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Omaaegsed suvilad on 
täitunud püsielanikega, 
rahvast võib üles lugeda 
ikka sadadega, aga peale 
bussipeatuses hängimise 
pole noortel eriti kuskil 
olla. Nüüd võtab aas-
taid oodatud spordi- ja  
vabaajaplats juba ilmet.

Maidla suvilapiir-
konna rahvas ehitab 
spordiväljakut
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Saue valda kerkib 
Baltikumi suurim 
elamuarendus-
piirkond
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Saue valda Nõmme ja 
Laagri piirile kerkib lähi-
aastatel kolm elamuaren-
dust, prognoositakse üle 
tuhande uue inimese.

Lähinaabrid 
Nõmme poole 
pealt soovitavad 
Tallinnasse 
sõiduks 
alternatiive

LK 2 LK 3

Keraamik Rave 
jutustab savi abil 
lugusid

LK  9

Kui tavapäraselt seostu-
vad sõnaga keraamika tas-
sid-vaasid-taldrikud, siis 
Rave Puhm oma Tagamet-
sa külas asuvas koduatel-
jees annab keraamilise 
vormi nähtustele, mis teda 
maailmas kõnetavad, olgu 
selleks sotsiaalsed prob-
leemid, inimsuhted või 
isegi majanduskrahhid.

LK 6

Alates 
1. oktoobrist 
tõuseb 
prügiveo hind

SINGER VINGER
Eesti 25. Taasiseseisvumispäeva kontsert Vabaduse Rock 

ja ühislaulmine kooridega

Kulinaarne etendus 
„Magusad ahvatlused“:

Kertu Lukas, Silja Luide, 
Sandra Sentjurin, Liisa Lõhmus, 

Krista Ismael, Merle Jakobson 
ja Lauri Tomingas

LAADAL MÜÜGIL PARIM EESTI TOIT JA KÄSITÖÖ

Päevapilet  5 €, alates 18.00   8 €

Alla 140 cm pikkustele  lastele  TASUTA    

www.käsitöölaat.ee

Põnevad tegevused ja 
atraktsioonid kogu perele: 
piimabaar „Piim päeva pärl“
ohutus- ja päästeala, militaarala
KUUM TULEVÄRK RUF 
ILUTULESTIKULT

VANAMÕISA VABAÕHUKESKUSESVANAMÕISA VABAÕHUKESKUSES

Suvelõpu kohtumispaik
VABA AEG
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Laagri kooli lapsed pidasid juunikuus suvealguse festivali ja 
isetehtuga kaubeldes teenisid  358,01 eurot, mis üksmeelselt 
valla heategevusfondi annetati. Teine annetus laekus peale 
juuli alguses toimunud Laagri kohvikutepäeva. Valla(hullu)
maja puhvet, kus tegutses-küpsetas vallamaja rahvas, kogus 
kokku 349 eurot.

Heategevusfondi „Elus on hoolimist" eesmärgiks on li-
savahendite kaasamine ja kolmandatele isikutele võimaluse 
andmine sihtotstarbeliste annetuste tegemiseks, et toetada:
1) erivajadusega isikuid ja neile teenuseid pakkuvaid sihtasu-
tusi ja mittetulundusühinguid;
2) vaesusriskiga peresid, eelkõige paljulapselisi peresid;
3) muid isikuid või neile teenuseid pakkuvaid sihtasutusi ja 
mittetulundusühinguid volikogu vastava komisjoni ettepane-
kul.

Varasemalt on toetatud õnnetuses ühe vanema kaota-
nud lapsi ja üht paljulapselist peret hädavajaliku kodumasina 
ostmisel. Ühel juhul toetati lapse operatiivset ravi välisriigis 
ning teisel juhul meditsiinilise abivahendi soetamist. Kui mõni 
sauevallakas on märganud, et naabruses on mõni inimene või 
pere, kellele heategevusfondi abi ära kuluks, siis sellest võib 
valla sotsiaalosakonda teada anda.

Kokku on alates heategevusfondi loomisest 2013. aastal 
fondi annetatud 3605,60 eurot ning väljamakseid on tehtud 
2 139,81 euro ulatuses. 

Juulikuu lõpu seisuga on jääk 1 465,79  eurot.

2014. aastal vallas läbiviidud 
uuringust ilmnes, et 

töö tõttu pendeldab enamik laagrikaid 
igapäevaselt Tallinna vahet. Autoliiklus 
on müra ja õhusaaste peamiseks alli-
kaks, põhjustades südame- ja veresoon-
konna haigusi. Õhusaaste kahjustab 
hingamisteid, müra tekitab stressi, mil-
le tagajärjeks võivad olla mitmesugused 
tervisehäired. Seetõttu palume sind, 
hea naaber, mõelda pisut sellele, kuidas 
mõjutab pendelränne meie kõigi tervist 
ja elukeskkonda, ning kaaluda liiklemi-
seks alternatiive, mis vähendavad müra 
ja heitgaase tänavatel.

Plaksutame käsi, kui oled juba avas-
tanud uue, tiheda rongigraafiku võlud 
ning külastad Tallinna pigem ühis-
transpordiga. Või rongi ja jalgratast 
kombineerides. Uued Elroni rongid on 
mugavad ja kiired, linna jõuab 22 mi-
nutiga. Kui sa autoga Tallinnas käimi-
sele kuluvad kütuse- ja parkimiskulud 
kokku lööd, mõistad, et rongisõitu ta-
sub eelistada. Ei mingit ummikus seis-
mist enam!

Kui sa pole seni rongiga sõitnud ja 
sinu kodu jääb raudteejaamast kaugele, 
siis teadmiseks, et Urda raudteejaama 
lähedal asuvate Maksimarketi maa-alu-
sesse ja Rimi katuseparklasse on rajatud 
turvakaameratega varustatud „Pargi ja 
sõida“ autoparklad. Vabu parkimiskohti 
jagub, erinevalt näiteks Laagri jaamast, 
mis asub elumajade vahel. Rattureid 
ootab Urda jaama lähedusse rajatud 
turvaline jalgrattaparkla.

Loodetavasti saavad teoks plaanid 
ühistranspordi ümberistumiskeskuse 
rajamisest Urda jaama lähedusse ning 
Maksimarketini pikendatakse näiteks 
nr 14 või mõni teine Tallinna bussiliin. 
Ühistranspordi arendamise kohta tasub 
aru pärida vallavalitsusest, sest vallaela-
nike küsitlus näitas, et just ühistrans-
pordi korralduses näevad Saue valla ela-
nikud kõige rohkem kitsaskohti. 

Kui sinu pere tõesti kuidagi ilma au-
tota Tallinnas hakkama ei saa, siis mõ-
ned soovitused teekonna valimiseks:
• Kasuta läbi Harku kulgevat teed, mis 
on kiireim viis kesklinna jõudmiseks. 
• Topi liiklussõlm ja Vabaduse puiestee 
kombinatsioon võib samuti edukalt ko-
hale viia. Viimase marsruudi boonus on 

võimalus mööda Järvevana või Tamm-
saare teed pidi nobedalt mitmesse suun-
da edasi liikuda.
• Või sobib sinu sihtkohaga hoopis Tal-
linna ringtee? Ka see marsruut on nüüd 
mitmel moel mugavam: uued ristmikud 
ja mitme sõidureaga lõigud muudavad 
kohalejõudmise kiiremaks ja turvalise-
maks. 

• Google Maps ja Waze (https://www.
waze.com/et/) aitvad valida optimaal-
se sõidumarsruudi.
• Autojagamine on üks võimalus 
keskkonnakoormuse vähendamiseks. 
Ehk planeerida osa hädavajalikke sõi-
te koos üleaedsetega? Ka selleks on 
loodud nutirakendusi, nt Wisemile  
(www.wisemile.ee/et/).

Keskkonnateadliku ja heanaaberliku 
kohtumiseni rongis või bussis, kergliik-
lusteel või metsarajal!

PS Kui sa siiski pead mõnikord 
Männimetsa, Möldre ja Rahumäe tee, 
Pilliroo ja Rohula tänavate, Kadaka pst 
ja Pärnu maanteed mööda sõitma, siis 
pane tähele kiiruse piirangu märke. 30 
tähendab 30 km/h, 40 tähendab 40 
km/h ja mitte kriipsugi enam. Aegla-
sem liiklus tekitab vähem müra ning 
suurendab tõenäosust, et kergliikleja 
pääseb sõidukiga 
kokkupõrkest  eluga.

Meil on hea meel, et oled loonud endale kodu, kus tunned end 
mõnusalt. Nõmme linnaosa elanikud armastavad samuti oma 
kodu ja seda ümbritsevat keskkonda. Selle keskkonna lahutama-
tuks osaks on teed ja tänavad, mida paljud Saue valla elanikud 
kasutavad peamiselt autoga Tallinna tööle sõitmiseks. 

LIIKLUS

Lähinaabrid Nõmme poole pealt soovitavad 
Tallinnasse sõiduks alternatiive Mõtte teostamiseks on vaja üldjuhul ja suuremal või vähemal 

määral raha ning seetõttu julgengi väita, et nii mõnigi mõte 
on materiaalne. Et midagi head ja põnevat sünniks, peab kõi-
gepealt olema idee ja alles siis teadmine, kust ja kuidas küsi-
da. Sest kes ei küsi, see teadupoolest ka ei saa.

On saanud heaks tavaks kohtuda Saue vallas tegutsevate 
MTÜ-de ja aktiivsete sauevallakatega augustis, et rääkida sel-
lest, millised on raha taotlemise võimalused vallalt, millised 
KOP-ist, KULKA-st jne. Ainuüksi Saue vallavalitsuselt on või-
malik taotleda tegevustoetust, talgutoetust, investeeringu-
toetust, projektitoetust, ühekordset toetust ja andeka sport-
lase toetust. Valla taotluste tähtaeg on augustikuu viimane 
päev, seetõttu oleks igati mõistlik kohtuda esmaspäeval,  
15. augustil kell 18 Saue valla kultuurikeskuses. 

