuht 
Žan Kotenjev
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Miks omavalitsuste ühinemist 
üldse vaja on?
Toon näite hiljutisest munitsipaal-
uudisest. Kõpu vallas umbusaldati 
vallavanemat ja see võttis lahkudes 
kaasa koolisööklast kartulikoorimi-
se masina ja mikseri, sest need olid 
tema isiklikud. Koolist kommen-
teeriti, et küll saadakse hakkama, 
et loodetavasti saab uude eelarvesse 
panna mikseriostu raha ja et kartu-
likoorimise masina juba üks hea ini-
mene külast andis. See on siis meie 
tänane omavalitsuste võimekus. On 
küll tugev kogukond, kes hädas lae-
nab oma mikseri, aga kas see on siis 
see Eesti, mida me ehitada tahame?

Hea küll, aga natuke konkreetse-
malt käimasolevast ühinemisest 
siiski?
Ühinemise argumendid on seotud 
omavalitsuste toimetulekuga pikas 
perspektiivis, võimekusega areneda 
ja kasvada, pakkuda kvaliteetset ava-
likku teenust. Sellele vastuargumen-
diks öeldakse, et me suudame seda 
ju ka praegu. Suudamegi, vähemalt 
mingites osades, aga maailm liigub 
kogu aeg edasi. Sa võid sõita täna 
nõukaaegse Žiguliga, aga võid sõita 
ka kaasagsema masinaga. Mõlemad 
viivad sind punktist punkti, mõle-
mal on rool ja rattad, aga kõigile on 
selge, et Žigulit ja Mercedest võrrel-
da ei saa. Selles auto kujundis jätka-
tes on kõik ühinevad omavalitsused 
nagu korralikud keskklassi Hondad.  
Ometi on kuskil välja tulnud juba 
Tesla, millele igatsusega järele vaa-
datakse. Minu nägemuses tulevane 
ühendomavalitsus oleks nendes ka-
tegooriates nagu Tesla – samm ees-
pool.

Mis kasu saab ikkagi lihtne ini-
mene ühinemisest?
Kasu on individuaalne. Mõni, kes 
tarbib rohkem avalikke teenuseid, 
saab rohkem kasu, kes ei tarbi üldse, 
ei saagi. Aga see on selge, et ühi-
nemisjärgsel hommikul ei ole iga 
inimese öökapi peal purk moosi ja 

kümme eurot.
Näiteks on võimalik ühe kõrge-

ma palgaga professionaalse riigihan-
gete spetsialisti palkamine, mida 
väike omavalitsus ei saagi endale 
lubada, ja nii hoida kokku mitusa-
da tuhat eurot aastas. Mitmekülgne 
spetsialist võib tuua valda investee-
ringuteks lisaraha miljonites. Kuidas 
seda iga kodaniku kasuks arvestada, 
ma ei tea. Inimesed mõtlevad, et 
see peaks olema otsene, aga seesa-
ma kokkuhoitud raha saaks raken-
duse mõne teenuse arendamiseks. 
See ühinemine on mitmekülgne 
ja komplitseeritud protsess ja ühel 
hetkel see muutubki pigem usu kü-
simuseks.

Kõlab klišeena, aga kasvama 
peaks igas valdkonnas osutatavate 
teenuste professionaalsus. See ei tä-
henda, et praegu ei oleks kvaliteet-
set tööjõudu, vaid me ei suuda kogu 
vajalikku skaalat sobivate inimestega 
katta. Näide elust – otsisime Saue 
vallamajja e-teenuste arendusjuh-

ti. Kuna me ei ole piisavalt suured, 
siis peame ühte ametisse mahutama 
nii arenduse kui ka lihtsa igapäeva-
se kasutajatoe, ometi nõuavad need 
täiesti erinevat ettevalmistust ja ka 
erinevat inimtüüpi. Teenus oleks 
oluliselt parem, kui saaksime palga-
ta kaks eraldi inimest ja see ei puu-

duta ainult seda, et meil vallamajas 
arvutid töötaksid. Sama oluline on 
ka see nägu, kuidas me läbi e-kesk-
kondade väljapoole paistame, kui 
kasutajasõbralik ja mugav on inime-
sel nende kaudu vallaametniku poo-
le pöörduda.

Kui iga valdkonna peale on üks 
spetsialist ja tal pole reaalselt või-
malik suhelda ega mõtteid vahetada 
sama ala inimesega, siis on töö tule-
mus oluliselt väiksem. Kui piltlikult 
öeldes saab keskkonnaspetsialist iga 
päev suhelda ainult puudega, tal 
pole kellegagi nõu pidada ega asja-
le teist pilku ja arvamust saada, siis 
võibki lahenduse leidmine viibida. 
Sama ala kolleegiga ülelaua konsul-
teerides võib vastus olla käes 5 mi-
nutiga. See on natuke abstraktne, 
aga muutub tegelikult mingil hetkel 
reaalseks olukorraks.

Või inimlähedasem näide. Meie 
ühes 120-lapselises lasteaias vajab 
logopeedi abi täna 46 last. Vanasti 
oli logopeedi juurde sattumine äär-

muslik juhus, aga praegu on hulk 
lapsi – mõni susistab ainult kergelt 
S-i, teine puterdab sõnadega ega 
suuda arusaadavaid lauseid for-
muleerida – ja neile oleks vaja juba 
täiesti erineva tasemega logopeedi, 
aga meie võimekus ei ole piisav. Ette 
vaadates on selge, et inimeste nõud-
mised avalikule teenusele kasvavad 
silmnähtavalt, eriti sotsiaalteenuste 
osas, järjest raskem on neid vajadusi 
piisava spetsialiseeritusega katta.

Paljudes omavalitsustes on näi-
teks ehituse ja planeerimise vald-
kond koos, kuigi need peaksid ole-
ma eraldi kompetentsid. Saue vallas 
näiteks puudub vallaarhitekt, sest ti-
heasustust on meil vähe ja koormust 
ses ametis ei oleks piisavalt. Ometi 
on kodanikul õigustatud ootus mu-
gavale ja ilusale avalikule ruumile, 
suuremas omavalitsuses oleks see 
võimalik.

See tähendab, et ametkonna vä-
henemist ühinemine kaasa ei too?
Jah, eesmärgiks on suurem spetsiali-
seerumine, mitte vähem ametnikke. 
Ükski ühinemine ei ole teeninud 
seda eesmärki, et ülehomme on 
inimesi vähem palgal. Administ-
ratsioon väheneb, aga juurde tuleb 
ameteid, mida praegu üldse ei ole, 
aga nõudlus teenuste järele juba on.

Kas lisaks suuremale spetsiali-
seeritusele on veel põhjendusi?
Ühinemise vundament on ikkagi 
suurem finantssuutlikkus. Poliiti-
kud armastavad valimiste ajal iga-
sugu lubadusi välja käia, selle järgi 
inimesed ju oma valikuid teevad. 
Kui siis ühel hetkel vallaeelarve taha 
maha istutakse, selgub, et tullaks 
ots-otsaga kokku ja ellu neid luba-
dusi viia ei saa. Mis on mõnikord 
ka hea, sest valimiste ajal lubatakse 
igasugu veidraid asju.

Investeerimissuutlikkusest rääki-
des me kipume unustama, et prae-
gused tulemused on saavutatud 
peamiselt eurorahade abil, aga peale 
2020. aastat muutuvad need võima-
lused oluliselt väiksemaks. Me apel-
leerime täna sellele, et toome tublis-
ti euroraha koju, aga me peame aru 
saama, et 5 aasta pärast on hoopis 
teine olukord. Täna plaanivad ühi-

Ühinemisjärgsel hommikul 
ei ole öökapi peal purk 
moosi ja kümme eurot
Napilt kolm nädalat enne ühinemisteemalist rahvahääletust räägib vallavanem Andres Laisk, mis on 
need avalikud teenused, mida ühinemine aitab parandada, nentides samas, et tegemist on nii suure 
ja kompleksse teemaga, et ühel hetkel taandub see kasude-kahjude kokkulugemise asemel pigem usu 
küsimuseks. Ta tunnistab ka, et ühinemisläbirääkimiste ebaõnnestumist võtaks ta väga isiklikult.

AKTUAALNE

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Ette vaadates on 
selge, et inimeste 
nõudmised avalikule 
teenusele kasvavad 
silmnähtavalt, eriti 
sotsiaalteenuste osas, 
järjest raskem on 
neid vajadusi piisava 
spetsialiseeritusega 

katta.

Vallavanem Andres Laisk ei  taha kellelegi mett mokale määrida,  igaüks peab oma otsuses ikka ise selgusele jõudma. 
Aga kui inimene tunneb, et otsuse tegemiseks on vähe infot, siis võib alati küsimustega otse vallapealiku poole pöördu-
da.  Peaasi, et oma arvamus kujundatakse ja välja öeldakse
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neda neli omavalitsust, kelle finants-
suutlikkus on täie tervise juures, 
aga 5 aasta pärast ei ole enam sama 
olukord. Momendil ei ole tegemist 
vaese pruudi mehele panemisega, 
aga peale 2020. aastat võib see nii 
olla küll.

Esialgne finantsanalüüs näitab, 
et ühendomavalitsus oleks finantsi-
liselt soliidne ja säilitab arvestatava 
investeerimisvõimekuse ka kõikide 
ühinemislepingus kavandatud lisa-
kulusid eeldavate lubaduste täitmi-
sel. 

Kardetakse, et kogu ühendoma-
valitsuse raha suunatakse n-ö vä-
hemvõimekate järele aitamiseks?
Mhm, samal ajal olen mina kuulnud 
ka seda, et on hirm, et kogu raha lä-
heb keskuse ülesehitamiseks. Ideaal 
on ju ikkagi see, et rahvas valib targa 
ja suurt pilti nägeva volikogu, kes 
suudab teha adekvaatseid finantsee-
rimisotsuseid. See jutt, et rikka Saue 
linna raha jaotatakse nüüd vaeste va-
hel ära, ei vasta kuidagi tõele. Saue 
linna eelarve tulem on suurusjärgus 
500 tuhat eurot, seal ei ole ju liht-
salt midagi võtta, mida laiali jagada. 
Muidugi on tulem ääremaadel veel 
väiksem, see vastab ka tõele. 

Poliittehnoloogiliselt rääkides lä-
heb raha sinna, kus on valijad. Iga 
poliitik oskab mõelda, et iga euro 
peab võimalikult palju hääli tooma. 
Seetõttu on pigem põhjendatud 
hirm ääremaastumise ees.

Kuidas see ühendomavalitsuse, 
loodetavasti tark ja suurt pilti 
omav volikogu moodustub?
Tekib üks valmispiirkond, mis hõl-
mab nii Kernut, Nissit, Saue valda 
kui linna. Üks kandideerija saab 
hääli koguda üle terve uue ühend-
valla, tal lasub vastutus siis ka nende 
valijate ees, kes ei ole tema endises 
koduvallas. Seega on ta sunnitud 
vaatama suurt pilti ja kogu piirkon-
da tervikuna. Kui valmispiirkonnad 
jaotuksid praeguste omavalitsuste 
lõikes neljaks, siis võiks tõesti juhtu-
da, et iga volinik kaitseb vaid oma 
piirkonna huve, mis viib eri kildkon-
dade tekkimiseni. 

Vestlustes on läbi käinud ka spe-
kulatsioon, et Saue valla poliitikud 
tahavad kindlasti koalitsiooni luua 
Nissi ja Kernu omadega, et siis vas-
tanduda Saue linna omadele. Kaine 
ja kalkuleeritud arvestus ütleb pi-
gem, et Saue ja Laagri piirkonnas 
on kokku 11 000 inimest, kui keegi 
üldse midagi dikteerima hakkab, siis 
just see piirkond.

On selge, et uues volikogus hak-
kavad fraktsioone moodustama era-
konnad seniste piiride üleselt. Kui 
Reformierakond on täna tugevalt 
esindatud Saue linnas, siis ka ülejää-
nud kolme omavalitsuse reformikad 
muutuvad selle nimekirja osaks. 
Valmisliitude osas ma näeksin, et 
juba esimestel valmistel kujuneksid 
piirkonnaülesed valimisliidud, kaoks 
ära see meie-teie vastandamine.

Aga kuhu siis sellest ühisest raha-
kotist hakkab raha minema?
Ühendomavalitsuse investeerimis-
prioriteedid on kõik ühinemisle-
pingus kirjas. Igaüks sai nimetada 
5 investeeringuobjekti, reastades 
need tähtsuse järjekorras, kokku siis 

nelja omavalitsuse peale 20 objek-
ti, lisaks üldise prioriteedina Saue 
linna keskushoone rajamine. Saue 
vald keskendus peamiselt Ääsmäele, 
kui tulevasele teeninduskeskusele 
– sinna tekib praeguste naaberval-
dade inimeste arvelt uusi tarbijaid. 
Ääsmäe investeeringute nimekirjas 
on kool, lasteaed ja külakeskus koos 
teeninduskeskusega. Lisaks veel ka 
uus põhikool Laagri piirkonda.

Miks seda keskusehoonet Saue 
linna üldse vaja on?
Olemasolev linnavalitsuse hoone ei 
ole kõige parem lahendus, see pole 
ehitatud sellise funktsiooniga, juba 
suurem volikogu koosseis ei mahuks 
majja ära. Ja suure omavalitsuse pea-
linn väärib korralikku keskust, kus 
võiks valitsemise kõrval pakkuda ka 
teisi olulisi teenuseid.

Kas kogukondade kohalik 
identiteet läheb ühinemise 
käigus kaotsi?
Elu on ju näidanud, et tugeva iden-
titeediga kogukonnad hakkavad 
just õitsema selliste muutuste järel. 
Kui kuskil on tugevad rahvatantsi-
jad või puhkpillimängijad, siis need 
piirkondlikud tegevused saavad ju 
senisest rohkem kõlapinda ja võima-
lusi. Mina ütleksin nii, et kohalikud 
kogukonnad, nende tegemised ja 
traditsioonid jäävad alles, keegi ei 
hakka neid väega välja suretama, aga 
lisaks tulevad suuremast sünergiast 
juurde uued väärtused ja tekib hoo-
pis teine kvalitatiivne tasand.