Millest juttu tuleb:
• KOP ehk kohaliku omaalgatuse programm. Kuidas ja millele 
sealt toetust küsida?
• Kultuurkapital ja Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupp. 
Mis vahe neil on, mida toetavad ja kuidas sealt raha küsida?
• Saue valla erinevad toetused: tegevustoetus, projektitoe-
tus, ühekordne toetus, andeka sportlase toetus, investeerin-
gutoetus. Kuidas ja millele toetust küsida? Millised projektid 
on eelistatud? Kuidas koostada projekti eelarvet? Kuidas aru-
annet?
• Ülevaade teistest fondidest, kust veel võiks toetust küsida.

Kõik on oodatud!

Kaija Velmet, kultuurinõunik

Mõte on materiaalne

Heategevusfondi „Elus 
on hoolimist“ tehti kaks 
suuremat annetust

SAUE VALLALEHT KODUVALD

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

Naabrid Nõmme seltside koostööko-
jast Männimetsa, Möldre ja Rahumäe 
tee, Pilliroo ja Rohula tn, Kadaka pst ja 
Pärnu maantee elanike nimel

Läbi Harku Tallinna poole sõit näikse olevat kõige kiirem ja elumaju on läheduses ka 
mõnevõrra vähem

Urda jaama 
juurde on rajatud 
turvakaamera-
tega varustatud 
„Pargi ja sõida“ 
autoparklad, mil-
le paarkümmend 
parkimiskohta 
on ilmselgelt 
alakasutuses

OTSIME ÜHENDVALLALE LIPPU JA VAPPI! 
Osale uue Saue valla sümboolikakonkursil - nuputa 
suve lõpuks välja ilus ja kõnekas lipu- ja vapikujundus 
ja saada 29. augustiks meile! 
Auhinnafondis on 5000 eurot! Uuri konkursitingimusi 
ühinemise kodulehelt www.laaneharjuvald.ee

Pane tähele kiiruse 
piirangu märke. 
30 tähendab 30 
km/h, 40 tähendab 
40 km/h ja mitte 

kriipsugi 
enam.
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Uus S5 liin võimaldab senise S2 
liini teha lühemaks ning kaob 
probleem, et viimastes peatustes 

ei mahtunud kõik sõita soovijad enam bus-
si. Uued sõiduplaanid on nähtavad veebis 
www.harjuytk.ee ja alates 17. augustist 2016 
ka www.peatus.ee.

Vajadusel korrigeeritakse liinide mars-
ruuti ja väljumisaegu oktoobrist või pärast 
esimese veerandi lõppu. Tõenäoliselt algab 
teisest kooliveerandist Pääsküla gümnaasiu-
mi remont, mis toob kaasa S3 pikendamise 
asenduskoolini Mustamäel. 

Saue valla elanikele on sõit 
siseliinidel tasuta
Saue valla siseliinidel (ehk nn koolibussilii-
nidel) on sõitmine tasuta kõigile rahvastiku-
registris Saue valda sissekirjutust omavatele 
elanikele (ka täiskasvanutele). Tasuta sõidu-
õiguse saamiseks peab sõitjal olema isikusta-
tud ühistranspordi kaart (nn roheline kaa-
rt, mida õpilastel asendab enamasti vastava 
funktsiooniga e-õpilaspilet). Sõitjad (sh ka 
õpilased) peavad bussi sisenedes kindlasti 
valideerima kaardi bussijuhi juures oleva 
vastava seadme abil. Siseliinidel saavad sõita 
ka inimesed, kes ei ole Saue valla elanikud, 
kuid nemad peavad lunastama sõidupileti 
vastavalt Harjumaa piletitsoonide hinnakir-
jale.

Soodustused maakonna liinidel
Kui kooli pole võimalik pääseda valla sise-
liini kasutades, on Saue valla õpilastel, kellel 
vähemalt ühe vanema elukohaks on Eesti 
rahvastikuregistri andmetel Saue vald, lisaks 
siseliinidele tasuta sõidu õigus kooli ning 
koolist koju ka maakonna bussiliinidel või 
reisirongiliinidel.

Soodustus kehtib lastele, kes õpivad üld-
hariduskooli päevases õppevormis või oman-
davad põhihariduse baasil kutsekeskhari-
dust. Nii Tallinna linnatranspordis, Harju 
maakonnaliinide bussides kui ka reisirongis 
sõidusoodustuse saamiseks peab lapsel ole-
ma isikustatud kontaktivaba kaart, milleks 
võib olla e-õpilaspilet või ühistranspordi 
kaart. Juhul kui kool ei kasuta e-õpilaspile-
tit, peab vanem ise soetama ühistranspordi 
kaardi ning selle lapse nimele isikustama.

Kui õpilane kasutab kooli või koolist 
koju sõiduks maakonna bussiliine või rei-
sirongiliine, peab lapsevanem esitama Saue 
vallavalitsusele avalduse, mille alusel sot-
siaalosakond esitab tellimuse Harjumaa 
ühistranspordikeskusele või Elronile. 

Sõidusoodustuse taotlemiseks tuleb esi-
tada lapsevanemal avaldus 1. septembriks ja 
1. jaanuariks. Kui õpilane on asunud õppe-
asutuses õppima avalduse esitamise või selle-
le eelneval kuul, siis esitab lapsevanem koos 
avaldusega ka koolitõendi. Põhjuseks on siin 
asjaolu, et Eesti hariduse infosüsteemi kan-
takse õpilase info 1 kuu jooksul ning see-
tõttu pole vallavalitsuse töötajatel võimalik 
infot registrist kontrollida.

Lisakompensatsioon
Kui ülalmainitud transpordiliigid ei sobi, 
siis on võimalik taotleda sõidupiletite kom-
penseerimist teiste Saue valda läbivate bussi-
liinide kasutamiseks. Kaugliinidel ja muudel 

liinidel õpilase tehtud sõitude kompenseeri-
miseks esitab lapsevanem vormikohase aval-
duse ja kuludokumentide loetelu hiljemalt 
igale kvartalile järgneva kuu viimaseks päe-
vaks. Juhul kui õpilane on asunud õppeasu-
tuses õppima avalduse esitamise või sellele 
eelneval kuul, siis esitab lapsevanem koos 
avaldusega ka koolitõendi. Kindlasti ei ole 
vaja avaldusega koos esitada kleebitud pile-
teid.

Kuludokumentide loetelu esitamisel 
peab meeles pidama: 
1. ühe päeva kohta on lubatud esitada kulu-
dokumendid sõiduks kooli ja koju (korduvat 
edasi-tagasi sõitmist ühel päeval ei kompen-
seerita);
2. kompenseerimisele kuuluvad ainult koo-
lipäevade kuupäevadega sõidupiletid (koo-
livaheajale langevaid ei kompenseerita); 
3. kuludokumentide loetelu peab olema 
kuupäevalises järjestuses;
4. avalduse esitaja on kohustatud kuludoku-
mendid säilitama 6 kuu jooksul alates aval-
duse esitamisest ja vajadusel esitama Saue 
vallavalitsuse esindajale kontrollimiseks 
hiljemalt 10 tööpäeva jooksul alates vastava 
teate saamisest.

Sõidukompensatsioon puuetega lastele
Kui puudest tulenevalt ei saa õpilane ühis-
transporti kasutada, siis kompenseeritakse 
sügava ja raske puudega õpilaste vanematele 
lapse kooli ja koolist koju sõitmise kulud 64 
eurot kuus ning kui kodu ja kooli vaheline 
vahemaa on pikem kui 10 kilomeetrit, siis 
on kompensatsiooni suuruseks 120 eurot 
kuus. Avaldus koos õpilaspileti või koo-
litõendiga tuleb esitada 1. septembriks ja  
1. jaanuariks. Kõik avalduse vormid on lei-
tavad Saue vallavalitsuse kodulehelt www.
sauevald.ee. 

Tekkivate küsimustega palume pöör-
duda Saue valla sotsiaalosakonda telefonil  
654 1144 või sirli.sostar@sauevald.ee.

Uus kooliaasta toob täiendava 
koolibussiliini Saue piirkonda
Koos saabuva kooliaastaga alustavad 1. septembril tööd Saue valla 
siseliinid (S- ja Ä-tähisega liinid), mille graafikud on seatud eelkõige 
õpilaste vajadusi arvestades. Lisandub ka uus täiendav bussiliin S6, mis 
hakkab sõitjaid teenindama hommikuti liinil Püha külast läbi Välja elu-
piirkonna Saue gümnaasiumisse. 

TRANSPORT

INDREK 
EENSAAR, 
abivallavanem

Kristiina Hunt  
- Saue valla 
kultuurikeskuse 
administraator-
perenaine

Olen kogu oma tead-
liku elu olnud seotud 
muusika ja kultuuri-
ga. Peale keskkooli 

läksin õppima Tallinna Georg Otsa nimelisse muu-
sikakoooli ja sealt edasi Eesti Muusika- ja Teatriaka-
deemiasse. Erialaks klassikaline laul.

Olen vabakutselise lauljana teinud kaasa väga 
paljudes projektides Eestis ja välismaal. Laulnud 
Euroopa kooriakadeemia kooris, mis on Saksamaal 
resideeruv rahvusvaheline projektkoor. Olen tei-
nud põnevaid muusikalisi projekte erinevate Eesti 
teatrite juures ja töötanud Eesti filharmoonia kam-
merkoori põhikooseisus. On olnud õnn töötada 
maailma tippdirigentide ja mainekate orkestritega 
üle maailma. Aastate jooksul on erinevate muusi-
kaliste koosseisude liikmena kogunenud kena hulk 
plaadistusi. Üks tähtsamaid plaadistusi on vast 
EFK koosseisus plaadistatud Arvo Pärdi „Adam's 
lament“, mis pälvis 2014. aastal maineka Grammy 
auhinna. 