Kas on oht, et mõni kool või selt-
simaja pannakse kinni?
Need ohud on ju praegugi olemas. 
Ühinemine ise ei pane midagi kin-
ni, küsimus on selles, kas ühinemi-
sele vaatamata pannakse kinni, sest 
kasutajaid pole. Leping näeb ette, 
et 4 aasta jooksul ei panda midagi 
kinni, edasi sõltub kõik rahvastiku-
prognoosidest. Kui koolis ikka ühel 
hetkel lapsi pole, siis tuleb tõesti 
sulgeda. Aga seda tuleks siis teha 
ka ilma ühinemiseta. Pigem annab 
ühine omavalitsus võimaluse piir-
konna investeeringuid planeerida, 
et naaberomavalitsused ei ehitaks 
näiteks mõlemad lasteaeda ja lõpuks 
on mõlemad majad tühjad.

Mis juhtub soodustuste ja toetus-
tega, mis on erinevad omavalit-
suste lõikes?
Ühinemislepingus on kirjas, et soo-
dustused ühtlustatakse kõrgemal ta-
semel. Ja kui ühes omavalitsuses on 
mingi toetus, mida teises ei ole, siis 
laieneb see kõikidele. Finantsana-
lüüs näitab, et toetuste ühtlustami-
seks läheb vaja ca 200 000 eurot li-
saraha. Küll peaks toetused minema 
oluliselt vajaduspõhisemaks, maht ei 
vähene, aga peaks minema spetsiifi-
lisemaks: puuetega lastele, peredele, 
üksikvanematele. Kellegi tänane 
heaolu toetusurahade kontekstis ei 
halvene.

Inimesed pelgavad ääremaastu-
mist, keskus jääb kaugele ja võim 
võõraks? 
Laagrist Kernusse võtab autosõit 
21 minutit. Ma väidan, et see ei 
ole ühe omavalitsuse mõttes kau-
gel. See ühinemine on ülesehitatud 

loogilistele transpordiühendustele 
ja magistraalidele, see 650 km2 ei 
ole kuskilt otsast suur territoorium. 
Tänased omavalitsused on lihtsalt 
sageli väga väikesed ja me võrdleme 
asju kohati vales taustsüsteemis. Kui 
aga rääkida inimlikust vaatest, siis 
ideoloogia, et iga inimene peab saa-
ma vallavanemal nööbist kinni võtta 
ja muret kurta, aga sest nööbist kin-
nivõtmisest pole mingit kasu, kui 
vallavanemal pole tegelikult raha, et 
midagi muuta või teha.

Ühinemine on ehitatud hierahia-
le, et keskuses, Saue linnas, hakkab 
toimuma strateegiline juhtimine, 
eelarve, finants ja arendus, lisaks 
ka igapäevased ametnike vastuvõ-
tud. Seniste vallamajade kohtadele 
Laagris, Haibas ja Riisiperes tulevad 
halduskeskused, kus on põhiamet-

nikud ja tegeletakse igapäevaste 
asjadega, näiteks et tänaval oleks 
lumi aetud ja inimene saaks tulla 
toetust küsima. Lisaks tulevad tee-
ninduskeskused Ääsmäele, Turbasse 
ja Laitsesse, kus on teatud päevadel 
nädalas sotsiaaltöötaja vastuvõtt, 
sinna saab jätta avadusi ja taotlu-
si. Need viimased hakkaksid tööle 
koos kohalike kogukonnakeskuste-
ga ja tegelikult lisavad juurde kohti, 
kus inimene vallaga asju saab ajada.

Kas kellegi jaoks muudab ühine-
mine elu hullemaks?
Kui keegi võtab pähe, et läheb keh-
vemaks, siis lähebki ilmselt. Kes nii 
otsustab, hakkabki otsima ja nä-
gema halbu asju, selle vastu ei saa, 
see on psühholoogiline tõsiasi. Aga 
et kellelgi objektiivselt läheb halve-
maks, seda ma ei näe.

Miks makstakse lahkumiskom-
pensatsioone?
Vallavanema ja volikogu esimehe 

lahkumishüvitised on kirjas haldus-
reformiseaduses. See on 12 kuu palk 
ja see raha ei tule mitte vallaeelar-
vest, vaid riigipoolsest ühinemistoe-
tusest. Sellega soodustatakse ühi-
nemist ja tunnistatakse tegelikult 
ju tõde, et paljud vallajuhid hoiavad 
oma tooli ja nende isiklike ambit-
sioonide taga seisab ühinemine tihti 
kinni.

Meie kirjutasime ühinemislepin-
gusse 3 kuupalga suuruse kompen-
satsiooni ametnikele, kes soovivad 
või peavad ühinemise käigus ame-
tist lahkuma. See puudutab sub-
jektiivse hinnangu kohaselt ca 10% 
ametnikke, ülejäänud leiavad uues 
struktuuris sarnaste tööülesannete-
ga koha. Ka palgad uued omavalit-
sused ühtlustatakse senise kõrgema 
taseme järgi.

Mis juhtub, kui üks omavalitsus 
neljast otsustab mitte ühineda?
Protsess läheb edasi, ühinemis-
leping oma olemuselt ei muutu. 
Juriidilises mõttes toimub lepin-
gu korrigeerimine ja see pannakse 
uuesti avalikule väljapanekule tut-
vumiseks. Ühinemise juhtkomisjo-
ni tasemel on arutatud, et sel juhul 
võiks toimuda kuu aja pärast uus 
hääletamine volikogudes. Uut rah-
vahääletust eeldatavasti ei toimuks. 
Aga lõplikult otsustavad sellisel ju-
hul protsessi üle volikogud. Seadus 
siin väga detailne ei ole. 

Kas ühinemine võib takerduda 
selle taha, et mõni volinik ei taha 
oma positsiooni kaotada?
Kõik peaksid endale aru andma, et 
voliniku amet on 4-aastase mandaa-
diga ja riigimeheliku vaatega volinik 
ei hoia oma ametitoolist kinni liht-
salt sellepärast, et ta on harjunud 
seal istuma. Riigimehelik volinik 
saab aru, et piirkonna huvides on 
vaja teha selliseid valikuid. Ta suh-
tub asjasse nii, et on sellega teinud 
ära oma elutöö, andes panuse mil-
legi jätkusuutliku loomisesse, isegi 
kui peab oma positsioonist loobu-
ma. 

Aga see on teema, millest otse 
ei räägita. Kõik ütlevad, et neil pole 
isiklikke huve, aga ilmselt on päris-
elu natuke teine. Ilmselt on neid ini-
mesi ka, kes vaatavad asjale selle pil-
guga, et nemad ei mahuks siis enam 
volikokku. Lihtne aritmeetika ju 
ütleb, et kui praegu on 64 volikogu 
liiget nelja omavalitsuse peale kok-
ku, siis uues volikogus jääb alles 27. 

Mis juhtub kui rahvas hääletab 
vastu?
Iga volikogu otsustab ise, kuidas 
käitub. Siduv see hääletustulemus 
seaduse järgi volikogule ei ole. Sõl-
tub ka sellest, kui palju inimesi tu-
leb hääletama. Kui hääletajaid on 
kokku 30 ja need on kõik vastu, siis 
võib arvata, et oma hääle andsidki 
vaid need, kes on vastu. See ei ole 
esinduslik valim otsuste tegemiseks. 
Aga kui hääletama tuleb piisavalt 
palju inimesi, näites üle 30% hääle-
õiguslikest elanikest ja neist enamus 
on vastu, siis peaks volikogud sellest 
lähtuma.

Kui isiklikult Sa seda võtad, kui 
ühinemine ei õnnestu?
Väga isiklikult. Minu elus ei muu-

tuks sellest küll midagi halvemaks, 
aga tööalase läbikukkumisena võtan 
ma seda kindasti. Ei mina ega need 
rohkem kui 50 inimest, kes on sel-
les asjas osalenud, ei ole teinud seda 
linnukese pärast. Tööd on tehtud 
tõsiselt. Iseasi on see, mida õnnes-
tumiseks pidada. 

Kui päris aus olla, siis minu täna-
se hinnangu kohaselt oleks ühineja-
te otsene ja lühiajaline kasu suurem, 
kui Saue linn otsustaks, nii nagu 
osa linnavolikogu liikmetest õigeks 
peab, ühinemisest loobuda. Väikese 
kohaliku pealinna väljaarendami-
ne on omajagu ambitsioonikas ja 
parasjagu kallis ka. Seda ei saa teha 
maa- ja linnapiirkonda, nagu kah-
te Eestit vastandades, vaid mõistes 
linna ja tagamaa loomulikus koos-
luses peituvat lisaväärtust. Selle ühi-
nemise fookus on aga alati olnud 
pikemaajalisel tulemusel, loogilisel 
halduskorraldusel, mitte lühiajalisel 
majanduslikul efektil. Seetõttu ei 
muuda see kindlasti mu seisukohta, 
et ühinemine on õigeaegne ja kasu-
lik kõigile osapooltele. See vanker 
peaks igal juhul lõpuni veerema nel-
jal rattal ja sellel raamistikul, mille 
ühinemisleping sellele on andnud. 

Kui aga Saue linna volikogu 
peaks ühinemise asemel valima üksi 
jätkamise tee, siis toetan igal juhul 
ühinemise lõpuni viimist ülejäänud 
läbirääkimispartnerite vahel. 

On Sul ühendvalla juhtimise am-
bitsioon või oled oled valmis val-
lavanema kohast loobuma?
Ühendvalla vallavanema valib uus 
volikogu. Kes sellesse volikokku 
valitud saab, on täna võimatu öel-
da. Veel vähem saab rääkida sellest, 
milliseks kujuneb uues volikogus 
koalitsioon, kes vallavanema paika 
paneb. Ma ei pea hetkel oluliseks 
spekuleerida teemal, kas mina võik-
sin olla ühendvalla juht, sest ühine-
mine ei peaks sõltuma  subjektiivse-
test  valikutest. 

Aga mina ise olen valmis loo-
buma küll. Ma ei arva, et ma olen 
laulatatud selle ametiga. Aga ei 
maksa unstada, et mul on ka voli-
kogu liikme mandaat ja mitte väike. 
Kindlasti ma sooviksin kandideeri-
da ühendomavalitsuse volikogu va-
limistel, aga mitte mingile kindlale 
positsioonile.

Kuidagi peetakse seda ühinemist 
Sinu sooloprojektiks...
Ilmselgelt on minu isikut selle prot-
sessi juures ületähtsustatud. Ma ei 
aja sellega ei isiklikke ega erakonna 
asju, vaid täidan volikogu otsust pi-
dada läbirääkimisi ja ilmselt ma ei 
oska lihtsalt asju poole jalaga teha. 
Ka on Saue vallal kui läbirääkimiste 
ettepaneku tegijal suurem vastutus 
nende edukaks läbiviimiseks ja see-
tõttu võtan ma seda isiklikult tõesti 
väga tõsiselt.

Millisena näed uue ühendvalla 
kõige suuremat väljakutset?
Juhtimislikult on kõige keerulisem 
kultuuride ja struktuuride ühenda-
mine, inimeste koostööle saamine. 
Bussi ühest valla servast teise sõitma 
panemine on raha küsimus ja selleks 
on ühendvallal kindlasti rohkem 
jaksu. Aga inimestega on palju kee-
rulisem.

Seniste vallamajade 
kohtadele 
Laagris, Haibas ja 
Riisiperes tulevad 
halduskeskused, kus 
on põhiametnikud 
ja tegeletakse 
igapäevaste 
asjadega, näiteks et 
tänaval oleks lumi 
aetud ja inimene 
saaks tulla toetust 
küsima. Lisaks tulevad 
teeninduskeskused 
Ääsmäele, Turbasse 
ja Laitsesse, 
kus on teatud 
päevadel nädalas 
sotsiaaltöötaja 
vastuvõtt, sinna saab 
jätta avadusi ja 
taotlusi. 
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Ühinemisega tekiks meil ligi 21 000 
elanikuga omavalitsus, mis annab 
palju võimalusi eeskätt populismi-

vaba demokraatia tekkimiseks ja parimate 
spetsialistide kogukonna arengusse kaasami-
seks. Seeläbi on võimalik moodustada tugev 
vallavalitsus koos pädeva volikoguga, kes võ-
tavad vastu parimaid otsuseid valla arenguks. 
Nelja omavalitsuse ühinemine üheks suureks 
vallaks Tallinna küljel annab kahtlemata või-
mekuse areneda konkurentsivõimelisemaks. 
Suure vallana on meil rohkem otsustusvõi-
mekust ja suurem iseseisvus teha ise otsuseid. 

Ühinemine annab võimaluse teha veelgi 
suuremaid investeeringuid ja võimekuse ma-
janduskasvuks nii vallaelanike kui terviklikult 
kogukonna heaolu parandamiseks. 

Luua efek-
tiivsemaid inf-

rastruktuure 
ning tugev-

dada ettevõt-
lust, andes või-

maluse uute töökohtade 
tekkimiseks, mis omakorda 
viib erasektoris sissetulekute 
kasvuni. Pakkuda paremat 

sotsiaalabiteenust kõigile abi-
vajajatele ning koolitada enda 

lapsi, ilma et nad peaksid kodu-
kohast lahkuma. Ühinemise mõju 

a n n a b 
võimaluse 
luua ko-
g u kond , 
kus me 
üksteisele 
saame ala-

ti toeks olla ning läbi aruka juhtimise pakku-
da täisväärtuslikke tingimusi paremaks eluks.

Leian, et nelja omavalitsuse ühinemine 
on ainuõige valik, mille nimel on tänaseks 
juba pea kaks aastat tõsiselt üheskoos kõigi 
osapooltega tööd tehtud ja mis pakub mei-
le kõigile tulevikuks paremaid valikuid ning 
võimalusi. Mitte ainult meile, vaid ka meie 
järeltulevatele põlvedele, mis on olulise täht-
susega ja mille nimel peame tegema täna õi-
geid valikuid. Kutsun sind, hea vallakas, rah-
vahääletusel aktiivselt osalema ning tegema 
arukas otsus, mõeldes eestlaslikult, üksteist 
kokkuhoidvalt ning jätkusuutlikult pikaajali-
ses plaanis.

Ühinemisarvamused Saue vallavolinikelt
Sõna anti kõikidele volikogus esindatud 
erakondadele ja valimisliitudele

AKTUAALNE

Saue valla elaniku jaoks võiks muutuse liikumapanevaks jõuks olla 
ühinemine kui samm unistuse poole liikumisel

AHTO OJA
Ääsmäe külavanem ja 
Saue Vallavolikogu liige, 
valimisliit Koostöö

ANDRE PROMET
Saue Vallavolikogu liige, 
Reformierakond

Nissi vald

Saue vald

Kernu vald

Saue linn

Nelja omavalitsuse 
ühinemine on 
ainuõige valik

Iga muutuse eesmärk võiks olla kas mingi 
probleemi lahendamine või mingi unis-
tuse täitumise poole sammude tegemine. 

Muutust muutuse enda pärast või sellepärast, 
et see on mõne erakonna programmis, valit-
sejate koalitsioonileppes või valimislubadus-
tes, ma asjalikuks ei pea.

Omavalitsuste toimetuleku ja rahastamise 
seisukohast on probleemina käsitletud oma-
valitsuste väiksust, vähest toimetulekubaasi ja 
kompetentside killustatust või vähesust igas 
omavalitsuses eraldi. Kuldses ringis Saue vald 
ei ole ses mõttes ehk tüüpiline Eesti väikevald 
ja tuleks ehk edukalt enam-vähem toime ka 
ilma ühinemiseta. Kuigi koolide ja lasteaeda-
de (gümnaasiumi), ühistranspordi, kütuse-
hangete, taastuvenergia tootmise ja taoliste 
teemade puhul on kindlasti suurem vald koos 
piisava tagamaaga elujõulisem. Ehk siis muu-
tuse liikumapanevaks jõuks Saue valla elaniku 
jaoks minu vaatevinklist võiks olla ühinemine 
kui samm unistuse poole liikumisel. Millise 
unistuse, kes see tänapäeva mammonakul-
tuslikul osta-kohe-täna-kahe-hinnaga-kolm-
nänni unistada julgeb? 

Võtsin pakkumise ühinemise kohta arva-
must avaldada ainult sellest soovist lähtuvalt, 
et oma unistuste killukesi paremast elust lu-
gejatega jagada. 

I ühinemine toob võimu inimesele lähe-
male. Vastupidiselt üldiselt levinud arvamu-
sele, et suuremas (st ühinenud) omavalitsuses 
võim kaugeneb inimesest, valla keskuse füüsi-
line kaugus valla piiril elavast külast suureneb, 
on minu unistus, et ühinemisega juhtub täp-
selt vastupidi. Omavalitsuse info- või teenin-
duspunktid tulevad inimesele lähemale, kus 
inimene saab füüsilise kokkusaamise toimeta-
da kodule lähemal, kui seda füüsilist kokku-
saamist virtuaal-digitaalallkirja majanduses 
enam üldse vaja peaks minema. 
II Ühinemisega paraneb ühistransport. 
Oma Ääsmäe küla näitel võiks ühinemise jä-
rel unistada, et ühistranspordiga saab ka Saue 
linna (täna ei saa) ja toimib marsruut-süstik-
takso või minibuss Ääsmäe ja kaugema kandi 
ja rongi(bussi)jaamade vahel. Suviti saab ron-
gi- ja bussipeatustesse mööda korras kergliik-
lusteid ning rongi- ja bussipeatustes on tur-
valised elektrisõidukite laadimisvõimalustega 
(päikesepaneelidega) parklad.
III Teostub põhimõte, et koos suuremaid 
asju tehes on nende kulu väiksem. Samas 
inimese jaoks on kohalik võim talle lähemal 
– igas külas on külavanem, kes on esmaseks 
infoallikaks ja vahendajaks kohaliku võimu ja 
külarahva vahel.
IV Ühinemine võimaldab 
paremini oma looduse-, 
kultuuri-, aja-
loo- ja muid 
(turismi-) väär-
tusi turundada 

ja meelitab ökoturiste näiteks nutikate öko-
turisminippidega rohelisse ja loodusega ta-
sakaalus Lääne-Harju valda pikemaks jääma. 
Aga ainult nii kauaks ja nii mitmekesi, kui 
see kohalikule kogukonnale vastuvõetav on. 
Aga ega giidiga kolme kihlekonna ristumis-
kohas asuva ohvrikivi ja allika juurde viiva-
le matkale ei mahugi rohkem kaasa kui 20 
matkaselli, viieharulise kuuse ladvas olevasse 
Kotka Kojja mahub ööbima 4 inimest, ka Va-
heru soosaare Mägra Majja pressib hädaga 8 
matkaselli magama. 

Et ühinemisel võiks ka mingeid miinuseid 
olla, seda minusugune pilvedes hõljuja 
küll ette mõelda ei oska, eks neid skep-
tikuid, kes iga asja untsu minekut ma-
navad, on piisavalt ja eks optimistide 
ja pessimistide pingest tekkiv tasakaal 
ongi elu edasiviiv jõud, eeldatavasti ka 
ühinevates omavalitsustes!

(Eero Kaljuste, Ahto Oja, Kai 
koppel, Risto Kiilberg, Raido 
Ingerainen,  Jaanus Kallion, 
Arnold Õispuu, Andres 
Laisk- Saue Vallavoliko-
gu liikmed valimis-
liidust Koostöö)
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Kohalik enesemääramise õigus on 
Euroopa demokraatia nurgakivi, 
millega kindlustatakse kohaliku va-

litsemise poliitiline, halduslik ja majanduslik 
sõltumatus. 

Mis on meie valdade liitmise soovi taga? 
Seoses seadusest tulenevate ülesannete roh-
kuse ja keerukusega ei tule väikesed vallad 
nendega lihtsalt toime. Küsimus, kui suur 
KOV sellega hakkama saaks, on täna lahen-
datud lihtsalt numbriliselt. Iseküsimus, kas 
selline lähenemine tegelikult asja sisu, liiga 
paljude ülesannete delegeerimise omavalit-
susele, muutmata sisuliselt valdade rahas-
tamisprobleemi, lahendab. Regionaalpolii-
tilisi küsimusi valdade ühendamine siiski 

laias laastus ilmselgelt ei lahenda ja mingiks 
majanduse eriliseks kasvumootoriks ka ei 
muuda. Liitumine peaks teoorias viima lii-
detavate omavalitsuste teenusvõimekuse 
olulisele kasvule, aga kas ikka 1+1+1+1 võr-
dub 4 või on see midagi muud? Kui liideta-
vad on samaväärsed, siis tulemus võib tõesti 
4 ja enamgi olla. Muudel juhtudel hakkab 
toimima teatud tasandusefekt, mis võib nõr-
gemale omavalitsusele mõjuda positiivselt, 
aga see sõltub paljuski ühendvalla juhtimise 
tasemest ja paraku ka jõudude jaotusest voli-
kogus. Samuti võib nõrgema osapoole järele-
aitamine tulla tugevamate arvelt. Paraku on 
tulenevalt volikogu töö kvaliteedist olemas 
vastupidiseid näiteid.

Kui on vaja kedagi järele aidata ja see tun-
dub olevat kaudselt ka riigijuhtide soov, siis 
miks mitte, kuid see ei tohiks tulla kindlasti 
liitumises kaasa löövate valdade arvelt, de-
legeerides ülalnimetatud arenguerinevuste 

lahendamise KOV-ile. Riigi poolt on täna 
protsessi kiirendamiseks välja pandud nn 
ühekordne preemia ja sellele on lisatud äh-
vardus, et sundliitmise korral seda ei maksta. 
Igasugused hirmujutud sundliitmisest on 
tegelikult seadustega sisustamata ja kui ka 
sellised vastu peaks võetama, siis tahaks tea-
da, kuidas nad haakuvad Euroopa kohalike 
omavalitsuste hartaga. 

Olen kindlasti seisukohal, et demokraat-
liku ühiskonnakorralduse juurde sunnimee-
todid ei kuulu ja ainuke võimalus on selgi-
tustöö ning vajadusel liitumisega seotud 
kulutuste kompenseerimine. See vajadus 
võib osutuda mõningatel juhtudel ka mit-
teühekordseks. Täna toimub üle Eesti eri-
nevaid ühinemisläbirääkimisi ja nii mõnelgi 
pool on tunda ülaltoodud vitsahirmu. Mil-
lise mudeli juurde lõpuks jäädakse, on täna 
vara öelda, kuid üks on kindel – head lapsed, 
need kasvavad vitsata!

Olen kuulnud muinasjutulist poliit-
loba haldusreformist juba 20 aas-
tat, alates sellest, kui 1997. aastal 

Saue valda tööle tulin. Meie riik oli siis veel 
noor, omavalitsusüksused alles taastatud, 
vabadus ja iseseisvus olid nii pühad sõnad, 
et rääkida mingist ühinemisvajadusest naa-
beromavalitsustega tundus pühaduse teota-
misena.

Olen püüdnud analüüsida, miks, vaata-
mata pidevale jutule haldusreformi möö-
dapääsmatusest, on asi ikka aastateks soiku 
jäänud. Olen lugenud ilmselt sadu selletee-
malisi kirjutisi, viibinud kümnetel reformi-
nõupidamistel ja ikka on leidunud poliiti-
kuid, kes asja põhja lasevad. Meie Riigikogu 
aga tegeleb põhiliselt pseudoprobleemidega, 
kulutades 80% ajast väikest ühiskonnagrup-
pi puudutavate seaduste treimisele, saavuta-
des nende läbisurumisel 20%-lise tulemuse. 
Terve meediaruum on päevast päeva ametis 
kooseluseaduse ja selle rakendusseaduste 
promomisega, sajad juristid viivad sisse pa-
randusi nendega riivet omavatesse õigusakti-
desse, selle asemel et mõelda riigi valupunk-
tidele (näiteks riigi- ja haldusreform). 

Tahtmata solvata oma häid kolleege valla-
valitsuses, leian, et teiseks takistuseks refor-
mile on ametnike vastuseis, varjatud ja sageli 
alateadlik, aga tugev. Hea ja kompetentne 
ametnik laseb põhja iga seaduse või venitab 
selle kehtestamist nii kaua, kui on vaja. Hulk 
juuraametnikke treib aastate kaupa keeruli-
si juriidilisi passaaže, millest kõrghariduse-
ga inimesel on peaaegu võimatu aru saada, 
rääkimata poolharitlastest parteijuhtidest või 
Riigikogu saadikutest.

Täna avaldan siirast tunnustust Nissi, 
Kernu ja Saue valla ning Saue linna juhtide-
le, kes otsustasid asja oma kätte võtta ning 
asusid riigimehelikult tulevikustsenaariumi 
koostama.

2014. aasta kevadel alanud läbirääkimi-
sed on tänaseks vormunud ühinemislepingu 
projektiks, mis kohe-kohe suunatakse oma 
inimestele avalikuks aruteluks ja ettepaneku-
te tegemiseks. Loodan, et olete jõudnud tut-
vuda ühinemislepinguga, mille leiab lihtsalt 
internetist aadressil  www.laaneharjuvald.ee.

Tõsist tähelepanu väärib lepingu peatükk 
8.3 „Sotsiaalteenused ja –toetused“, kuna 
eakate inimeste osakaal ühiskonnas pidevalt 
kasvab, moodustades valijaskonnast tubli 
kolmandiku. Toetudes loetud lepingule ja 
kuuludes ka ise eakate hulka, olen veendu-
nud, et uues ühendvallas pööratakse meile 
väärilist tähelepanu, sest oleme kohusetund-

likud, kuid nõudlikud valijad. Tunnetan, et 
ühinemisotsuse tegemine ei ole lihtne, see-
pärast tutvustan siin oma kauaaegse sõbra, 
professor Ülo Vooglaiu mõtteid, mida en-
dale selgeks teha, enne kui asuda otsustama:

• Kas me oleme küllalt informeeritud, et 
aru saada, mis Eestis toimub täna ja hakkab 
toimuma 10–20 aasta pärast?

• Kas suudame näha natuke kaugemale 
kui oma ninaesine ja natuke pikemalt ette 
kui homne päev?

• Kas meie valla inimesed usuvad ja usal-
davad oma juhte ning soostuvad osalema 
aruteludes ja otsutamises?

• Kas me tunneme rahvana ennast kõr-
gema võimu esindajana, kelle sõnaga tuleb 
arvestada?

• Kas saame aru, et oma arvamuste ja 
ettepanekute esitamiseks on meil moraalne 
õigus alles siis, kui need on piisavalt argu-
menteeritud?

Tahaksin siinjuures rõhutada veel, et ühi-
nevate omavalitsuste seas ei ole paremaid ega 
kehvemaid, rikkamaid ega vaesemaid – kõik 
me oleme tublid keskmikud. Ühine eesmärk 
ja sellest tekkiv positiivne sünergia aga teeb 
ühinemisel meist ühe tugevama ja atraktiiv-
sema omavalitsuse kogu Eestis. Olen selles 
veendunud!

Häid mõtteid ja tugevat tervist soovides. 

Eesti ajakirjandust ja rahva arutelusid 
jälgides moodustavad viimasel ajal üle 
poole jututeemadest kooseluseaduse ja 

pagulastega seonduv, seejärel peaministri riie-
tus ja kui millestki muust enam rääkida pole, 
siis jõutakse haldusreformi ja omavalitsuste 
liitmisteni. Tõsisemalt asjadele otsa vaadates 
mõjutab see viimane meid aga lähitulevikus 
kõige rohkem. Sõltub ju omavalitsustest otse-
selt koolide ja lasteaedade tegutsemine, oma-
valitsuste sisemine transport, koolitransport, 
mitmed sotsiaal- ja kultuurivaldkonnad.