Muusika kõrval on minu suur kirg alati olnud tea-
ter. Kuna olen kolme vahva poja ema, ei jää sellele 
kirele väga palju ruumi, aga püüan Eesti teatrimaas-
tikul toimuvaga ikka kursis olla. 

Perel on minu elus suur ja kandev roll. See on 
ka üks põhjuseid, miks sai tehtud valik koduläheda-
se töökoha kasuks. Võimalus olla perele lähemal ja 
ühtlasi luua kogukonnas väärtusi, mis ka minu oma 
peret suuresti mõjutavad. 

Ootan põnevusega uut hooaega ja loodan tuua 
Saue valla kultuurikeskuse igapäevatöösse oma ko-
gemuste, oskuste ja teadmistega uusi ja huvitavaid 
tuuli, mis vallarahvast rõõmustaks. Annan oma pa-
nuse, et teha meie maja atraktiivseks ja koduseks 
uutele külalistele ja kindlasti ootan alati tagasi kõiki, 
kes juba on selle toreda maja üles leidnud.

Kohtumiseni Saue valla kultuurikeskuses!
Tel. 6796765, e-post: info.veskitammi@sauevald.ee

Hüüru mõisa 
kultuurijuht Aira 
Ermel
Minu nimi on Aira Ermel. 
Olen kahe fantastilise tüt-
re ja ühe poja ema. 

Oma tööalast karjää-
ri alustasin 1982. aastal. 
Peale kooli lõpetamist 

avanes võimalus töötada aastaid moemaailmas. 
Olen läbi käinud väga erinevad etapid ettevõtetes, 
käivitanud uusi tegevusprojekte ning tegelenud 
koolitamisega jne. Oma tööalase tegevuse käigus 
olen alati ise aktiivselt osalenud erinevates ettevõt-
te teenuse protsessides ja püüdnud seeläbi endale 
selgeks teha kõikide töövaldkondade eripära.

2008. aastal alustasin tööd MTÜ Vääna Külako-
jas tegevjuhi ametikohal. Viimati mainitud ettevõt-
te tegevuse eesmärgiks oli maja juhtimine, EL-i ja 
KOP-i projektide kirjutamine, planeerimine, elluvii-
mine. Külaelu edendamine, erinevate ringitööde 
juhtimine ja lastelaagrite korraldamine. Maja halda-
mine ja müük.

Alates 1. augustist töötan Hüüru mõisas kultuuri-
juhina. Täna huvitab kõik, mis puudutab minu tööd. 
Minu amet on minu jaoks töö ja hobi ühel ajal. Soo-
vin jätkata juba alustatuga ja luua kogukonnale uusi 
põnevaid tegevusi majas. Tööl käimise muudab 
nauditavaks sõbralik ja tugev meeskond ning meel-
divad külastajad. Loodan saada head tagasisidet 
kogukonnalt, kes tulevad taas ning võtavad ka sõb-
rad kaasa. Hüüru mõis on koht, kus sind oodatakse 
ning kuhu on alati hea tagasi tulla. 

Telefon 5238261, e-post: info@huuru.ee

Uued töötajad

Kui seletavasse sõnaraamatusse 
peaks kirja pandama Viia nimi, siis 
seisaks selle taga arvatavasti sõnad  

siiras, helge, hooliv...  
Sest päriselt ka – ta sahmis majas ringi 

sellise moega, nagu elaksid ta juustes ing-
lid. Kõlab pateetiliselt, aga ei mäleta vist 
keegi mitte ühtegi hetke, mil ta oleks ol-
nud kuri või pahas tujus või tõrges. Ta no-
histas lillepottides ja sinna tekkis ilu. Tal oli 
taipu küsida trenni tulnud lapselt, kas too 
on ikka lõunat söönud. Ta tekkitas ooda- 
tud tunde igas majja sisenevas inimeses. 

Sel suvel aga otsustas Viia, et läheb 

nüüd puhkama ja hakkab endaga tegele-
ma. Tundub üsna ootamatu, et sel krap-
sakal proual on ette näidata pensionitun-

nistus. Aga on. Kultuurimaja rahvas saatis 
Viia ära ühelt poolt raske südamega, aga 
teiselt poolt andsid talle kaasa soovituse 
elu täiega nüüd nautida. Minna reisile. 
Võtta lemmikloom või külastada varjupai-
ka. Osta omale üks mummuline kleit või 
minna kinno ennelõunasele seansile. Nae-
ratada endale hommikul peeglisse vaada-
tes või teha 10 kükki. Süüa hommikusöö-
giks kõike, mida hing ihkab või tõsta tuba 
ümber...

Oli au ja luksus Viiat tunda ja temaga 
koos töötada. 

Kultuurikeskuse seltskond

Pea kümmekond aastat toimetas Saue valla kultuurikeskuses Viia Gudelis. Kes 
kultuurimaja kordki väisanud, on temaga kindlasti tuttav. Seesama blondipäine 
perenaine, alati käed kallistuseks lahti ja naeratus suul. 

Viia läks puhkama ja unistusi täitma
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Saue Vallavalitsus on koostanud 
eelnõu projekteerimistingimuste 
määramiseks avatud menetlusena 
Laagri alevik Redise tn 2 (katast-
ritunnus 72701:005:0073, 2381 m² 
elamumaa) kinnistule määrates tin-
gimused korterelamule kahe täien-
dava korruse peale ehituse projekti 
koostamiseks. Lähemat informat-
siooni hoonete tingimuste kohta 

saab ehitusnõunikult Kalle Nor-
mannilt 654 1135 kalle.normann@
sauevald.ee arvamused esitada 
hiljemalt 19.08.2016 Saue Vallava-
litsusse (Veskitammi tn 4, 76401 
Laagri alevik; info@sauevald.ee) 

Saue Vallavalitsus on koostanud 
eelnõu projekteerimistingimuste 
määramiseks avatud menetlusena 
Alliku küla Ristikheina (katastri-

tunnus 72701:002:0112, 6971 m² 
elamumaa) kinnistule lähtuvalt keh-
tivast detailplaneeringust (OÜ Geo-
tar töö nr 4950) lubades kinnistule 
püstitada kahe täiskorrusega ük-
sikelamu katusekaldega 0 .̊ 

Lähemat informatsiooni saab 
ehitusnõunikult Kalle Normannilt 
654 1135 kalle.normann@saue-
vald.ee või abivallavanemalt Kalle 

Pungaselt 654 1132 kalle.pungas@
sauevald.ee. 

Ettepanekud ja arvamused 
esitada hiljemalt 17.08.2016 Saue 
Vallavalitsusele (Veskitammi tn 4, 
76401 Laagri alevik, info@sauevald.
ee). 

Keskkonnaministeerium teatab, et 
on võtnud menetlusse AS Harku 
Karjäär (registrikood 10478760) esi-
tatud Harku lubjakivikarjääri maa-
vara kaevandamise loa KMIN-038 
pikendamise taotluse (saabunud 
08.12.2015 reg nr 12-1/15/10867). 
Taotlusega soovitakse maavara 

kaevandamise luba pikendada 10 
aasta võrra. Harku lubjakivikarjääri 
mäeeraldise ja selle teenindusmaa 
pindalad on 53,97 ha ja 54,75 ha 
ning see asub Harjumaal Saue val-
las Hüüru külas.

Haldusmenetluse seaduse § 49 

lõike 1 alusel on huvitatud isikul ja 
isikul, kelle õigusi võib avatud me-
netluse korras muudetav maavara 
kaevandamise luba puudutada, 
ühe kuu jooksul arvates kuulutuse 
ilmumisest esitada Keskkonnami-
nisteeriumile taotluse kohta ettepa-
nekuid ja vastuväiteid. Taotlusega 

saab tutvuda Keskkonnaministee-
riumi koduleheküljel http://www.
envir.ee/et/maavara-kaevandami-
se-loa-taotlused või Keskkonnami-
nisteeriumi maapõue osakonnas, 
Tallinn Narva mnt 7a, kabinet 616, 
kontaktisik Kaur Kõue, e-post kaur.
koue@envir.ee, tel 626 2868.

SAUE VALLA AMETLIKUD PLANEERINGUTEATED

AVATUD PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE MENETLUS

AVATUD MENETLUS

HARJU MAAKONNAPLANEERINGU „RAIL BALTIC RAUDTEE TRASSI  KORIDORI ASUKOHA MÄÄRAMINE“ JA SELLE KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE ARUANDE AVALIKUSTAMINE: 

Laagri lasteaed enne, täna, tulevikus

SAUE VALD 
18. juulil sõlmiti leping 
Saue ja Harku valdade ning 
Tallinna Teede ASi vahel. 
Sisuks on Laagri-Harku 

kergtee rajamine. Täpsemalt tähen-
dab see seda, et Metsavahi elurajooni 
kõrval olev kergtee saab valgustuse, 
Tammetalu tänava ristist kuni Harku 
alevikuni ehitatakse valgustatud jalg-
rattatee, lisaks rajatakse sama hankega 
Harku alevikust kuni Tähetorni ristmiku-
ni kergtee. Teada on, et Maanteeamet 
renoveerib ka Tähetorni ristmiku.
Tööde maksumus on kokku ligi 613 tu-
hat eurot. Rahastus tuleb 85% ulatuses 
Euroopa regionaalarengufondist. Tööd 
toimuvad augustist novembrini.

MAIRE MUHV  
Väga tervitatav ettevõtmi-
ne! Kui saaks veel Keilaga 
ka kaubale, et Välja teest 
Tutermaa kergliiklusteeni ka 

mõnus ühendus luua, siis saaks naabritel 
sagedamini külas käia.

SAUE VALD  
Välja teest Tutermaale pole 
üldplaneeringus kergteed 
kavandatud. Küll aga on 
üldplaneeringus kavanda-

tud kergtee Välja tee otsast Keilasse 
(piki Tallinna ringteed). Maanteeametil 
on ringtee rekonstrueerimiseks eelpro-
jekt valminud, kavandatav elluviimine on 
riikliku teehoiukava eelnõus kirjas aasta-
tel 2018-19.

RISTO VAAB  
Kas Saue vald suudab ka 
Hüüru sillast edasi sellist 
teed rajada või tuleb silla 
juures ots ümber pöörata ja 

linna poole tagasi uisutada?

SAUE VALD  
Hüürust Tutermaani on üld-
planeeringus kergtee ka-
vandatud. Projekteerimist 
pole veel alustatud. Riikliku 

teehoiukava eelnõus on Paldiski maan-
tee 2+1 variandis ehitamine kavandatud 
aastatel 2025-27, selle käigus lahenda-
takse ka kergtee ehitus.

KADRI PIRN  
Kas Tähetorni tänavalt Haa-
bersti kergliiklusteeni ka on 
plaani? See ilmselt küll küsi-
mus Tallinnale pigem, kuid 

ehk teab ka Saue vald neid?

SAUE VALD  
Jah. Projekt näeb ühenda-
mist ette.

HEDI 
NURME-MCDONALD  
Väga, väga hea uudis!

Sauevallakas 
Facebookis

Saue Vallavalitsus algatas 19.07.2016 
korraldusega nr 515 Hüüru külas 
Angerja tee 51 (72701:001:0741, 
suurusega 9 842 m², sihtotstarve 
80% tootmismaa ja 20% ärimaa) 
ja Angerja tee 53 (72701:001:0742, 
suurusega 10 904 m², sihtotstarve 
80% tootmismaa ja 20% ärimaa) 
kinnistute ja lähiala detailplanee-
ringu, eesmärgiga muuta osaliselt 
kehtiva detailplaneeringuga ette 
nähtud maakasutus- ja ehitustingi-
musi, st näha ette kinnistute liitmist 
ning ehitusõiguse määramist ühe 
tootmis- ja ärihoone rajamiseks. 
Kinnistud jäävad Saue Vallavalitsu-
se 1. veebruari 2011. aasta korral-
dusega nr 51 kehtestatud Hüüru 
küla Allika, Angerja tee 38, Tikka 1 
ja Tikka 2 kinnistute detailplanee-

ringu koosseisu. Planeeringualale 
kavandati 8 äri- ja tootmismaa ning 
5 transpordimaa sihtotstarbega 
krundi moodustamist. Äri- ja toot-
mismaa kruntidele on määratud 
ehitusõigus kuni 3-korruseliste 
äri- ja tootmishoonete rajamiseks. 
Angerja tee 51 ja 53 kinnistute 
maasihtotstarbeks määrati äri- ja 
tootmismaa ning kinnistutele mää-
rati ehitusõigus kahe kuni 3-korru-
seliste äri- ja tootmishoonete raja-
miseks, kõrgusega maapinnast kuni 
12,0 m, maksimaalse hoonealuse 
pinnaga 3500 m², st kinnistute 
täisehitusprotsendiks määrati kuni 
(35%). Taotluse kohaselt soovitakse 
kinnistud liita ning rajada kinnistule 
üks kuni 3- korruseline  äri- ja toot-
mishoone, kõrgusega maapinnast 

kuni 14,0 m, hoonealuse pinnaga 8 
300 m², st kinnistu täisehitusprot-
sendiks kuni (40%). Saue valla üld-
planeeringu seletuskirja punkt 4.4 
sätestab, et tootmis- ja ärihoonete 
ehitamisel võib reeglina krundi täis-
ehitusprotsent olla kuni 40%. Al-
gatatav detailplaneering ei sisalda 
Saue valla üldplaneeringu muut-
mise ettepanekut. Üldplaneeringu 
kohaselt asuvad kinnistud tiheasus-
tusalal, maakasutuse juhtfunktsioo-
niga äri- ja tootmismaa ning on 
kujunemas üheks võimlikuks toot-
mis- ja äripiirkonnaks. Planeeringu-
ala jääb Hüüru külas Tallinn-Paldiski 
maantee ja Harju lubjakivimaardla 
vahelisele maa-alale. Tegemist 
on äri- ja tootmispiirkonnaga, mis 
on osaliselt ellu viidud, st on välja 

ehitatud välisvõrgud ning osaliselt 
juurdepääsuteed. Ülejäänud kinnis-
tute osas jääb Angerja tee 38, Tikka 
1 ja Tikka 2 kinnistute detailplanee-
ring kehtima.  

Saue valla territooriumil juulis 
2016 detailplaneeringuid ei keh-
testatud

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

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

SAUE VALLA TERRITOORIUMIL JUULIS 2016 ALGATATI JÄRGMINE DETAILPLANEERING:

Saadaval on veel 10 VIIMAST KORTERIT! 
 Saue linna esimeses liftiga kortermajas

Uuri lähemalt: http//parnasalukodu.ee/

Pärnasalu 30a

SEOSES LAAGRI LASTEAIA REKONSTRUEERIMISEGA ON KUNI 31. AUGUSTINI OSALISELT SULETUD 
MÄNNIMETSA PÕIK, ALGUSEGA LASTEAIA PARKIMISPLATSIST KUNI JÕENI.
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Suurim kolmest arendusest 
on Veskimöldre, mille tei-
se etappi plaanitakse kodu 

250 perekonnale, millega on see 
ühtlasi Eesti mahukaim eramu-
arendus. Kauri teele, mis asub 
Veskimöldre arendusest mõnesaja 
meetri kaugusel, ehitatakse kokku 
kuus energiatõhusat ridaelamut, 
mille esimene etapp valmib juba 
augustis. Samasse külla kerkib 
veel kolmaski arendus, Tiirikalda 
elamurajoon, kus on müügis 20 
eramukrunti. 

Kinnisvaraarenduste tulemusel 
prognoositakse Alliku küla ümb-
rusesse elama üle tuhande uue 
inimese. Et elukeskkond oleks 
täisväärtuslik, ehitatakse Veski-
möldresse ka uus põhikool-laste-
aed, mänguväljakud, kauplused 
ja muud eluks vajalikud teenin-
duspunktid. Palju pannakse rõh-
ku infrastruktuurile: teed saavad 
asfaltkatte ja tänavavalgustuse 
ning ehitatakse tsentraalne vee- 
ja kanalisatsioonitrass. Elanikel 
on võimalus liituda gaasitrassiga 
ja piirkonda planeeritakse varase-
mast märksa parema jõudlusega 
internetiühendust.

 „Suurte kinnisvaraobjektide 
valmimine toob kasu kogu piir-
konnale, sest ühes nendega ehi-
tatakse korralik infrastruktuur. 
Vaikus, rahu ja turvaline elu-
keskkond teevad selle kandi väga 
heaks kohaks, kus elada. See on 
linnamürast piisavalt kaugel, ent 
samas mõnusalt lähedal, et 15-20 
minutiga linna tööle jõuda,“ ütles 
Kauri tee arendusprojekti müüki 
juhtiv Rünno Sulg.

Tema sõnul annavad lisand-
väärtust ka Harku metsas olevad 
terviserajad, mis on Tallinna ümb-
ruses tervisespordiks ühed pari-
mad. Näiteks Kauri teel asuvatest 
ridaelamutest on metsaaluste val-
gustatud spordiradadeni, kus saab 
talvel suusatada või suvel rattaga 
sõita, vaid kilomeeter.

Lisaks Alliku küla arenduste-
le on kerkimas elamud mujalegi 
Laagri lähedusse. Neist suurim on 
Kaselaane elulinnak, kuhu kerkib 
kokku 16 kortermaja. Vahetusse 
lähedusse on kavandatud ka Kase-
kodu paarismajad.

Kauri tee energiatõhusate ri-
daelamute arendamisega tegelevad 
Ühinenud Kinnisvarakonsultan-
did ja Ramm Ehitus, Veskimöld-
re arendamisega Brave Capital. 
Tiirikalda ja Kasekodu, Kaselaane 
arendustega Pindi Kinnisvara.

Parenevad ühendused 
Tallinnaga
Sel aastal rajatakse ka Juuliku-Ta-
basalu maantee ehk Laagri möö-
dasõit, mille ehitamine kiirendab 
oluliselt piirkonna elanike jõud-
mist Tallinna kesklinna. Sügisel 
algab ka Haabersti ristmiku re-
konstrueerimine, mille tulemusel 
paraneb liiklus veelgi – sisuliselt 
võib selle tulemusena Alliku külast 
70 km tunnikiirusega kuni Hipo-
droomini välja sõita, mis kindlasti 
muudab ka kogu Paldiski maan-
teelt Tallinna sisenemise loogikat. 

„Tänu heale ja veelgi paremaks 
muutuvale ühendusele Tallinna 

südalinnaga ning proaktiivsele val-
lavalitsusele, kes tegeleb asjadega 
ratsionaalselt ja sisuliselt, on Saue 
vald Eestis üks kiiresti arenevaid 
piirkondi,“ selgitas Veskimöldret 
arendava Brave Capitali juhatuse 
liige Veljo Kuusk, miks on otsusta-
nud Saue valda investeerida.

„Hea ligipääsetavus muudab 
Saue valla atraktiivsemaks ka äri-
keskkondadele, mis omakorda 
peaks hakkama elavdama elukesk-
konna likviidsust. Nõudlus uute 
elamispindade järele piirkonnas 
suureneb, mis tähendab, et pike-
mas perspektiivis hakkavad hinnad 
kasvama,“ ütles Kuusk.