Ma usun, et mitte keegi ei kahtle omava-
litsuste liitmise vajaduses, tagamaks paremat 
haldussuutlikkust ja võimekust, mis omakor-
da tagaks ressursside ühtlasema jaotumise. 
Samas peab vaatama ka kaarti ja elanike arvu 
pindalaühiku kohta. Me võime küll aruta-
da asju „riigimehelikult“, aga lõpuks on vaja 
ikkagi inimestele selgitada, mis on see, mis 
sunnib liitma väikese inimeste arvuga ja suure 
pindalaga omavalitsusi või et miks peaks suu-
rema rahvaarvuga ja väiksema pindalaga oma-
valitsused liitma hajaasustusega omavalitsusi.

Saue vald on pidanud liitumisläbirääkimi-
si umbes kaks aastat. Naaberomavalitsustega 
ühinemise punkt on kajastatud ka meie koalit-
sioonilepingus. Seal oli küll kirjas, et läbirää-
kimisi alustatakse lisaks Saue linnale ja Kernu 

vallale ka Saku vallaga. Kahjuks Saku vald loo-
bus, aga lisandus Nissi vald. Eks rääkida saab 
ikka nendega, kes rääkida soovivad. Nii ongi 
läbirääkimistes osalenud Saue vald, Saue linn, 
Kernu vald ja Nissi vald.

Valimisliit Meie vald on samuti seda meelt, 
et omavalitsuste liitmine on vajalik. Samas 
puudub aga selge otsus, mis saab nendest oma-
valitsustest, kes vabatahtlikult 5000 elaniku 
täissaamiseks ei liitu. Kas, kellega ja millistel 

tingimustel toimub „sundliitmine“? Ühtla-
si pole selge, kas edaspidi mõnes piirkonnas 
omavalitsus = maavalitsus, kuna maavalitsusse 
jääbki üks omavalitsus.

Tulles tagasi Saue vallaga seotud liitumise 
juurde, siis samad küsimused on ka meie läbi-
rääkimiste keskmes, eriti siis, kui mõni oma-
valitsus otsustab mitte ühineda. Täna me ei 
kaalu seda võimalust, et keegi alt ära hüppab. 
Me oleme optimistlikud ja loodame, et nii 
Kernu vald, Nissi vald, Saue linn kui Saue vald 
otsustavad liituda ja minna üheskoos edasi. 
Soovime kõigile Saue valla elanikele jõudu ja 
edu!

(Ülle Rondo, Kätlin Vau, Indrek Tiide-
mann, Kalle Reiter, Aavo Sõrmus - Saue val-
lavolikogu liikmed valmisliidust Meie vald)

Elanikke Pindala

Saue vald 10 450 197 km2

Saue linn 6 000 4.4 km2

Kernu vald 2 040 174 km2

Nissi vald 2 888 264 km2

Kõige meelepärasem võrdsete partnerite „abielu“

RAIVO KOKSER
Saue Vallavolikogu liige, 
IRL-i fraktsioon

Olen veendunud, et uues ühendvallas pööratakse eakatele väärilist tähelepanu

MATI TARTU
Saue Vallavolikogu liige, 
Keskerakond

Eks rääkida saab ikka nendega, kes rääkida soovivad

AAVO SÕRMUS
Saue Vallavolikogu liige, 
valimisliit Meie Vald

„Olen seisukohal, 
et demokraatliku 
ühiskonnakorralduse 
juurde sunnimeetodid 
ei kuulu ning ainuke 
võimalus on selgitustöö“

Täna avaldan siirast 
tunnustust Nissi, Kernu 
ja Saue valla ning 
Saue linna juhtidele, 
kes otsustasid asja 
oma kätte võtta ning 
asusid riigimehelikult 
tulevikustsenaariumi 
koostama.
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Et mitte jääda vaid sõnalisele 
tasandile, otsis lehetoimetus 
valla pealt mehi, kes olek-

sid valmis oma tervisest rääkima, 
aga samas ka eksperimendi mõttes 
meestearsti kabinetti külastama. 
Tulemused olid valdavalt kahe-
sed – alla 50-aastased mehed, kelle 
poole pöörduti, olid enamuses juba 
Meestekliinikus käinud, ja vanemad 
muutusid kuidagi kohmetuks ja ra-
bedaks. Nagu oleks teema natuke 
tabu ja häbenemist vääriv.

Tuntud uroloogi ja meestearsti 
eriala rajaja Eestis, Margus Punabi 
sõnul saabki noorema generatsioo-
ni meeste puhul täheldada, et need 
on väga pragmaatilised arsti juures 
käijad – käiakse lihtsalt kontrollis 
ja kui on mure, pöördutakse kohe. 
„Aga üldiselt võib öelda, et kümne 
aastaga on siiski toimunud täielik 
revolutsioon meeste suhtumises 
oma tervisesse. Teavitustööd ees-
näärme teemade rõhutamiseks on 
tehtud palju ja mehed on hakanud 
oma tervise peale oluliselt rohkem 
mõtlema,“ ütleb Punab.

Kui kümme aastat tagasi oli 
Meestekliinikus visiite aastas umbes 
7000, siis nüüd on see arv 5-6 korda 
suurem. Ka meeste tervis on parane-
nud, Eesti meeste eluiga tõuseb Eu-
roopas kõige kiiremini. Kui vaadata 
meie saatusekaaslasi Baltimaades, 
siis Lätis on meeste oodatav eluiga 
tõusnud 4,9 aastat, Leedus 2,4 aga 
Eestis 7,2 aastat. Samas elab eesti 
mees eesti naisest ligi 7 aastat vä-
hem, normaalne oleks 2-3 aastat.

 „90-aastate alguses, kui koos dr. 
Olev Poolametsaga esimeste mees-
tearstidena alustasime, siis olime 
veidrikud ja friigid, et meeste tervise 
eraldi teemaks võtsime. Mõni kol-
leeg ütles, et miks ma seda teen, kas 
ma ei karda, et mu patsiendid häbe-
nevad tänaval kohtudes tere öelda. 
Mingi valehäbi käib selle teemaga 
kaasas küll. Lisaks on meil ju selline 
hoiak, et õige mees ei nuta ja arsti 
juures ei käi. Naised teevad seda pu-
berteedist saadik, neile on loomulik, 
et tuleb regulaarses kontrollis käia, 
aga meestel sellist õpetust ega harju-
must ei ole,“ nendib Punab. Samas 
on tema sõnul Eestis eesnäärmevähi 
haiguse juhte rohkem kui rinna- ja 
emakakaelavähki kokku.

Suurimaks saavutuseks peabki 
Punab seda, et terviseteadlikkus 

on oluliselt tõusnud, meeste jaoks 
on arsti juures käimine saanud nor-
maalseks tegevuseks. „Aga tähtsam 
veel on arusaamine, et inimene vas-
tutab oma tervise eest ise. Vanasti 
löödi uks jalaga lahti ja öeldi, et teh-
ke mind terveks. Selline mentaliteet, 
et arst on haigustes süüdi ja tema 
vastutagu, oli väga valdav. Inimesed 
on hakanud taipama, et nemad ise 
kontrollivad oma tervist,“ rõõmus-
tab Punab.

Esmase testi teeb perearst
Kui mehel mingeid kaebusi ei ole, 
siis vähemalt alates 45. eluaastast tu-
leks minna perearsti juurde ja teha 
ära PSA-test. Ja see on tavapärane 
vereproov, PSA-testi kasutatakse 
eelkõige eesnäärmevähi markerina. 
Meestekliiniku uuringud näitavad, 
et 20% vajavad täiendavaid uurin-
guid, 20% vajavad igaaastast kont-
rolli ja enam kui pooltel on vähirisk 
väga madal ja nendele piisab, kui 
järgmine kontroll teha näiteks 4 
aasta pärast. „Eesnäärmevähil pole 
spetsiifilisi sümptomeid, sellepärast 
ongi nii oluline ennetav kontroll. 
Kui õigel ajal haigus avastatakse, 
siis on see kontrolli all hoitav, jääb 
n-ö krooniliseks haiguseks,“ ütleb 
Punab.

Lisaks eesnäärmevähile võivad 
doktori sõnul kimbutada mehi veel 
terve rida soospetsiifilisi haigusi. 
Enamus neist ongi eesnäärmega 
seotud teemad, aga lisaks vähile on 
teisigi haigusseisundeid. „Eesnäär-
me põletik on näiteks väga levinud. 
Eesti niiske kliima soodustab seda. 

Kui võtta tänavalt sada suvalist 
meest vanuses 30-40, siis igal viien-
dal esineb eesnäärme põletik. Ja 
see ei ole kuidagi ka vanusepõhine, 
minu noorim patsient eesmäärme 
põletikuga oli 15-aastane,“ selgitab 
Punab. Lisaks kuuluvad siia blokki 
valusündroomid, kusemishäired, 
nii näiteks nendib Punab, et kui 
ikka öösel juba kaks korda tualetti 
vaja minna on, siis on põhjust ars-
ti juurde minna. „Mul just täna oli 
patsient, kes oli neli aastat marinee-
rinud kodus valude ja seksuaal- ja 
kusemishäiretega, lihtsalt ei julge-
nud arsti juurde tulla, kuigi see on 
täiesti ravitav,“ julgustab Punab 
mehi pöörduma. Lisaks tegeletakse 
Meestekliinikus kõigi mehele eri-
omaste haigustega alates peenisest 
kuni rinnanäärme ja kiilaspäisuseni 
välja.

Julgema verega mehed 
saavad sõna
Valdis Saue linnast on nõks pealt 
sajakilose kere ja optimistliku silma-
vaatega 47-aastane üsna keskmine 
eesti mees. Rahmeldab Saue linna-
volikogu juhtida, ajab natuke äri, 
kasvatab kolme last ja koera, armas-
tab õhtuti, kui päevapinged maas, 
teleka ees kõvasti süüa, aga samas 
eksib reeglipäraselt ka rattaga rajale 
või jalkastaadionile palli taga ajama.

Kuni neljakümnendatesse jõud-
miseni Valdis napilt arsti juurde ei 
sattunudki. Ütleb, et oli normaalne 
mees, kes põletas elu ja tööd täie 
rauaga ning suhe meditsiiniga piir-
dus teadmisega, mis on perearsti 

nimi. „Minu lapsepõlv jäi nõuka-ae-
ga, ei mäleta mina, et kuidagi eri-
liselt oleks tervisele rõhku pandud,“ 
põhjendab Valdis. Tõsi, ta on aastaid 
olnud veredoonor. Paar korda aastas 
vaadatakse vähemalt tema verenäi-
dud üle ja kui midagi alarmeerivat 
peaks olema, siis küllap sedakaudu 
saaks jälile.

Ainuke asi, millega Valdis ajuti 
tegeles, oli kehakaal. Kümmekond 
aastat tagasi näiteks astus mees pea-
le jõulu- ja aastavahetuse pidustusi 
sõbraga koos kaalujälgijate gruppi 
ning asus kirega rohelisteks ja pu-
nasteks täppideks jaotatud toiduai-
nete vahel orienteeruma. „See oli 
kehakaalu mõttes hiilgelaeg. Kaal 
näitas 120 kilo, aga kevadeks olin 
alla 100. Toimib küll, kui tahta!“ 
meenutab mees. 

Seitse aastat tagasi hakkas aga 
kaal iseenesest, ilma mingi pingu-
tuseta, langema. Valdis ei suutnud 
rõõmu tagasi hoida. Paraku lisandu-
sid sellele ka käte värisemine, süda 
tagus täiega. „See periood oli üsna 
närviline ka, panin selle süüks. Aga 
kui ikka istud rahulikult õhtul ja 
vaatad telekat ning puhkeasendis on 
pulss 110, siis tundus midagi nässus 
olevat,“ meenutab Valdis.

Käik perearsti juurde andis halva 
diagnoosi. Kilpnäärme ületalitlus. 
Mees sai kohe tabletikuuri peale, 
haigus tõmbas tagasi, näidud läksid 
normi. Kuni järgmise stressirohke-
ma ajani, mil kõik hakaks jälle otsast 
peale. „See on päris õudne asi, kilp-
nääre toodab mingit hormooni üle, 
organism on kogu aeg pinges, taga-

järjed võivad olla üsna õudsed, see 
lammutab kogu organismi laiali,“ 
teab mees oma haiguse kohta. Täna 
on tõbi kontrolli all, aga jälgima 
peab regulaarselt.

Valdis kinnitab, et sellised tagasi-
löögid panevad ikka mõtlema küll. 
Et kui enda keha hakkab kuskilt ot-
sast lagunema või kellegagi kõrval 
midagi juhtub. Mees kaotas hiljuti 
hea kolleegi, täiesti ootamatult ja 
tühja koha pealt. „Vahetult peale 
seda oli küll nii, et lamad vahel õh-
tul voodis ja tunned, et kuskilt vasa-
kult pitsitab ja hakkad kahtlustama 
jumal teab mida,“ nendib Valdis. 

Sellepärast võtabki mees hingest 
seda füüsilise aktiivsuse asja. Suvel 
näeb teda rattaga orienteerumas, 
jalgpall on hobiks juba aastaid, nüüd 
on veel lisandunud kettagolf. „Tun-
dub, et mulle on geneetiliselt antud 
selline jäme keha – kõik, mida sisse 
söön, ladestub ja säilib. Ma lihtsalt 
pean ennast kogu aeg liigutama, 
muidu võin päris suureks minna. 
Aga õnneks mulle endale meeldib 
ka, see ei ole selline pean-pean-pean 
tegemine. Aga mis on kirstunael, on 
ikka seesama söömine. Päevakava 
on nii heitlik. Lõunasöögiga ei ole-
gi nii hull, aga kui päev otsa mingi 
jamaga tegeled ja õhtul koju jõuad, 
siis on selline hundi isu ja seda on 
keeruline kontrollida. Praegu on 
nii, et umbes 10 kilo peaks ikka alla 
saama,“ loodab Valdis. 