Saue valda kerkib Baltikumi 
suurim elamuarenduspiirkond
Saue valda Nõmme ja Laagri piirile kerkib lähiaastatel kolm elamuarendust, mis koosmõjus moodusta-
vad Baltikumi suurima aktiivse elamuarenduspiirkonna.

KINNISVARA ARENDUS

JONATAN 
KARJUS
vabakutseline 
ajakirjanik

Sellesse piirkonda oli buumi 
ajal kõige rohkem kehtestatud 
planeeringuid, mis olid infra-
struktuuri puudumisel kas ellu 
viimata või olid arendajad oma 
kohustused täitmata jätnud ja 
arendused poolikult realisee-
rinud. Nii tuli meil kõigepealt 
võtta valla vee-ettevõtjale 
tagasi sealne piirkond, ehita-
da välja vee- ja kanalisatsioo-
nitrasside eelvoolud ning see-
järel trassid seal, kus arendajal 
töö tegemata jäänud. Selle 
järel sai võimalikuks ka teede 
mustkatete alla viimine ning 
seeläbi on tänaseks loodud 
eeldused kehtestatud planee-
ringute korrektseks elluviimi-
seks. Veskimöldre suurarendus 
koos valmiva Topi ümbersõidu 
kolmanda etapiga ühendab 
sujuvalt Kotka tee piirkonna 
„vana Laaagriga“ ja nii tekib 
ühtne terviklik elukeskkond. 

Kasvav elanike arv eeldab 
loomulikult valmisolekut pak-
kuda avalikke teenused nagu 
lasteaia- ja koolikohad. Kuna 
peamiselt on tegemist erama-
jade või ridaelamute piirkon-
naga, siis elanike arvu kasv 
mõnevõrra ajas hajub. Samas 
on uued valda kolivad pered 
reeglina lasterohked või nende 
ootel. Seetõttu jälgime hoole-
ga elanike arvu ja demograafi-
list seisu registris. Arengukava 
kohaselt, kui selleks on nõudlus 
tekkinud, hiljemalt 2019.-20. 
aastal, hakkame Veskimöldre 
piirkonda ehitama uut põhi-
kooli, vajadusel kombinatsioo-
nis lasteaiaga. 

Tuhat elanikku annavad um-
bes poole selle täituvusest (kui 
ehitada 6 lasteaiarühma ja 1 
paralleeliga põhikool). 

Seetõttu on ka väga oluline, 
et valda kolivad pered ennast 
siia koheselt elanikuks regist-
reeriksid, vastasel korral ei 
oska me oma investeeringuid 
õigesti planeerida. Elukoha 
ümberregistreerimisega veni-
tajad ei saa ka oodata, et kõik 
teenused oleks vahetult peale 
elanikuks registreerimist kohe 
saadaval. 

Kui rääkida ühistranspor-
dist, siis ilmselt tuleb 112 liinile 
väljumisi lisada ja võibolla ka 
pisut marsruuti kohendada.

Andres Laisk, vallavanem

VALD ON VÕTNUD AREN-
DUSPRIORITEEDIKS KOTKA 
TEE ÜMBRUSE TERVIKUNA 

LAAGRI

 I

II

Kinnisvaraarenduste 
tulemusel 
prognoositakse 
Alliku küla 
ümbrusesse
elama üle tuhande 
uue inimese.

Suurim kolmest arendusest on Veskimöldre, mille teise etappi plaanitakse kodu 250 perekonnale, Kauri teele ehita-
takse kokku kuus energiatõhusat ridaelamut, Tiirikalda elamurajoonis  on müügis 20 eramukrunti

Kauri tee kuus ridaelamut
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Ühel juulikuu laupäeval on 
sel külaplatsil näha tava-
pärasest suurematki rah-

valiikumist. On toimumas Välja 
kohvikupäev – pakutakse kooke 
ja koduleiba, külma ja sooja koh-
vi, saunavihtasid ja kiluvõileibu, 
püsti on aetud ka batuut. Lettide 
taga askeldavad peamiselt lapsed. 
„Eelmisel aastal tegime Vanamõisa 
küla kohvikutepäeva tuules ka oma 
puhveti. Lastele nii meeldis, et lau-
sa nõuti, et tuleb sel aastal ka teha,“  
räägib Reelika, kes seda puhveti-
projekti veab. Ettevalmistusi hakati 
tegema juba paar kuud varem koos 
laste endiga. Peeti töökoosolekuid, 
testiti menüüd, joonistati silte ja 
plakateid. Ja igaüks sai vastavalt 
oma panusele peale kohvikupäeva 
ka taskurahaga premeeritud. 

Neidsamu lapsi on Välja piir-
konnas päris palju ja kokku elab 
sealkandis ligi paarsada inimest. 
Osad krundid on veel välja ehita-
mata, kuid kinnisvaraturu loomu-
liku arengu ja vallavalitsuse uue 
ümberkruntimise strateegia tuules 
on lootust, et  lähiajal kerkib terve 
rida maju ning lisandub uusi ela-
nikke. Perspektiivis saab piirkond 
olema koduks ligi 300 sauevallaka-
le. Aga on selge, et mõnusaks ko-
gukonnaeluks on vaja enamat kui 
ainult oma kodumaja ja aialappi. 
Kohta, kus saaks ühiselt jaanipäe-
va pidada, kuhu lastele rularamp ja 
„Tarzani rada“ sättida, kus nii suu-
red kui väiksed saavad palli korvi ja 
võrku suunata – ühesõnaga sellist 
keskuse moodi asja.

Alustati teede projektiga
MTÜ Välja selts on seda rida vii-
mastel aastatel jõudsasti ajama ha-
kanud. Tõsi, selts ise on juba pea 
kümme aastat vana, loodud algupä-
raselt hoopis kinnistuomanike hu-
vide koondamiseks-kaitseks pank-
rotistunud arendaja vastu. „Küllap 
esimesed piirkonna elanikud mä-
letavad suurte kivilahmakatega  
ääristatud tolmavaid teepõhjasid ja 
kaootiliselt põlevat tänavavalgus-
tust, et lapsi ei saanud väravast välja 
lastagi - jalgrattasõidu pidi kodu-
terrassil selgeks saama,“ meenutab 
Urmas. 

Seltsi liikmed otsustasid ise tee-
dega algust teha: kolm aastat kogu-
ti raha ja valla heakskiidul ehitati 
valmis esimesed teelõigud. Näis, et 
iga kinnistuomaniku kopsakas per-
sonaalne 1000-eurone 
panus kandis vilja: lu-
mepall pandi veerema. 
Vald tuli oma vahen-
ditega kaasa ja järge-
mööda valmisid kõik 
teed, mis on nüüdseks 
päädinud juba elamu-
piirkonda läbiva valgus-
tatud kergliiklusteega. 
Nüüd, kus põhimure 
oli lahenduse saanud, 
sai selts oma tähelepanu 
juba varem pankrotipesast väljaos-
tetud mänguväljakute arendamisele 
pöörata. 

Mänguväljakuid on seltsil kolm 
Projektid on mahukad, seni on 
suudetud väljakuid haljastada ja 
hooldada, kuid kogukond vajab 
enamat. Kõike kolme korraga välja 
ei ehita, mistõttu on alustatud Ja-
laka tee äärse palliplatsiga, millele 
kavandatud rajatised on suunatud 
kõige laiemale sihtgrupile siinsest 

elanikkonnast. „Sai selgeks, et val-
misteenuste sisseostmisega me kau-
gele ei jõua, valisime strateegia ise 
oma kätega välja ehitada nõuetele 
vastavad projektijärgsed rajatised. 
Sihtfinantseeringute toel on val-
minud liivkattega võrkpalliplats ja 

tänavakorvpalli väljak, valmimas 
on rularamp ning trossiga „Tarza-
ni rada,“ kirjeldab Danel. Kuid ega 
lapsi purgis hoia, juba praegu on ra-
jatised sooja vastuvõtu osaks saanud 
ja seda enne valla ehitusspetsialisti 
poolset ülevaatamist ning kasutus-
loa andmist.

Uusi liikmeid integreerimas
Nagu enamike mittetulundusühin-
gute puhul nii pärinevad ka Välja 
seltsi rahalised vahendid peamiselt 

kogutud liikmemaksudest. Vaata-
mata elanike jõudsale juurdekasvu-
le, on liikmeskonna suurus algus-
aastatega praktiliselt samaks jäänud. 
„Siin tulevad mängu tõenäoliselt 
erinevad sotsiaalsed tegurid, isiklike 
prioriteetide seadmine ja lojaalsuse 

moment. Kelle huvi on raugenud 
esmaste vajaduste, näiteks teede 
valmimise täitumisega, kelle jaoks 
jääb mänguväljak kaugeks, keda 
ei rahulda rajatiste valik,  kellel on 
prioriteediks oma elamuase esmalt 
valmis saada,“ räägib Danel.

Oma koht on tema sõnul ka aja-
loolisel mälul ja ühtsustundel: hu-
vitaval kombel on jäänud tuumik, 
kes lõi aktiivselt kaasa  seltsi tege-
mistes rasketel algusaastatel, kuid 
uute elanike integreerimine seltsi 
tegemistesse on väljakutse omaette. 
„Oleme püüdnud läheneda projek-
tijärgselt ja teinud eraldi raha kogu-
mise kampaaniaid, et mitte hirmu-
tada liikmestaatusega kaasnevate 
kohustustega. Seda on ka teatav edu 
saatnud, näiteks Männivälja elamu-
piirkonna elanike kaasalöömise 
näol rularambi ehitusse. Kuid seltsi 
tugevuse määrab siiski ära selle ak-
tiivne liikmeskond,“ leiab Danel.

Hetkel saab seltsi liikmeskonna 

jagada kolmeks: need, kes liikme-
staatust omamata aeg-ajalt tegevust 
toetavad; liikmed, kes tasuvad aas-
tamaksu, kuid ühistes tegemistes 
kaasa ei löö ja liikmed, kes moodus-
tavad n-ö tuumiku ning tänu kellele 
selts jätkuvalt tegus on.   

„Kuna seltsi juhatuse koosseis 
on läbi aegade praktiliselt samaks 
jäänud ja asendust ei näi kusagilt 
tulemas, siis mis siin salata, oleme 
korduvalt mõista andnud, et soovi-
me aktiivsest tegevusest taanduda. 
Kuid ega vankrit ei saa poole tee 
peal kinni pidada, oleme suutnud 
tegemisi nii palju ära delegeerida 
seltsi tuumikgrupile, et taas leida 
jõudu seltsi juhtimisega jätkata,“ 
nendib Urmas.

Talguid ja teisi ühisüritusi vea-
vad nüüd Reelika-sugused aktiivsed 
liikmed, juhatus keskendub stra-
teegilistele eesmärkidele ja tagab 
kommunikatsiooni vallavalitsuse ja 
elanike vahel, hoiab silma peal nii 
valla arengukaval kui maakonna 
planeeringul, tehakse ettepanekuid 
ja arupärimisi. „Et see kergtee Saue 
linna ja meie vahel valmis sai, on 
suurepärane, kui nüüd rongipeatu-
se ka siia lähemale saaks...,“ unistab 
Urmas.

Ja Danel loodab, et need, kes 
täna veel seltsiga suhestuda ei ole 
jõudnud, seda siiski ühel hetkel tee-
vad. „No tuleks rohkem inimesi ka 
sealt Toominga ja Vahtra tee äär-
setest majadest, kes lööksid kampa 
oma jõu ja nõuga, korraldaks ühis-
üritusi, lastele spordiüritusi, “ ei 
kaota mees optimismi, et oma ko-
gukonna parema elu nimel leidub 
kuskil külanurgas veel entusiaste.

Kui soovid liituda MTÜ Väl-
ja Selts liikmeskonnaga, saa-
da oma sooviavaldus aadressile:  
valja.selts@gmail.com 

Ilusat suve!

Läbirääkimised hinnamuu-
tuse osas algasid käesoleva 
aasta aprillis, kui praegune 

jäätmevedaja AS Ragn-Sells esitas 
taotluse teenustasude muutmiseks. 
Ragn-Sells põhjendas teenustasude 
muutmise vajadust Iru jäätmepõle-
tusjaamas käitlushindade 33% tõu-
suga alates 1. jaanuarist 2016 ning  
veo- ja tööjõukulude suurenemise-
ga, mis tõttu ei ole praegu kehtivad 

teenustasud piisavad, katmaks jäät-
meveoteenusega seotud kulusid. 

Eelmisel aastal korraldatud riigi-
hanke tulemusena jätkas AS Ragn-
Sells korraldatud jäätmeveo teenuse 
osutamist Saue vallas ja 1. oktoobrist 
2015 hakkas kehtima uus hinnakiri. 
Segaolmejäätmete ühe kuupmeetri 
äraveo hinnaks sai 4,79 eurot/m3, 
millele lisandub käibemaks. 

Ragn-Sellsi poolt kevadel esita-
tud esialgses taotluses sooviti 23,2 
% hinnatõusu olmejäätmetele ning 
biolagunevate ja jäätmekoti teenuse 
hinna olulist tõusu. Vallavalitsus pi-
das teenusepakkujaga läbirääkimisi 

ning kaalutles põhjalikult esitatud 
taotlust ning leidis objektiivselt põh-
jendatuks oleva ainult  käitlushinda-
de tõusust tuleneva hinnatõusu ol-
mejäätmetele, mis avestuste kohaselt 
moodustab kogukuludest 14,5 %.

Sellest tulenevalt tõuseb käesole-
va aasta oktoobrist segaolmejäätme-
te hind 5,49 euroni/m3 (käibemak-
suta). Teiste teenusgruppide osas 
jäävad hinnad samaks.

Jäätmeveo uus hinnakiri kinnita-
takse lõplikult augusti kuu jooksul 
ning kajastatakse valla septembri-
kuu ajalehes. Uus hinnakiri hakkab 
kehtima 1. oktoobrist 2016. 

Alates 1. oktoobrist tõuseb prügiveo hind

Välja seltsi tuumik: „Vahendeid meil ehk pole nii palju, 
aga selle eest on käed otsas ja tahtmine teha.“

Hinnatõusu tingib peamiselt käitlushindade tõus Iru jäätmepõletusjaamas selle aasta algusest.

Vanamõisa küla Saue linnaga külgnev elamupiirkond, kus tegutsev kogukond on ennast koonda-
nud Välja seltsi nime taha ja koosneb ligi 35 perekonnast, kes on võtnud hea seista, et noortel-lastel 
oleks tegevust ja kogukonna ühtsustunne areneks. Omavahendite ning sihtotstarbeliste toetuste 
abil on valmimas järjekordne etapp piirkonna multifunktsionaalse külaplatsi ehituses, mis nagu 
paljudes teisteski kohtades näikse olevat võtmeteguriks.

JÄÄTMEKORRALDUS

KÜLAS TOIMUB

KATRINA 
UTSAR
keskkonna-
spetsialist

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Sihtfinantseeringute toel on Välja külaplatsil valminud liivkattega võrkpalli-
plats ja tänavakorvpalli väljak, valmimas on rularamp ning trossiga „Tarzani rada“

Noored kohvikupidajad Andre, Simon, Timo, 
Gerta, Ville, Tessa, Janno, Grettel

Mahuti 
tüüp (L)

Hind 
praegu €/m3

Hind al. 1.10.2016 
€/m3

SEGA-
OLME-

JÄÄTMED

80 0,46 0,54
120 0,69 0,81
140 0,81 0,95
240 1,38 1,62
370 2,13 2,50
600 3,45 4,06
660 3,8 4,47
800 4,6 5,42

1500 6,63 10,16
2500 14,38 16,93
4500 25,88 30,47

Eeldatav jäätmeveo uus hinnakiri, mis kinnitatakse lõplikult augustikuu jooksul
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Kui meenutada neid sünd-
musi, mis viisid taolise et-
tevõtmiseni, tuleb minna 

lähiminevikku, 2013. aasta lõppu. 
Nimelt Friisimaal tegutses üks koor, 
kelle suureks unistuseks oli esineda 
Eestis 2014. aasta üldlaulupeol. Et 
see soovunelm teoks saaks, otsus-
tasid nad leida Eestist sõbrad. Ja 
leidsidki – Wannamoisa segakoori, 
kellel täpselt sama unistus hinges 
väreles. Kuigi Hollandi sõbrad tol 
korral üldlaulupeole ei pääsenud, 
tuli osa neist kohale. Üks laulupeo 
üritustest, peotule jalgratastel edasi-
andmine, saigi kahe koori esimeseks 
ühiseks ettevõtmiseks. Teel Saue 
valla kultuurikeskusest Saue linna 
usaldati laulupeo tuld kandev tan-
demratas külalistele.

Mõni aeg peale neid suviseid 
sündmusi saime Friisimaalt pika ja 
südamliku kirja, millest õhkus loo-
tust, et me kohtume taas hiljemalt 
järgmisel üldlaulupeol 2019. aastal. 

6. kooriaasta hakul, eelmisel sü-
gisel, tundsime, et tiivad kannavad 
parasjagu hästi – on aeg minna 
Sauelt laia maailma ja alustuseks 
otsida üles friisidest sõbrad, et koos 
laulda ja elust rõõmu tunda. Vaheta-
tud sai palju kirju, mis meid samm-
sammult Hollandile lähemale viisid, 
kuni kevadel kohvrid pakkisime.

22. aprilli õhtul kogunesime Tal-
linna lennujaama, silmis ärevus
Keegi ei teadnud, mida järgnev nä-
dal endaga kaasa toob. Samas pol-
nud kahtlust, et kõik läheb hästi, 
sest olime teinud lugematu arvu 
proove ning usinalt nii eesti-, ing-
lise-, ladina- kui ka hollandikeelseid 
laule harjutanud. Ja kui laul on sel-
ge, siis ei jää eestlane kusagil hätta. 
Lendasime Tallinnast Põhja-Sak-
samaale Bremenisse, kust sõitsime 
rendiautodega edasi Hollandisse 
Drachtenisse. Kohale jõudsime alles 
ööpimeduses.

Meie peatuspaigaks ja koduks sai 
Drachteni karmeliitide klooster, kus 
elasime terve nädala. Kloostrihoone 
on ehitatud 1935. aastal, viimased 
nunnad elasid seal veel aastal 2001. 
Praegu pakub klooster majutus-
teenuseid ning seal korraldatakse 
kontserte, kunstinäitusi ja etendusi. 
Kloostri tingimused – imelise kõla-
ga kabel koos klaveriga, privaatsed 
toad ja maaliline siseõu – sobisid 
koori majutuspaigaks ja proovideks 
ideaalselselt. Meie kasutada oli ka 
hubane puhkeruum, kus saime päe-
vamuljeid vahetada ja vahel ehk lii-
gagi kaua viibida.

Kohalikud, kes meid vastu võt-
sid, olid koostanud muljetavaldava 
programmi. Kohe esimesel päeval 
sõitsime Lissesse suurele lillefesti-
valile. Enne sinna jõudmist saime 
imetleda tee ääres olevaid tulbivälja-
sid. Neid oli kõigis värvitoonides ja 
nii kaugele, kuni silm ulatus. 

Ootasime lilleparaadi kaua. Sel-
leks, et külm ligi ei tikuks, võtsime 
koos üles kõik sel hetkel meenuvad 
tantsusammud kaerajaanist tibu-
tantsuni. Lõpuks ta siiski saabus 

– suurejooneline ja värvikirev lille-
paraad, mida sõnadesse keeruline 
panna.