Üldiselt aga näeb mees enda ja 
tuttavategi meeste pealt, et ega min-
git ennetavat tervisekäitumist väga 
ei ole. Tegelema hakatakse ikka al-
les siis, kui kuskilt midagi logiseb. 
Valdis arvab, et üks normaalne eesti 
mees ei taha võib-olla ka sellepärast 
arsti juurde minna, et äkki selgub, 
et ongi midagi viga. Et parem on 
rahulikult tiksuda ja siis jala pealt 
minna, kui teada saada, et reaalselt 
ongi mingi jama. 

Ja kui perearsti juurde või südant 
kontrollima tema arvates enamik 
siiski satub aeg-ajalt, siis spetsiaal-
selt meestearsti poole pöördumine 
pole Valdise sõnul sõpradega kunagi  
jutuks tulnud. 

Jutud eesti mehe arstile mineku 
hirmust on tugevasti liialdatud
Kui vallalehe teemakoosolekul tärkas idee, et teeks artikli tervise teemadel, siis fookus jõudis üsna kohe 
meeste terviseni. Et need ju arsti juurde mitte mingi valemiga ei lähe, meditsiiniliste väljendite nagu vere-
proov, kehamassiindeks või uroloog peale põrutab neil pulss kohe punasesse ja aju võtab eitamisfaasi. 
Õnneks selgus, et nii hullud need lood siiski ei ole.

TERVIS

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

TARTU ÜLIKOOLI KLIINI-
KUMI MEESTEKLIINIKU 
TALLINNA KESKUS 
Gonsiori 3, Tallinn
Telefon 5331 8008
meestekliinik@kliinikum.ee
www.kliinikum.ee/
meestekliinik

Sauevallakas Indrek Tiidemann nendib peale visiiti dr. Punabi (kes on ka muuseas sauevallakas) juurde, et eakaaslased 
peaksid oma kartlikest mõttestampidest lahti saama ja julgelt kontrolli minema- pole hullu midagi
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„Ju see on ikka natuke tabu ja liiga 
isiklik teema. Äkki ei peagi sellest 
rääkima? Kusjuures seda, et naised 
arsti juures regulaarses kontrollis 
käima peavad, teab ilmselt iga mees 
ka. Aga et mehed peaksid sama te-
gema, seda infot nagu väga ei ole,“ 
ütleb Valdis. 

Perearsti kabinetiukse taga on ta 
mingeid teavituslehekesi ikka näi-
nud, näiteks brošüüri „Mehe teine 
süda“ – luges seda küll, aga ei mä-
leta eriti midagi. „Ega mina ka eriti 
kursis ei ole, mida näiteks eesnäär-
me kasvaja tegelikult tähendab, aga 
mina vähemalt olen iga nelja aasta 
tagant kontrollis käinud. Nüüdki 
arst vaatas eelnevaid näite ja saatis 
uut vereproovi tegema. Ju on siis 
vaja. Aga muidu pidi kõik korras 
olema. Kõik asjad on õige kujuga ☺. 
No mis ma ütlen selle visiidi kohta? 
Muidugi on ebamugav, aga no selle 
ebamugavuse on võimeline iga mees 
üle elama,“ kinnitab Valdis

Indrek on 63-aastane tegus 
Saue valla mees. Käib usinalt tööl 
ja ajab äri, on aastaid tegev olnud ka 
valla juhtimises, aga sporditegemi-
ne on suures osas tema elust siiski 

mööda läinud. Ise ütleb, et inimene 
on ju teadupärast loomult laisk, ei 
viitsi. „Aga kui nüüd tagasi vaadata, 
siis muidugi ütlen, et rohkem oleks 
pidanud ennast liigutama,“ ütleb 
Indrek. 

Täna, mil kehakaalu osuti ikka 
kolmekohalise numbri peale kipub 
osundama, on mees end kätte võt-
nud. Viimati tegeles spordiga teis-
meeas, kui oli päris hea potentsiaa-
liga tõstja-poiss, aga kuna see mõjus 
halvasti silmanägemisele, jäi see ala 
katki. Nüüd, peale ca 45 aastat, käib 
Indrek vähegi normaalse ilmaga iga 
päev kõndimas, 6 kilomeetrit on 
tavaline taks. Laagris on tal oma 
kindel ring, selle distantsi läbimine 
võtab keskeltläbi tunnikese. Kül-
jes on mehel ka pulsikell ja taskus 
sammulugeja, pärast kõndi mõõdab 
vererõhu ka üle. „Ma proovin sellise 
95 pulsisageduse juures püsida, üle 
väga ei lase,“ kirjeldab mees on kõn-
dimisharjumusi.

Lisaks on Indrek avastanud har-
jutustekava „Viis tiibetlast“. Ostis 
kunagi juhuslikult raamatu, luges 
läbi ja hakkas tegema. Võtab iga 
päev omale 20 minutit ja keerutab 

keret ja tõstab jalgu, harjutused on 
jagatud viide kompleksi, igaüht tu-
leb teha 21 korda. 

Arstidega on tema suhe enda 
sõnul täitsa okei. Väga tihti mitte, 
aga siiski regulaarselt külastab oma 
perearsti, annab vere- ja muid ana-
lüüse ja nendib, et aeg-ajalt tuleb 
ikka oma tervist asjatundjatele näi-
data. Nii näiteks on ta korra käinud 
Tartuski oma ala kõvemate südame-
arstide juures end näitamas-kontrol-
limas.

„Üldiselt on nii, et kuni 50. elu-
aastani panin täitsa rahulikult. Pä-
rast seda tuleb siit ja sealt logisemist 
ikka ette,“ naerab Indrek. Umbes 
sel ajal hakkas meest kõrge vererõhk 
kimbutama ja nüüd tuleb regulaar-
selt tablette võtta.

Aga hoopis rohkem kui tablette 
usub Indrek loodusravisse. Tema 
igapäevases arsenalis on küüslaauk 
– nii hommikul kui õhtul manustab 
mees korraliku küüne, olevat sadat-
pidi kasulik ja iseäranis hea vererõhu 
alandaja ka. Kuna mees ütleb end 
olevat „Tiibeti usku“, siis lisaks sa-
manimelistele harjutustele on tema 
tervisekäitumises olulisel kohal Tii-
beti piimaseen. „See on selline ko-
baras seeneollus, millele tuleb piima 
peale kallata ja siis 24 tundi hoida 
ja manustada. Tundub maitselt ja 
konsistentsilt nagu keefir, aga aitab 
saja asja vastu: südame- ja vererõ-
huprobleeme leevendada, ennetab 
vähkktõbe, leevendab liigesehaigusi. 
Liigse kehakaalu vastu aitab ka. Aga 
eks see loodusravi on paljuski ka usu 
küsimus,“ leiab Indrek.

Reaalse meestearsti visiidi koge-
muse hindab mees meeldivaks, kõik 
olenevat sellest, kuidas arst patsien-
ti vastu võtab. Doktor Punab on 
Indreku hinnangul igatahes väga 
osavõtlik ja lahe mees, äratab kohe 
usaldust. „Olin meestearsti juures 
esimest korda ja oli väga meeldiv. 
Eakaaslased peaksid oma kartli-
kest mõttestampidest lahti saama 
ja julgelt kontrolli minema – pole 
hullu midagi. Loomulikult on vaja 
väikest tõuget, nagu ma selle lehe-
eksperimendi kaudu sain. Iseseisvalt 
ma poleks vist seda külastust ette 
võtnud – pole ju midagi viga, miks 
ma peaksin? See on aga iganenud ja 
täiesti vale mõttemall. Nüüd igata-
hes julgustan oma sõpru ja tuttavaid 
see käik ette võtta,“ lubab Indrek.

KALLIS TEENUS JA PIKAD OOTE-
JÄRJEKORRAD.
Kui on perearsti suunamiskiri, siis ei 
maksa see patsiendile midagi peale 
5-eurose visiiditasu. Ootejärjekord 
võib siiski olla kuni paar kuud. Kui 
inimene soovib väga konkreetse 
arsti juurde aega saada, siis võib 
tõesti esimese vaba aja leidmine 
võtta kuni pool aastat.

Olemas on ka tasuline vastuvõtt, 
kuhu vaba aja saamine on kiirem, 
visiiditasu ulatub 40-65 euroni, ole-
nevalt arstist, vereproovid jäävad 
50 euro piiresse, ca 100-150 euroga 
saab mehe tervisest pildi ette.

MEESTEARSTI VISIIT TÕOTAB 
VALU JA EBAMUGAVUST.
Mehi hirmutab see teadmine, et 
vanasti võeti suguhaiguste kliini-

kus esmane test otse kusitist ja see 
protseduur oli tõesti valulik. Täna 
teeme samad analüüsid esmasest 
uriinist. Läbivaatusel ei ole mingeid 
valuga seotud protseduure, veidi 
ebamugavaid, seda küll, aga ma 
ütlen ikka, et tugev mees lahendab 
probleemid ära, nõrk jääb koju ko-
tile. 

KUIDAS MA RÄÄGIN MEESARS-
TIGA NEIST ASJADEST?
Kuigi meestekliinikus on enamus 
arste mehed, on ka olemas naisdok-
tor. See on valdav mudel kogu maa-
ilmas, alati on mehi, kes ei suuda 
oma muresid millegipärast teisele 
mehele kurta. 

MEESTEARST ON AINULT VANA-
DELE MEESTELE.

Tõsi on see, eesnäärmevähi risk 
vanusega kasvab. Aga see ei ole 
ainus n-ö meestehaigus, sellepä-
rast soovitus, esimest korda tuleks 
lasta end meestearstil kontrollida 
vanusevahemikus 17–24. Just selles 
eas on võimalik leida ja korrigeerida 
mitmeid hiljem tervist mõjutada või-
vaid haigusi.

35–40-aastaselt võiks teha juba 
esimese põhjalikuma tervise komp-
leksuuringu. Mees on küll enamasti 
veel terve, aga uuringutega on juba 
võimalik tuvastada tema suuremad 
terviseriskid.

40–50 vahel tuleks esimest kor-
da teha ära eesnäärmevähi avas-
tamiseks kasutatav PSA-test, mille 
põhjal on võimalik kindlaks teha 
haiguse risk ja määrata edasine te-
gevuskava.

Dr Punab kummutab tõele mittevastavaid linnalegende

Valdis Saue linnast nendib nii enda kui tuttavate meeste kogemuse pealt, 
et ega mingit ennetavat tervisekäitumist eesti mehel siiski väga ei ole. Tege-
lema hakatakse tervisega ikka alles siis, kui kuskilt midagi logiseb

Saue Vallavalitsus müüb avaliku enampakkumise korras elektroonilise oks-
jonina kinnistu Mõisa tee 17a, Ääsmäe küla, Saue vald, Harju maakond (kin-
nistu nr 3648350, katastritunnusega 72701:001:1267, pindalaga 3591 m2, 
sihtotstarbega 100% tootmismaa), alghinnaga 10 000 eurot.

Müük toimub oksjonikeskkonnas Osta.ee 
http://www.osta.ee/index.php?fuseaction=item.info&id=74086573

Enampakkumine algab 08.02.2016 kell 10:00 ja lõpeb 22.02.2016 kell 
10:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minutit.  Kui pikenemise intervalli jooksul 
tehakse enne enampakkumise lõpu aega uus pakkumine, lükkub enampak-
kumise lõpp pikenemise intervalli võrra edasi ja enampakkumine kestab 
seni, kuni pakkumisi tehakse, kuid mitte rohkem kui 3 tundi. 

Pakkumisi saab teha ainult https://www.osta.ee keskkonnas vastavalt 
käesolevas teates ning oksjonikeskkonnas toodud tingimustele.  Enampak-
kumisel osaleda sooviv isik peab tasuma käsiraha 10% alghinnast Osta.ee 
e-kontole, mis vabaneb, kui keegi teeb kõrgema pakkumise.

Vara antakse üle pärast ostuhinna tasumist ülekandega Saue Vallavalit-
suse arvele Swedbank a/a 1120070016 hiljemalt 7 päeva pärast enampak-
kumise võitja kinnitamist.

Mõisa tee 17a kinnistu hindamiseks on koostatud Arco Vara poolt 
06.01.2016 hindamisakt.

Varaga tutvumiseks või lisainfo saamiseks pöörduda tööpäevadel Saue 
Vallavalitsuse kinnisvara projektijuhi Siisike Lehtsi poole (mobiil 5298141,  
e-post siisike.lehtsi@sauevald.ee)

Avalik enampakkumine

KAS JULGED?
Mustkunstnik Fred-Erik Johanson igatahes julgeb ja proovib 

kartmatult korrata kõige ohtlikumaid ning raskemaid 
numbreid, mida mustkunsti ajalugu näinud on.

Mustkunstnikud on läbi aastasadade eksperimenteerinud 
piiridega, pannes ennast proovile üha keerukamates 

olukordades. Närvesöövaid katseid on tehtud assistentide, 
pealtvaatajate ja eelkõige iseendaga.

Ohtlikke mustkunsti etteasteid teame me kõik, alates naise 
saagimisest, lõpetades lugematute erinevate versioonidega 

vene ruletist. Väga paljud mustkunstnikud on ebaõnnestunud, 
proovides publikut hämmastada võimatuna näivate ja 

riskantsete illusioonidega. Ja kõige eluohtlikumad trikid on 
mitmetele mustkunstnikele kahjuks saatuslikuks saanud.

Kiirustage, sest iga etendus võib jääda viimaseks. Tule, 
kui julged. Etendus „Kas Julged?“ on Mustkunstiteatri 

repertuaaris alates veebruarist.

Soovitatav alates 14. eluaastast. Kestus 90 minutit, etendusel 
on üks vaheaeg. Uksed avatakse tund enne etendust. 

Teatrisaalis on avatud kohvik. Etenduse algus kell 19.00.

Etendused toimuvad järgmistel kuupäevadel:
Veebruar: 9, 16, 23     Märts: 1, 8, 15, 22, 29
Aprill: 5, 12, 19, 26     Mai: 3, 10, 17, 24, 31

neljapäeval,  10. märtsil 
kell 19
Saue valla kultuurikeskuses

JAKOB PEÄSKE
(fagott)  

JANA PEÄSKE  
(klaver)

TELESAATEST 
“KLASSIKATÄHED 2016” 

tasuta
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Lasteaias on meediakasvatuse 
ülesandeks arendada lapsel 
ea- ja võimetekohaseid mee-

dia kasutamise oskusi – oskust mee-
diat ohutult nautida ja seda ise luua. 
Selleks vajame teadlikke vanemaid, 
koolitatud töötajaid ning kaasaeg-
seid IT-vahendeid.

Kõigepealt alustasime vanema-
tega. Psühholoog Mihkel Velström 
rääkis isadele-emadele teemal „Laps 
ja nutiseadmed“. Vanemate huvi ja 
osavõtt oli suur. Järgnesid väga as-
jalikud meediakasvatuse koolitused 
töötajatele. Et lastele näidata meedia 
suuri võimalusi, said nad rahvusva-
helisel ettelugemise päeval kohtuda 
lastekirjanik Andrus Kivirähuga 
ning osaleda TV3 „Naistesaates“.

Lähemalt tutvustavad meedia-
kasvatuse valdkonnas tehtut meie 
maja inimesed. 

Meediaõpe Ääsmäe lasteaias
Vaatamata sellele, et 10. oktoober 
oli laupäev ja seega puhkepäev, tõt-
tasid Ääsmäe lasteaia õpetajad ja 
õpetaja abid lasteaia poole. Toimus 
õppepäev „Meediakasvatus ja kooli-
eelik“, mille viis läbi meediaõpetaja 
ja ajakirjanik Erika Prave. Koolituse 
eesmärk oli lasteaiaõpetaja meedia-
teadlikkuse arendamine igapäeva-

töös kasutamiseks.
Esmalt anti ülevaade meediaee-

tikast, mis on tänapäeva maailmas 
üsnagi kuum temaatika. Et laps ei 
jääks meie kõik-müügiks-ühiskon-
nas elu hammasrataste vahele, tuleb 
nii lapsevanemal kui õpetajal osata 
teda kaitsta. Tutvusime nii Eesti 
ajakirjanduseetika koodeksiga kui 
lasteaiaõpetaja rolliga ajakirjanduse-
ga suhtlemisel. Saime põgusa õpe-
tuse meediatekstide loomise alustõ-
dede ning intervjuuks või avalikuks 
esinemiseks valmistumise kohta.

Tänapäeva lapsed sünnivad in-
fotehnoloogiamaailma, mis on sil-
maringi avardav, kuid samas sisal-
dab tohutult kõikvõimalikke ohte. 
Lapsevanema ja õpetaja kohus on 
suunata lapse teekonda interneti 
avastamisel. Kuidas kasutada erine-
vaid meediatekste õppematerjalina 
ja loovuse arendajana – see on ot-
satu võimaluste maailm, mis pakub 
üha uusi avastusi. Sõltub meist, täis-
kasvanutest, kas suudame mõjutada 
laste meediakasutust. Meil kõigil on 
palju õppida.
Airi Kirsimaa, õpetaja abi

Ettelugemispäev ja „Naistesaade“
Rahvusvahelisel ettelugemispäeval 
tuli Ääsmäe lasteaia lastele külla 
kirjanik Andrus Kivirähk. Lapsed 
väga armastavad tema raamatuid, 
eriti „Lottet“ ja „Limpat“. Lapsed 
võtsid kirjanikku kui oma sõpra, 
talle esitati palju küsimusi. Arutati 

ka laste lemmiktegelaste seiklusi ja 
tegemisi. Krõlli rühma lapsed Raul 
ja Katie Eliise lugesid kirjaniku-
le ette omi esimesi luulekatsetusi, 
mille eest nad said palju kiidusõnu. 
Andrus Kivirähk luges lastele ette 
ühe loo raamatust „Oskar ja asjad“. 
Lugu oli lõbus ja meeldis lastele 
väga.

Lastel oli võimalik näha, kuidas 
valmib telesaade. Külas käis „Nais-
tesaade“. Filmiti ettelugemispäeva 
tegemisi, laste vestlust kirjanikuga. 
Lastel oli huvitav näha, kuidas saa-
det filmitakse, kuidas küsitletakse 
saate külalist, kuidas üldse kaamera 
ees käituda. Põnev oli jälgida, kui-
das kirjanik kaamera ees intervjuud 
andis. Krõlli rühma lastel avanes ka 
võimalus ise intervjueeritava rolli 
kogeda. Saada aimu, mis tunne on 

olla kaamera ees ning vastata küsi-
mustele. Lastele väga meeldis. Tore 
ja huvitav oli hiljem seda saatelõiku 
televiisorist vaadata.
Silvi Priivits, õpetaja
Kaili Pajula, õpetaja

Meediakoolitus Tallinna 
Teletornis
Novembri lõpus toimus meie maja 
õpetajatele meediakoolitus Tallinna 
teletornis, Eesti kõrgeimais ehitises. 
Nii mõnelgi tekkis väike kõhklus 
kõrguse suhtes, seistes teletorni 
ukse ees. Mhh... 21. korrus. Jah, 
sinna pidime koolituspäeva lõpuks 
jõudma. Veidi unise jaheda ilma 
muutis rõõmsaks teletorni töötajate 
sõbralik vastuvõtt. Meie koolitus-
päev algas loenguga teletorni väike-
ses konverentsisaalis.

Teadmiste kõrval avaldas muljet 
värskelt renoveeritud teletorn ise 
oma maitsekate ja kaasaegsete ruu-
midega. Sealhulgas teisel korrusel 
asuv kinosaal, kus sai vaadatud ka 
teemakohast õppefilmi. Kinosaali 
ilmestas seinast seina ja maast lae-
ni ulatuv suur vitraažaken, millele 
kino ajaks paksud kardinad vaikselt 
ette sahisesid. Muljeterohke koo-
lituspäeva võttis kokku teadmiste 
kontroll, mis toimus 21. korruse 
interaktiivse multimeedia näituse-
saalis. Meeldiva punkti päevale pani 
jõuluhõnguline lõunasöök teletorni 
kohvikus. 

Meediakoolitus teletornis pak-
kus meeldivaid üllatusi, huvitavaid 
fakte ja töökaaslastega mõnusalt 
koos veedetud aega.
Ene Kristmann, õpetaja 

Ääsmäe lasteaia õppetöö fookuses on meediakasvatus 
Kõik me tahame olla veidi isikupärased ja omanäolised, nii ka Ääsmäe lasteaed. Kuna meedia vahen-
dusel jõuab meieni suurem osa sellest, mis ümbritsevas maailmas toimub, otsustasime õppekavas pöö-
rata suuremat tähelepanu meediakasvatusele.

HARIDUS

ÄÄSMÄE 
LASTEAED

Rahvusvahelisel ettelugemispäeval tuli  külla kirjanik Andrus Kivirähk, tema ja laste arutlusest lemmiktegelaste seik-
luste üle  filmiti lõik ka “Naistesaatele”

Ka sel aastal oli võimalik kõi-
gil vallaelanikel esitada no-
minente Särtsu tiitlile. Sel 

korral esitati 11 kandidaati, kelle 
seast valiti 5-liikmelise žürii poolt 
3 kõige särtsakamat. Žürii töö oli 
raske, kuna tiitilile olid esitatud 
väga tublid ning silmapaistvad noo-
red. Märgatud noored Saue vallas 
olid Oliver Malsub, Marko Malsub, 
Grete-Liina Miller, Artur Miller, 
Johanna Muidre, Anastassia Zub-
kova, Erlend Utrop ning Kelli-Ly 
Melsas.

Sel aastal anti välja ka Särtsu eri-
auhind – kõige noortesõbralikum 
tegu. Noortesõbralikuma teo va-
limiseks võeti kasutusele interne-
tihääletus ning ülekaalukalt valis 
rahvas kõige noortesõbralikumaks 
teoks seikluspargi avamise Ääsmäe 
külaplatsil. Selle teo eest avaldati 
tunnustust MTÜ Ääsmäe Külako-
gugule. 

Kui tiitlid jagatud, loositi osa-
lejate vahel auhindu ürituse spon-
soritelt. Seejärel võttis järje üle su-
perstaarisaatest tuntud Mikk Mäe. 
Peale kontserti oli soovijatel võima-
lus oma lemmikuga pilti teha ning 
ka autogrammi küsida. Et suu saaks 
magusaks, oli lauale toodud mait-
sev tort meie oma valla ettevõttelt 
Cateserv. Kõigil oli võimalik nauti-
da torti ning mekkida selle kõrva-
le teed. Seejärel oligi aeg lõpetada 
ning rõõmsalt nentida, et meie val-
las ikka leidub tublisid ja särtsakaid 
noori. Loodame, et neid tuleb aina 
juurde ning leiame ikka aega ja või-
malust tublide noorte tunnustami-
seks. 

Tänusõnad meie vallale, et sel-
line üritus võimalik on. Suured tä-
nusõnad samuti ürituse toetajatele: 
Lahe Roos, Balsnack, Kadarbiku 
ning Viimsi Aqua H2O veekeskus. 
Lisaks on soov tunnustada noori, 
kes oma aega ning energiat ürituse 
korraldamisesse panustasid: Arabel-
la Allvee, Andres Reitsnik, Helina 
Liimets, Grete-Liina Miller ning 
Johanna Muidreeraldi kasti

SÄRTSU TIITLI SAAJATEKS 
OSUTUSID SEL KORRAL:
Maarja-Liis Tahk, esitaja Imbi Ti-
gasson

Maarja-Liis on Ääsmäe noorte-
keskuse noorsootöötaja, kes ise oli 
kunagi tihe Ääsmäe noortekeskuse 
külastaja, teeb oma tööd hästi, viib 
läbi üritusi, meeldiv töökaaslane ja 
noortele ta väga meeldib.

Diana Tärn, esitaja Tiivi Käbal
Diana käis 3.-12. eluaastani võimle-

misklubis Sistrum. 12. aastaselt lii-
tus ta tsirkusestuudioga Folie, mille 
treeningud on neli korda nädalas. 
Folie’ga on käidud ka esinemas igal 
pool Eestis ning ka välismaal ning 
tal on tsirkuse programmis päris 
enda õhurõngakava. Kord nädalas 
annab väikestele huvilistele Keilas 
Partner Akros trapetsi- (akrobaati-
ka) treeninguid. Tuula ja Pällu kü-
lade üritustel on Daian samuti esi-
nenud: Saue valla suvelõpu üritusel, 
jüripäeval ja ka küladepäeval. Diana 

õpib Keila koolis 11. reaalkallakuga 
klassis ja õpib väga hästi.

Tanel Kasenurm, esitajad Maarja-
Liis Tahk ja Triin Tarand

Tanel on mitmes erinevas vanu-
seklassis Eesti meister saalihokis, 
samuti on ta edukalt osalenud U19 
koondisega maailmameistrivõistlus-
tel ning sealtki koju toonud parima 
ja resultatsiivsema mängija tiitleid.

2015. aasta oli Tanelile eriti 
edukas: kevadel võitis ta oma ko-
dumeeskonnaga TTÜ SK/Ääsmäe 
esiliiga meistrivõistlused, samuti 
võitis ta Ääsmäe/TTÜ SK saaliho-
kimeeskonnaga Eesti meistritiitli. 
Tanel valiti ka Eesti saalihokikoon-
disesse, mis osaleb 2016. aastal saa-
lihoki maailmameistrivõistlustel. 
Kõige silmapaistvamaks ning täht-
samaks võib pidada seda, et Tanel 
pälvis 2015. aastal parima Eesti 
meessaalihokimängija tiitli! Kõi-
ge selle suure hulga spordi kõrvalt 
on Tanel alati väga hästi ka kooliga 
toime tulnud – 2015. aasta suvel lõ-
petas Tanel Saue gümnaasiumi väga 
heade hinnetega! 

Särtsu täis õhtul tunnustati noori sauevallakaid
4. veebruaril oli taaskord Saue valla kultuurikeskuses õhk särtsu täis. Juba kolmandat korda koguneti, et 
tunnustada Saue valla noori.

NOORED

KERTTU 
VETEMA
ürituse 
korraldaja
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Mis julgustas sind minema FLL-le nii mitme võistkonnaga?
Laste soov. Ma usun tõsimeeli, et ei ole paremat õpetajat kui võistlustel osale-
mine, sest siis saavad lapsed omal nahal kogeda, mis tähendab saavutada tule-
mus kõva töö eest või kui laiskusel lastakse võimust võtta ja maksimaalselt ei 
pingutata, siis näha, et sel juhul ka tulemust ei tule. Seega saigi vastu võetud 
otsus, et kõik lapsed, kes soovivad FLL võistlusest osa võtta, peavad selle või-
maluse esimesel aastal ka saama. Nii läks, et Laagrist tuli kokku 4 võistkonda. 
Hea on, et enne otsuse vastuvõtmist pikalt ei mõelnud selle peale, sest muidu 
oleks võibolla jänes püksi pugenud ja ei oleks lastele nii soojalt FLL-i soovita-
nud.

Mis oli võistkondade ettevalmistamisel kõige keerulisem?
Kõige keerulisem on lastes tekitada meeskonna tunnet, et nad suhtuksid üks-
teisesse ja kõigi oma võistkonnakaaslaste ideedesse austusega. Arusaam, et kett 
on täpselt nii tugev kui selle kõige nõrgem lüli, tundub lihtne, kuid samas on 
seda väga raske lastele selgeks teha.

Miks on üldse sellised võistlused õpilaste jaoks vajalikud?
FLL on palju enamat kui roboti ehitamine ja programmeerimine, mis iseene-
sest on juba kuldaväärt teadmised, mida omandada ja jagada. Väga suur rõhk 
on meeskonnatööl, lapsed peavad õppima omavahel rolle jagama ning leidma 
mooduse, kuidas kõigil oleks lõbus, kuid samas saaks töö tehtud. Lisaks on 
see projekt, milleks lapsed peavad tegema uurimustööd ning lõpuks lahenduse 
välja mõtlema. FLL on tõeliselt mitmekesine võistlus, mis tundub esmapilgul 
keeruline, kuid võistluspäeval näeb laste näol vaid naeratusi ja rõõmu.