Amsterdamis käisime kanalituu-
ril, tutvusime kohalike vaatamis-
väärsustega ja loomulikult laulsime, 
tehes seda igas võimalikus kohas: 
metroos, linnaväljakul, pumbajaa-
mas, laevas, lennujaamas jne. 

Külastasime ka Damshusi va-
baõhumuuseumi Nijbeetsi külas. 
Kahjuks jäi ära planeeritud jalgratta-
matk, sest ilm oli lihtsalt liiga külm. 

Meie reisi ajal toimusid Hollandis 
Kuningapäeva pidustused. 27. aprill 
on Hollandis riigipüha, tähistatakse 
kuningas Willem-Alexanderi sünni-
päeva ja ühtlasi ka rahvuslikku üht-
sust. Sel päeval riietuvad kõik oranži 
ja igas linnas, külas, tänavanurgal ja 
hoovis on pidu. Sellest meeleolukast 
päevast oli meil ka au osa saada.

Friisid on ääretult külalislahked, 
soojad, siirad ja armsad inimesed! 
Igal hetkel võis tunda, et sinust hoo-
litakse, sinu arvamus ja rahulolu on 
tähtis. 

Tihedale programmile vaatamata 
õnnestus anda kaks kontserti 
Esimene neist toimus 24. aprillil 

ühes väikeses Lippenhuizeni külaki-
rikus. Lisaks meile esines seal kaks 
kohalikku koori: Femmes Vocales ja 
Mnnnzngvrngng  ning lisaks solist 
Adri de Boer. Lõpus lauldi ka kolm 
ühislaulu. Kaks neist olid hollandi-
keelsed, mille olime kodus selgeks 
õppinud. Emotsioonid olid ülevad. 
Sellest kontserdist tehti ka DVD ja 
CD.

Teise kontserdi andsime 28. 
aprillil Drachteni kirikus De Ark. 
Kontsert kandis pealkirja „Meet 
Estonia/Ontmoet Estland“. Aus-
tava nimega kontsert oli mõeldud 
Eesti koorimuusika ja laulupidude 
tutvustamiseks ning toimus tänu 
organsatsioonile Collegium Voca-
le Fryslan. Selleks päevaks kutsuti 
kokku kõik Hollandi lauljad, kes 
on huvitatud ühise projektikoorina 
osalema meie järgmisel üldlaulupeol 
2019. aastal. Võime kinnitada, et 80 
inimese hääl kõlas tõesti võimsalt!

Mõlemal kontserdil esitati ühis-
lauluna ka eestikeelne Pärt Uusber-
gi „Muusika”, mida juhatas meie 
dirigent Sille Ojastu. Ja see ener-
gia, mis tekkis laval ja mida kohalik 
publik lavale saatis, oli kirjeldamatu 
– võõrad, erineva keele ja taustaga 
inimesed hingavad ühes rütmis, 
mõistavad teineteist ja nii-öelda 
ajavad ühte asja. Need kontserdid 
rikastasid meid väga erilise kogemu-
sega ja andsid sõnulseletamatu ühte-
kuuluvustunde.

Loodame, et mõlemal kooril õn-
nestub suureks peoks ka laulukaare 
alla jõuda. 

Nädal mõõdus kiirelt ja kogemu-
si saime kuhjaga. Tallinna lennu-
jaama tagasi jõudes ei kiirustanud 
keegi kohe koju. Võtsime ühiselt 
üles veel mõned olulised laulud ja 
tänasime üksteist suurepärase selts-
konna eest. Sest on ju just meeldiv 
seltskond see, mis teeb ühest reisist 
tõelise reisi!

Amsterdamis käidi kanalituuril, tutvusiti kohalike vaatamisväärsustega ja loomulikult lauldi, tehes seda igas võimalikus kohas: metroos, linnaväljakul, pumbajaa-
mas, laevas, lennujaamas jne.

Segakoor Wannamoisa andis Hollandis kontserte
Tänavune kevad oli segakoor Wannamoisa jaoks märgilise tähendusega, sest aprilli viimasel nädalal 
pakkisime kohvrid ja läksime oma esimesele välisreisile Hollandi põhjaosas asuvale Friisimaale. Nüüd, 
augustikuus, uue hooaja hakul, on hea sellest toredast reisist väike meenutus teha.

MUUSIKA

KRISTIINA 
TIKKENBERG
koori liige

KAIDI VÄÄT
koori liige

Kui sa tunned soovi meie 
tegemistest rohkem teada 
saada, siis vaata meie kodu-
lehte www.wannamoisa.ee. 
Kui soovid meiega liituda, 
siis tule proovi! Alustame 
uut hooaega septembri 
alguses. Laulame Saue 
valla kultuurikeskuses 
kolmapäeviti kl 19-21.

Üks kontsert toimus väikeses Lippenhuizeni külakirikus. Lisaks Wannamoisa segakoorile esines seal kaks kohalikku 
koori: Femmes Vocales ja Mnnnzngvrngng  ning lisaks solist Adri de Boer. Lõpus lauldi ka kolm ühislaulu

Friisimaa imeline maastik
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Rave ateljee peidab end Esku 
talu vanas rehielamus. Ku-
nagi pool sajandit tagasi, kui 

see maja oli koduks Rave abikaasa 
vanaisale Voldemarile, hoiti rehe 
all vajaminevaid tööriistu, vankreid 
ja muud majapidamises kasutuses 
olnud kraami. Täna aga on esime-
ne mulje Rave töötoast kui mõnu-
sa olustikuga kunstniku kambrist. 
Kahele poole avanevad suured ak-
nad, ühe all kolmes suures vannis 
savi, mis kutsub sõrmi sisse suruma. 
Ühes seinas suurustleb maast laeni 
ahi, siin-seal kipsvormid ja muidugi 
riiulid, riiulid, riiulid täis erinevaid 
savitaieseid. 

Siia tuleb Rave peaaegu igal 
hommikul tööle. Joob kümmekond 
meetrit ateljeest eemal asuvas ko-
dumajas hommikukohvi ja sahistab 
üle muruplatsi tööpostile. „Eks see 
kodus töötamine on jah suuresti 
enesedistsipliini küsimus. Ja kodu-
sed on ka harjunud, et kui ma lähen 
tööle, siis vahepeal pannkooke küp-
setama ei tule,“ naerab Rave.

Kuigi kellaaeg talle kuklasse just 
ei hinga, Rave on iseenda tööandja 
ja aja peremees. Aga erinevalt selli-
se hullu kunstniku kuvandist, kellel  
loomepuhang  peaasjalikult öösiti 
peal käib, püüab naine siiski oma 
tööaja hommikutesse sättida. „Ku-
nagi oli aeg küll, kui ka mina võisin 
hilisööni ateljees olla, aga nüüd olen 
ikka sättinud asjad nii, nagu pere 
jaoks sobivam on,“ ütleb Rave.  

Teeb ikka tasse ka
Seda asja, et Rave tööle minna ei 
tahaks, naljalt ei juhtu. Ideid keer-
leb peas 24/7, pigem on keeruline 
kõikide nende realiseerimiseks aega 
leida. Oma töö jagab kunstnik laias 
laastus kaheks – on tarbekeraamika 
suund ja siis selline vaba eneseväljen-
dus. See tähendab, et ka tema loo-
mingu hulgast leiab neidsamu vaase 
ja tasse ja taldrikuid. Lopsakate vor-
midega, loodusest ja inimestest kan-
tud. Praegusel hetkel meeldib talle 
eriti teha karpe, mida saab suhkru-
toosina kasutada või ehteid hoida. 

Aga see karbike võib meenutada 
näiteks põrnikat, vaasist aimub tär-
kav lill või hoopiski poole elu suuru-
ses naisekeha siluett. Tellimustööna 
on ta savist valmistanud isegi ma-
lelaua koos nuppudega. „Mulle on 
oluline ka funktsionaalne suund, 
kus esteetiline vorm liitub kasutus-
võimaluste ja mugavusega,“ selgitab 
Rave. Muide, kui midagi ikka tema 
silma jaoks nässu läheb, siis need 
asjad viskab ta külma kõhuga kildu-
deks. Kui tema jaoks on loodu es-
teetiliselt inetu, kui sellele ei tihkaks 
oma nime alla panna, siis halastust 

ei ole. Ja see ei ole miski 
vihaga nõude loopimi-
ne, lihtsalt tööõnnetus. 
Aga: „Mõnikord on asi 
tervikuna vilets, aga 
mõni detail on hästi 
õnnestunud, siis lõhun 
selle välja ja kasutan ku-
sagil edaspidi.“ 

Sageli on Ravel viis-
kuus asja samaaegselt 
pooleli. Osalt on see 
loomulik loomeprot-
sess, tehes tekib mõt-
teid juurde, teisalt on 
savi ka päris kapriisne 
materjal. Näiteks üht 
poole meetri kõrgust 
vaasi tuleb üles ehita-
da ikka mitmeid päevi, 
sest savi peab vahepeal 
kuivama ja tahenema, 
muidu kalduks vaas 
juba voolides kohe 
kreeni. Nii ehitabki 
Rave ühel päeval paar sentimeetrit ja 
järgmisel jälle.  Ta naudib seda prot-
sessi, kuidas töö hakkab kasvama.

See ülesehitamise tehnika ongi 
kunstnikule kõige meelepärasem. 
Aga saab ka treipingil vormida, ka-
sutada enda valmistatud kipsvorme 
nii valuks kui toppimiseks. 

Visuaalselt vaadeldavad mõtted
„Aga eks mulle meeldib enam ikka 
see vaba väljendus läbi keraamilise 
vormi ja materjali. Inspiratsiooni 
saan elust enesest. Inimeste omava-
helised suhted, olukorrad, asjad, mis 
mind maailmas kõnetavad, mida ma 
näen ja millest ma mõtlen, enda sise-
mised protsessid. Sellised visuaalselt 
vaadeldavad mõtted,“ katsub Rave 
selgitada. See on siis n-ö näitustele 
mineva kunsti suund.