Mis tõi Laagri kooli võistkondadele sellise uhke debüüdi?
Kõigi asjasse pühendunute suur töö. Alates sellest, kui Diana Poudel koostöös 
Laagri Huvialakooliga võtsid eesmärgiks Laagrisse robootikaharu sisse seada, 
kuni FLL poolfinaalini, kus lapsevanemad, kes robootikast veel palju ei tea, 
aitasid võistluspäeval lastel silma peal hoida. Kogu selle vahele jäi töö ja lõbu 
robootikatundides ning ka väljaspool seda. Õpilased võtsid ettevalmistust täie 
tõsidusega ning igas võistkonnas leidus lapsi, kes tegelesid võistlusteks etteval-
mistusega ka omast vabast ajast.

Millised on edasised plaanid?
Töö jätkub huviringides hoogsalt edasi. Õpilased, kes FLL finaali said, jät-
kavad oma robotite, programmide ja projektide edasi arendamist, et finaalis 
endast taas kord parim anda. Vanemate rühmade õpilased, kes FLL-ist osa ei 
võtnud, on alustanud kohaliku robootikavõistluse, Laagri Robocity etteval-
mistust. Nooremate rühmadega, kes hetkel õpivad Lego WeDo robotitega, 
hakkame FLL Jr robootikanäituseks valmistuma. Laagri Roboringis valmis-
tume alati üheks või teiseks jõukatsumiseks :).

Millised on emotsioonid ja muljed esimesest poolaastast Laagri Robo-
ringi juhendajana?
Laagris on loodud tehniliselt suurepärased võimalused Roboringi tööks. Kui 
ma ei oleks siin õpetaja, siis kadestaks inimest, kellel oleks oma õpetaja arsena-
lis sellises koguses ja valikus roboteid, lisasid ja harjutusväljakuid. On hea õpe-
tada kohas, kus mõistetakse tehnikahariduse olulisust ning pakutakse lastele 
võimalust koodikirjutamise tõdesid õpetada. Samuti on lapsevanemate toetus 
ja abi hindamatu, ilma ei oleks teoks saanud nelja võistkonna võistlustele vii-
mine. Robootikavõistlus on nagu spordivõistlus, mida on põnev vaadata ning 
lastele saab kaasa elada. Laagri õpilased ootavad teid kaasa elama nii märtsis 
toimuvale FLL finaalile kui ka maikuus Laagri Robocity võistlusele!

SAUE VALLALEHT

Päev algas reipa rongkäiguga 
ning kohe peale seda panid 
lapsed end proovile roboti-

mängudes ja käisid züriile projekti 
tutvustamas. Selle aasta võistluse 
läbivaks teemaks oli prügi rännak. 
Meeskonnad pidid ühiselt teemat 
uurima, leidma probleemi, mida la-
hendada ja pakkuma välja endapool-
se lahenduse. Hinnati lahenduste 
innovatiivsust ja seda, kui palju on 
meeskonnad oma ideed tutvusta-
nud ja tagasisidet küsinud ning sa-
muti oli oluline, kas väljapakutu oli  
lihtsalt idee paberil või esitleti ka 
prototüüpi.

Üheks võistluse osaks oli ka  ro-
botimäng, kus lastel 
tuli  eelnevalt huviringis 
ettevalmistatud robot 
missioone täitma saata. 
Missioonid olid seotud 
võistluse teemaga ja see-
ga sel aastal pidi robot 
prügi sorteerima, kile-
kotte kokku korjama 
ning loomi päästma. 

Kõige keerulisemaks 
võistluse kategooriaks 
oli robodisain, kus 
spetsiaalne zürii vaatas 
roboti ehitust, selle ots-
tarbekust ning vastupi-
davust. 

Eriti tore oli näha 
võislusel kaasa elamas 
paljusid lapsevanemaid 
– kui päeva alguses veel 
enamik emasid ja isasid 
ei saanud ühestki reeg-

list eriti täpselt aru, siis pealelõunal 
oli kuulda mitmel pool jutukatken-
deid, kuidas missioonide läbimine 
õnnestus ja vahepeal meenutati las-
tele üht või teist võistluse põhiväär-
tust.

Hoolimata asjaolust, et Laagri 
Roboring on tegutsenud napid 4 
kuud ning osalejategi vanus oli pi-
gem keskmisest noorem, suudeti 
päeva lõpuks koju tuua kaks karikat, 
üks eriauhind ning kõik neli võist-
konda jätkavad ka finaalis. Fännide 
suur toetus, robootikaõpetaja entu-
siasm ja mis kõige olulisem – laste 
endi pingutused, kandsid vilja ja 
vähemalt loo autori teada on tegu 
esimese korraga, kus ühest koolist 
läheb edasi finaali 4 võistkonda.

Lisaks väärib kindlasti ka äramär-
kimist, et 3 Laagri võistkonda pää-
ses 7 parima hulka robotimängus.

Laagri Roboring tegi võimsa debüüdi
Alles eelmisel sügisel alustasid Laagri koolis tegutsemist 
robootikaringid ja juba jaanuaris osales neli Laagri Roboringi 
võistkonda rahvusvahelise robootikavõistluse „First Lego 
League“ (FLL) Põhja-Eesti poolfinaalis, koju toodi kaks karikat 
ja neli finaalikohta. 

HARIDUS

DIANA POUDEL
lapsevanem ja 
Roboringi 
käivitaja

Laagri Roboringi õpetaja Mai: 
„On hea õpetada kohas, kus mõiste-
takse tehnikahariduse olulisust.“ 

• Me oleme meeskond.

• Meie töö eesmärk on otsida 
oma juhendajate abiga lahen-
dusi probleemidele.

• Me teame, et juhendaja-
tel pole vastuseid kõikidele 
küsimustele, seega me õpime 
üheskoos.

• Me austame sõbraliku võist-
luse põhimõtet.

• Meie avastused on võitudest 
palju olulisemad.

• Me jagame oma kogemusi 
teistega.

• Me näitame välja Sõbralikku 
Professionaalsust™ ja Konku-
reerivat Koostööd™ kõiges, 
mida teeme.

• Meil on lõbus!

FLL VÕISTLUSE ALUSTALAKS 
ON PÕHIVÄÄRTUSED: 

Mul oli lõbus, sest see oli 
põnev, seal oli äge ja seal sai 
palju nalja. 
Sten (5p, Laagri Darkside)

Võistlus oli lahedam, kui 
arvasin! 
Ainar (5p, Laagri Darkside)

Mulle meeldib, et kõige oluli-
sem põhiväärtus on, et lõbus 
peab olema. 
Mirjam (2a, Laagri Prügimäe-
kolld xD)

Roboti programmeerimine ei 
ole keeruline, kui asja jagad. 
Diana (5s, Laagri Robotid)

LASTE MULJEID FLL-ST 

Võistkond Robotid (Kaasjuhendaja Ando Tull, Foto Viorica Bordei Robootika MTÜ)

Ühispilt koos Vinni Roboringiga (Foto Mai Pitsner)
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Muusikute tee ühise kvartetini on 
olnud erinev, kuid kõiki nelja seob 
Taškendi Riiklik Konservatoo-

rium. Laulja-multiinstrumentalist Šavkat Ma-
tiakubov on põline pealinlane ja juba aastaid 
õppejõud konservatooriumis. Ühtlasi on ta 
nimekas tegevmuusik, keda on kuuldud-näh-
tud soleerimas ka world jazz koosseisudes. 
Ansambli asutaja ning samuti pärimusmuu-
sika magister, Husniddin Ato, jõudis muu-
sika juurde läbi Buhhaara kunstikooli. Täna 
on ta üks traditsioonilise klassikalise muusi-
ka olulisemaid propageerijaid Usbekistanis 
ja väljaspool ning riigi suurima, Samarkandi 
muusikafestivali üks korraldajaid. Azamat 
Ergašev alustas pilliõpinguid Samarkandi 
ning Ziodžon Ruzimov Fergana muusika-
koolis. Peale konservatooriumi lõpetamist 
said noormeestest Usbekistani ühe esindus-
likuma rahvamuusikaansambli NAVBAHOR 
liikmed. Kõiki ansambli OXUS muusikuid on 
pärjatud erinevatel konkurssidel ning kõik neli 
on erinevate orkestrite koosseisudes esinenud 
paljudes maailma riikides.

Ansambel OXUS valdab Usbekistani eri 
piirkondadest pärit rahvamuusikat, kuid eri-
line koht repertuaaris kuulub šašmakaamile 
(shash maqam, pärsia keeles „kuus laadi“), 
see on unikaalne kunst, mis on levinud täna-
se Usbekistani ja Tadžikistani aladel, kunagi 
tuntud kui Mâwarâ al-nahr ehk „maa teisel-
pool jõge“ vôi Transoksaania, „Oxuse-tagu-
ne maa”. Šašmakaami olulisemad mõjutajad 
on pärsia, araabia, juudi ning Kesk-Aasia no-
maadide kultuurid, kuid selle juured ulatu-
vad islami-eelsesse aega. Šašmakaami areng 

ei ole vaadeldav mitte üksnes musikoloogia, 
vaid ka teaduse, kirjanduse ja filosoofia, seal-
hulgas sufismi kontekstis. See klassikalisel 
ülistusluulel põhinev vokaal-instrumentaalne 
muusika kõlas valitsejate õukondades ning in-
tellektuaalide salongides. Šašmakaam kuulub 
UNESCO vaimse kultuuripärandi nimistusse 
kõrvuti Seto leelo, laulupidude ja paljude teis-
te kultuuripärlitega laiast maailmast.

Oxus kvartett on veebruaris Eestis kont-
serttuuril ning üheks esinemispaigaks on Saue 
valla kultuurikeskus. Kontsert toimub juba 
neljapäeval, 11. veebruaril kell 19 Saue valla 
kultuurikeskuses. Piletid müügil Piletimaail-
mas ning enne kontserdi algust kohapeal.

14 
K E R A A M I K A  T Ö Ö T U B A T 

Ä I S K A S V A N U T E L E  
Kursused toimuvad kahes rühmas:  

Kell 18.00 – 19.30  
I rühm – esmaspäeviti 22.02 - 11.04 2016 
II rühm – neljapäeviti 25. 02 - 14.04 2016 

Juhendab kunstnik-keraamik   
Irja Kändler  

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

Kursuse hind: töötoas osalemineseitsmel 
korral maksab 80 EUR inimene 
Info ja registreerimine: Laagri 
Huvialakool tel. 6 517 635  

e-post: taigur@laagrihuvialakool.ee 
koduleht: www.laagrihuvialakool.ee  

Kursuse hind sisaldab ettenähtud koguse 
tööks vajalikke vahendeid, materjale, 

savi, glasuuri ja keraamikaahju 
kasutamise. 

Kuidas saab siin väikelinnas olla nii,
 et keegi midagi ei tea...

TIINA MÄLBERG / ANDRES TABUN / ANDRES NOORMETS 
SIIM MAATEN / JAAN PEHK / JAAK PRINTS / REA LEST

PRODUTSENT AET LAIGU JA FILMISTUUDIO METEORIIT ESITLEB
MONTEERIJA TAMBET TASUJA HELIKUJUNDUS HORRET KUUS KUNSTNIK MINNA HINT 

KOSTÜÜMIKUNSTNIK LIISI EELMAA OPERAATOR JEAN-NOËL MUSTONEN F.S.C. 
STSENARISTID LEANA JALUKSE JA AL WALLCAT LAVASTAJA KADRI KÕUSAAR

KINODES ALATES 8/01/2016
EMA

TOOTJA METEORIIT KOOSTÖÖS EESTI RAHVUSRINGHÄÄLING, EESTI FILMI INSTITUUT, EESTI KULTUURKAPITAL JA VIRU FILMIFOND. © 2016 METEORIIT OÜ

SÜNNIPÄEV ANNELI JA KERTTUGA

Sünnipäevad koos Anneli ja Kerttuga on täis pidu ja

pillerkaart. Lausa kaks toredat mängujuhti viivad läbi

sportlikke ja seltskonnamänge igas vanuses lastega.

Rõõmsaid tegevusi jagub kõigile, ka lapsevanematele!

KUI KA SINA SOOVID korraldada toredat sprtlikku

sünnipäevapidu, siis helista ja küsi rohkem infot peo kohta!

Helista või kirjuta meile ja küsi hinnapakkumist!

Jälgi meie tegemisi ja Facebookis:

SÜNNIPÄEV ANNELI JA KERTTUGA

Kerttu 56159501

Anneli 56694509

Email: annelijakerttuga@hotmail.com

Sünnipäevad toimuvad LAAGRI KOOLI SPORDIHOONES!

ÕPETAJA TAMMIKU 
REHABILITEERIMINE
Kuidas saada heaks õpetajaks?
9. märtsil kell 19 Saue valla Kultuurikeskuses

esitleb:

Laval: Priit Kruus
Lava taga: 
Henrik Kalmet, 
Diana Leesalu , 
Paavo Piik ja Paul Piik

EE
S

T
I 

Õ
P

E
TA

JA
T

E
 

LI
IT

Lavastus kõigile, kes on kunagi koolis käinud

9. märtsil kell 19 Saue valla Kultuurikeskuses
Veskitammi 8 Laagri Saue vald

Piletid 12/10 (õpilane, pensionär) eurot Piletim
aailm

ast ning kohapealt • facebook.com
/kinoteater

Oxus kvartett – Siiditee poeetide muusika 

Kõik vajalikud tooted küttesüsteemidele 
leiad meie kodulehelt ja e-poest 

ning esindustest:

 
www.cerbos.ee 

OSTA SÕBRAHINNAGA DRAZICE BOILER

JA VÕIDA Laulasmaa SPA kinkekaart!

Kampaania toimub 01.02-29.02.2016 
Tutvu kampaania tingimustega meie kodulehel www.cerbos.ee

PÄRNU: Paide mnt 7, tel 442 0222
POLLI: Töökoja tee 4, tel 434 1000
TALLINN: tel +372 501 5340
TARTU: tel +372 515 2819

Laagri Lasteaia Kunstiringi "Värv Pintslil” näitus.
Ookeanipõhja värviline Kollaažmaal. 10m x 2,5m

Saue Kultuurikeskuse väikeses saalis
18. veebruar - 29. veebruar 2016
Veskitammi tee 8, Laagri alevik

2015. aasta suvel toimunud „Saue 
valla avatud külaväravad“ va-

liti Harjumaa 2015. aasta aasta teoks ja mitte 
asjata. Ega üks saa teiseta jääda – ka 2016. 
aastal avavad oma väravad väga mitmed Saue 
valla külad ja kodud. Sel korral on üritus-
tesarjal veel ka väike täiend „sünnipäevade 
eri“, sest suurem osa Saue valla külasid tähis-
tab 2016. aastal oma 775. juubelit. 

Oma külaväravad ja hoovikohvikud 
avavad sel aastal Valingu ja Aila (28.05), 
Jõgisoo (4.06, juubeliüritus), Vanamõisa 
(22.06), Laagri ja Alliku (2.07), Ääsmäe 
(23.07), Hüüru (10.09) ja Koppelmaa küla 
(23.10). Aga see nimekiri ei pruugi olla täie-
lik, st kõik Saue valla külad on väga oodatud 
kaasa lööma. Otsige naabrid üles, pange sel-
jad kokku ja avage ka oma küla väravad. Kui 
siht selge ja kuupäev valitud, andke sellest ka 
Saue valla kultuurinõunikule teada. 

Iga ürituse õnnestumiseks on vaja kind-
lasti hullult aktiivseid korraldajaid, soovita-
valt heatahtlikku ilmataati, aga ka publikut. 
Selle viimase tagab tänapäeval enamasti häs-
ti läbi mõeldud ja korraldatud reklaamikam-
paania. Kuidas teha oma üritusele löövat ja 
kutsuvat kodulehte, saavad kõik tulla õppi-
ma tasuta sisuturunduskoolitusele, mis toi-
mub 7. märtsil kell 18 Saue valla kultuurikes-
kuses, koolitajaks Diana Poudel. Koolitusele 
on vaja eelnevalt registreerida ja selleks tu-
leb 29. veebruariks oma osalussoovist teada 
anda meiliaadressil kaija.velmet@sauevald.ee. 
Koolitusele tuleb kaasa võtta arvuti, sest 
kohe läheb asjaks, niisama juttu pole enam 
aega ajada. Koolituse tulemusena sünnib 
meie kõigi osalusel üks äraütlemata kutsuv 
koduleht, mis paneb kõik lugejad ootusäre-
valt suve ja „Saue valla avatud külaväravaid“ 
ootama. 

Saue valla avatud külaväravad, 
sünnipäevade eri

Alates 18. veebruarist on Saue valla kul-
tuurikeskuses imestamiseks väljas 10 
meetrit lai ja 2,5 meetrit kõrge värvi-

küllane maal, mis on tekkinud laste nelja kuu 
tehtud maalidest. Kõik värvid, mis selle maali 
tegemisel on kasutatud, on lastel vaid kolmest 
põhivärvist – punasest, sinisest ja kollasest –
värvist ise segatud. Kunstiringi Värv Pintslil 
on taotlus lasta lapsel tunda mängulist loo-
misrõõmu värvide tekkimise protsessis, kus 
ühe värvi saavutamiseks võib laps kogeda ja 

tähele panna kogu värviringi värvide vahel-
dumist. 

Maal on täis värvilise veealuse maailma tai-
mi ja elukaid, mille tegemisel on olnud täht-
saimal kohal akvarellimise tehnika harjutami-
ne ja oma käekirjaga pintslitõmmete julge ja 
mänguline kasutamine.

Kui lapsed on usaldavad ja kui neile meel-
dib loomise idee, on nad julgelt väljendavad ja 
mänguliselt elurõõmsad ning see väljendub ka 
nende kunstis.

Oodatud on kõik, kel huvi laste kunsti vas-
tu. Näitus jääb Saue valla kultuurikeskuses 
avatuks 29. veebruarini.

Laagri lasteaia kunstiringi Värv Pintslil 
suure kollaažmaali näitus 

MAIRE TAIDEMA 
kunstiringi Värv Pintslil juhendaja 
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KOGEMUSTEGA VANAEMA, ENDINE ÕPETAJA, 
VÕTAB HOIDA LAPSE OSALISE TÖÖAJAGA.

TEL 5522046

KULTUURIKALENDER  VEEBRUAR - MÄRTS
AEG ÜRITUS TOIMUMISKOHT, AEG KORRALDAB KONTAKTID

11.02 OXUS kvartett (Usbekistan), pilet 
10 €

kell 11 Saue valla kultuurikes-
kuses Saue valla kultuurikeskus tel 6796765, 

info.veskitammi@sauevald.ee

12.02 Ööklubi fantaasiapidu, pilet kuni 
8.02 15 €, kohapeal 25 €

kell 20 Vanamõisa vabaõhukes-
kuse palksaalis MTÜ Vanamõisa küla info ja piletite eelmüük: 

katrin@kodukyla.ee

13.02 Edward Grieg „Peer Gynt“, 
noorte muusikute koostööprojekt

kell 13 Saue valla kultuurikesku-
ses, tasuta

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

tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee

14.02 lasteetendus „Linnakoll ja 
metsatroll“, pilet 4 €

kell 12 Jõgisoo seltsimajas, 
avatud sõbrapäevakohvik

MTÜ Saue-Jõgisoo 
Haridusselts www.jõgisoo.ee

15.02-
31.03 Näitus „Laagri läbi aja“

Saue valla kultuurikeskuse pikas 
saalis, fuajees, II korruse salon-
gis

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

19.02

Saue vallavolikogu esimehe 
ja vallavanema vastuvõtt Eesti 
Vabariigi aastapäeva puhul, 
kutsetega

kell 19 Laitse Graniitvillas Saue Vallavalitsus

26.02 KINO.KINO.KINO
mf „Ema“, pilet 3/2 €

kell 11 ja 19 Saue valla kultuuri-
keskuses

Saue valla kultuurikeskus, 
MTÜ Kinobuss, MTÜ 
Vanamõisa küla

tel 6796765, 
info.veskitammi@sauevald.ee

28.02 Anna Verschiku õmblusteta 
kudumite õpituba, osalustasu 4 €

kell 11.30 Ääsmäe külakogu 
ruumides MTÜ Ääsmäe Külakogu vajalik eelregistreerumine külakogu 

kodulehel aasmae.weebly.com

4.03 Saue valla laste lahtised 
meistrivõistlused suusatamises

kell 9-14 Vanamõisa vabaõhu-
keskuses MTÜ Vanamõisa küla Katrin Kraeuse 5140 761 või 

katrin@kodukyla.ee

6.03 Mängukooli lastehommik 
5-7-aastastele, osalustasu 6 € kell 11-13 Jõgisoo seltsimajas MTÜ Saue-Jõgisoo 

Haridusselts
Vajalik eelregistreerimine: 
Ivika 5120 730 või info@mangukool.ee

9.03 etendus „Õpetaja Tammiku 
rehabiliteerimine“, pilet 12/10 €

kell 19 Saue valla kultuurikes-
kuses, piletid eelmüügis alates 
12.02 Piletimaailmas ja kultuuri-
keskuses

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

10.03 KLASSIKATÄHT 2016 – 
sauevallakas Jakob Peäske

kell 19 Saue valla kultuurikesku-
ses,  tasuta Saue valla kultuurikeskus tel 6796765, 

info.veskitammi@sauevald.ee

14.03 Emakeelepäeva kontsert, esineb 
Inseneride Meeskoor 

kell 19 Saue valla kultuurikesku-
ses, tasuta Saue valla kultuurikeskus tel 6796765, 

info.veskitammi@sauevald.ee

Laagri Apteek

YA Laagri Apteek

Avatud E-R 10.00-19.00

L-P 10.00-16.00

Veskitammi 10, Laagri
Tel 639 1695
laagri@ya.ee

Jalaveenide diagnostika 
26.02.2016 kell 10.00-14.00

(diagnostikale kulub ca 15 minutit)

Kogu Babe tootevalik Laagri apteegis 

sel päeval -20%

Eelregistreerimine tel 639 1695

Ilupäev!10.02.2016 
kell 11.00-17.00

Babe toodete headuses saab kohapeal veenduda tooteid nahal proovides!
Iga Babe toote ostja osaleb ühe Babe mõnusa toote loosimises!

SOOVIN OSTA 
GARAAŽI LAAGRIS 

VÕI SELLE 
LÄHIÜMBRUSES.  

TEL 56214956

Joogateraapia, 05.-06.03• 

Veeteraapiate praktiline kursus, 09.-10.03• 

Ökokosmeetiku õppeprogramm, 18.03-14.08• 

Ajurveeda sissejuhatav kursus, 19.03-29.05• 

Kunstiteraapia lapsevanemale, 09.-10.04• 

Ravimtaimed ja homöopaatia, 16.-17.04• 

Põlistarkuste ja Rahvaravi Kool
Weizenbergi 20b, Tallinn
Tel. +372 56 600 295
tarkustekool@gmail.comVaata veel koolitusi 

www.tarkustekool.ee

Saue Vallavalitsus      Eesti Juristide Liit

19. veebruar - 3. juuni
TASUTA 

JURIIDILINE
NÕUSTAMINE          

Saue valla Kultuurikeskuses
Veskitammi 8, Laagri

Reedeti 14.00-18.00
Vajalik eelregistreerimine! 

Saue valla Kultuurikeskus: tel 6796765                 



KoduvaldNR 2
VEEBRUAR 2016 SAUE VALLALEHT16 

SEOSES TOOTMISE KASVUGA VAJAME OMA KOLLEKTIIVI UUSI TÖÖTAJAID:

Karl Storz on Euroopa suurim kõrgtehnoloogilise kirurgiainstrumentaariumi tootja, peakorteriga Saksamaal, kellel 
möödunud aastal täitus 70 aastat edukat äritegevust. Karl Storz Video Endoscopy Estonia OÜ on Storz’i grupi 
arendus- ja tootmisüksus. 1994. aastal Eestis alguse saanud ettevõtte kogemus painduvate endoskoopide tootmises 
ja pühendunud töötajad on põhjuseks, miks maailmanimega kontsern rakendab tehnoloogia uusimaid saavutusi 
seeriatootmises just Eesti tütarettevõttes. Täna on meie ettevõttes 155 töötajat. 

KOOSTAMISSPETSIALISTE JA TÖÖKOJA TÖÖTAJAT

VÄLJAÕPE TÖÖKOHAL

ASUKOHT
Uus kaasaegne tootmishoone on kerkimas Laagrisse aadressil Pärnu mnt 556b, 
hoone asub Pärnu mnt Laagri bussipeatuse ja Urda rongipeatuse vahelisel alal. 
Plaanide kohaselt toimub kolimine uude hoonesse 2016 varasuvel.
Seni töötame aadressil Akadeemia tee 21/2 Mustamäel.

KANDIDEERIMINE LÄBI WWW.CV.EE
Koostamisspetsialisti tööpakkumise viitenumber: CVO-442781-EE
Töökoja töötaja tööpakkumise viitenumber: CVO-442789-EE
Täiendav info telefonil +372 639 7018

TÖÖÜLESANDED
• masstöö koostamine tootmiskohal
• peenmehhaanika sõlmede 

koostamine (ka mikroskoobi all)
• käsilaseril keevitamine
• peenikeste trosside kõvajoodisega 

jootmine
• liimliidete koostamine

TÖÖKOJAS LISAKS
• erinevad pinnatöötlused (kuulitamine 

kabinet-liivapritsil, trummeldamine)
• puurimine puurpingil (Ø1,0)

KANDIDAADILT OOTAME
• käsitööoskust
• täpsust ja korrektsust
• head nägemist väikeste detailidega 

töötamisel
• rutiini- ja pingetaluvust
• eesti keele oskust

KASUKS TULEB 
• lukksepatöö kogemus
• tehnilise dokumentatsiooni (jooniste, 

spetsifikatsioonide, skeemide) 
lugemisoskus

• käelise tegevusega seotud hobi  
(näit. mudelism, ehete valmistamine)

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

MÜÜA KÜTTEPUUD - 
lõhutud toores lehtpuu, 

hind alates 28€; metsakuiv 
okaspuu  al 35€, tarne al 10 rm, 

transport hinnas. 
Tel: 50 24 895   

info@pajakapuit.ee

  
            

Ostame:                    
    * raieõigust   
    * metsakinnistuid  

Teostame:       
   * raie ja kokkuveo teenust  

Puhastame: 
          * võsast kraavide ja teede ääred 

            * võsastunud põllud ja heinamaad 

   

 

 
  

 

 

 

 

   Tel. 53 050 979 
www.forestinvest.ee 
info@forestinvest.ee 

 

POTTSEPATÖÖD JA 
KORSTNAPÜHKIMISTEENUS. 

Uute küttekehade ehitus ja 
vanade remont. 9-aastane 

töökogemus ja kutsetunnistus. 
Telefon: 56903327

GSPublisherEngine 0.0.100.100

info@ abtava.ee / www.abtava.ee
tel. 58171 894 ja 5280210

Arhitektuuribüroo TAVA OÜ

Pakume järgnevaid teenuseid:

- hoonete projekteerimine

- hoonete tagantjärgi seadustamised

AHJUD, PLIIDID, KAMINAD

KONSULTATSIOON, 
PROJEKTEERIMINE, TEOSTUS

TOOMAS TÕHK      TEL 55 986 786
WWW.PUHASTUSLUX.EE

SISEVIIMISTLUSTÖÖD, 
ERAMAJAD, KORTERID 

JA KONTORID.
Kontakt. 56662076  

rocky.ehitus@gmail.com 
Aivar Nurme

SOOVIN ÜÜRIDA 1-2 
TOALIST KORTERIT 

VÕI MAJAOSA.
KONTAKT 56662076 

AIVARNURME73@GMAIL.COM