Sõnadega on seda raske eda-
si anda. No näiteks ehib üht seina 
värvilise raami külge riputatud kaks 
inimfiguuri – naine ja mees, savist 
riided üll, aga nägude asemel on 
peeglid. „See on töö tekstiilikunst-
nike ja keraamikute ühisnäituselt 
„Nimed ja näod“. Väljapanekul rip-
pus see sellisel kõrgusel, et vaataja 
sai otse peeglisse vaadata. N-ö näha 

(või mitte) enda nägu peeglist paku-
tud keha kohal. Figuurid on ise üks-
ühele kultusnukkude Barbie ja Keni 
proportsioonides. See langes just 
aega, kui ma ise olin koolis õpetaja. 
Vaatasin noorte otsinguid, püüdu  
leida oma tee, samas nähes, kuivõrd 
tugev on teisalt surve mahutuda 
mingitesse kindlatesse žabloonides-
se, olla kellegi moodi, üritada sobi-
tuda,“ valgustab Rave ühe oma töö 
tagamaid. /pilt 1/

Või üks teine taies nimega „Va-
hest tahaks“, mis valmis Eesti 
kunstnikeliidu tarbekunsti näituse-
le „Asjade seis“. Rave vormis port-
selanist väikese tüdruku satside ja 
krousidega kleidikese, mis on komp-
lektis täiskasvanud naise kingadega. 
„Selle töö taustaks on nii väikeste 
(ja vahest ka suurte) tüdrukute soov 
olla printsessike, samas väikeste  
ootus kasvada suureks. Teisalt ka 
täiskasvanud ihkavad mõnikord olla 
lapsepõlves tagasi,“ mõtiskleb Rave. 
/pilt 2/ 

Laste riided ning täiskasvanute 
jalatsid on tegelasteks ka teises töös 
pealkirjaga „Poisid ja tüdrukud“, 
mis valmisid keraamika magistrite 
näituse jaoks Ungaris, Kecskemetis 

ja milles on käsitletud varaküpsuse 
või mitte kunagi saabuva küpsuse ja 
seksuaalsuse (seksualiseerituse) tee-
mat. /pilt 3/

Või kolmaski näide keraamiku-
teliidu aastanäituselt „Ära“. Töö 
„Kuhu panna koma?“ kujutab en-
dast kahte inimfiguuri, taas naine ja 
mees. Üks istub, teine seisab, seljad 
vastamisi, mõlemad hoiavad käes 
ajalehte meenutavat paberit. „Minu 
peas hakkas näituse nimega reso-
neerima vana lapsepõlve nali, teate 
küll see- tee ära -tee ära- tee ära.... 
kuni ühel hetkel ei saa enam aru, kas 
see kõlab nagu tee ära või ära tee. 
See langes aega, kus majanduskrahh 
hakkas kohale jõudma. Needki ku-
jud on justkui riietatud äriinimes-
te vormi – pintsakud, viigipüksid, 
kontsad. Silmade asemel küsimär-
gid. Tol hetkel oligi palju küsimusi 
ja probleeme, kuidas edasi. Seljad 
vastamisi peaks andma signaali üks-
teise toetamisest. Või ka vastupidi, 
vaatamisest erinevates suundades. 

See sõltubki lõpuks vaatajast, mida 
ta näeb või ei, mina mingeid oma-
poolseid tekste juurde ei kirjuta. 
Minu peas on minu lugu, aga vaata-
ja võib tõlgendada seda hoopis teisi-
ti,“ teab Rave. /pilt 4/

Kolmes valdkonnas kõrgelt 
haritud
Naljakal kombel ei olnud Rave jaoks 
keraamika sugugi esimene valik, kui 
ta peale keskkooli pidi oma elule 
suuna valima. Rave ema on samuti 
keraamik, seega oli ta väikse tüdru-
kuna alatasa ka ise näppupidi savis, 
aga kui oli vaja ülikooli minna, siis 
osutus valikuks hoopis Tallinna teh-
nikaülikool ja õmblustööstustehno-
loogia. „Eks iga noor tahab ju vane-
mate jalajälgedest kaugemale ja oma 
teed leida,“ arvab Rave täna.

Aga ikkagi jõudis naine kunsti 
juurde tagasi. Läbis kunstiülikoolis 
nii bakalaureuse kui magistritaseme 
keraamika erialal, aga kui siis ke-
raamikuna tööle hakkas ja lisaks ka 
Laagri koolis lastele savitunde an-
dis, sai aru, et midagi on nagu veel 
puudu. Ja suundus siis kolmandasse 
ülikooli – Tallinna ülikooli visuaal-
kunstiterapeudiks õppima. See on 
teadus, mis miksib psühholoogiat 
ja kunsti. Talle tundus, et seda on 
vaja, et oma õpilaste jaoks rohkem 
olemas olla. 

Nii saigi keraamika kõrval Rave 
teiseks tööks loovterapeudi roll,  
mida ta rakendas laste vaimse tervise 
keskuses. Rave usub siiralt, et  käeli-
ne tegevus, näiteks joonistamine  või 
savi voolimine, on tõhus ravim stres-
si ja pingete vastu, aitab olla hetkes. 
Kõik peas ja hinge kogunenu saab 
panna materjali. „Ja on ka inimesi, 
kes sõnaliselt ennast üldse väljenda-
da ei suuda. Loovteraapia aitab lahti 
mõtestada, kuidas ta näeb maailma, 
mida ta peegeldab. Loojaks olemine 
– nii hetkes oma kunstitöö loojaks 
kui oma elu loojaks laiemalt,“ usub 
Rave kindlameeleselt loovteraapiate 
toimivusse. Ja seda mitte ainult las-
te puhul, ka suurte inimestega saab 
läbi selle probleemidele hoopis uue 
vaatenurga leida.

Kui küsida Rave käest, kellena ta 
end siis defineerib – õpetajana või  
terapeudina või keraamikuna, valib 
naine hoopis neljanda, kunstniku 
rolli. Kuigi mingil hetkel need tõe-
näoliselt kõik segunevad.  

Igatahes naudib naine valitud 
teed ja kui mõnel sauevallakal on 
vaja, noh ütleme näiteks abikaasale 
pulma-aastapäevaks originaalset ja 
isikupärast kingitust, siis võib Rave 
juurde minna küll. Rääkida oma 
lugu ära ja tema oskab selle kindlasti 
läbi savi visuaalselt lahti mõtestada. 
Tulemus on usutavasti palju puudu-
tavam, kui kaubanduskeskusest soe-
tatud anonüümne kasukas, kuldsõr-
mus või kohvikuskäik.

Keraamik Rave jutustab savi abil lugusid
Kui tavapäraselt seostuvad sõnaga keraamika tassid-vaasid-taldrikud, siis Rave Puhm oma Tagametsa kü-
las asuvas koduateljees annab keraamilise vormi nähtustele, mis teda maailmas kõnetavad, olgu selleks 
sotsiaalsed probleemid, inimsuhted või isegi majanduskrahhid.

PERSOON

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

1 2

4

3
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Kolmest küljest suvilakoo-
peratiividega ümbritsetud 
Jõemetsa kinnistul on selle 

aastaga kõvasti võsa maha võetud, 
juba on näha jooksuraja aluspõhi, 
üks suurem plats ootab murusee-
met, et jalgpalliväljakuks saada. 
Vägesid juhatab sel projektil koha-
lik elanik Key Smirnova. Naine ise 
on korraliku sporditaustaga, TSIKi 
lõpetanud kergejõustiklane, jooks-
nud omal ajal tõketes vabariigi kol-
manda tulemuse ja tunneb tänagi 
veel heameelt toonase 300 meetri 
jooksu 42,6-sekundilise tulemuse 
üle. „Ma mäletan, kuidas lapsena 
sai suvel spordilaagrites käidud, aga 
täna noortel see võimalus suuresti 
puudub, kui, siis ainult raha eest. 
Kui lisatreenimise võimalusi ei ole, 
on väga keeruline spordis heale ta-
semele jõuda,“ nendib Key. Nii et 
osaliselt sellepärast, et tema oma 
kolm tütart kodulähedase treeni-
miskoha saaksid, on naine projekti 
ka vedada võtnud.

Plaan ise on olnud paariaasta-
se vinnaga. Key käis ikka vallama-
jas uurimas, kas pole siis läheduses 
valla omanduses ühtegi vaba krunti, 

kuni lõpuks sai vihje, et vallal küll 
pole, aga riigi omanduses üks ligi 
21000 m2 kinnistu seisab küll. Aga 
et seda munitsipaliseerida, oleks 
hea, kui idee oleks juba ka paberil. 
„Pidin siis hakkama ehitusprojekti 
kokku panema. No ega ma sellest 
midagi ei teadnud, naisterahvas ju 
ikkagi,“ naerab Key tagantjärele. Ta 
hakkas küsima pakkumisi, aga suurt 
huvi maastikukujundajad üles ei 
näidanud. Pelgasid ilmselt väikseks 
ja ebahuvitavaks tööks. Lõpuks tegi 
siiski üks omaküla naine projekti 
pakkumise ja asi hakkas jooksma. 

Platsile planeeriti 600-meet-
rine jooksurada, nii lai, et talvel 
oleks võimalik seda üksiti ka suu-

satamiseks kasutada. „Noh, et ui-
susammu mahuks ka ikka tegema,“ 
selgitab Key. Jalkaplats tuleb muru-
kattega, mitte küll täismõõtmetes, 
aga pea 3000 m2 siiski, sealsamas 
saaks mängida rahvastepalli, har-
jutada odaviset. Selle kõrvale tuleb 
võrkpalliplats ja koha saab saepuru-
kattega hüpete rada, rajatakse võim-
lemisplats, kuhu paigutada kangid 
ja rippumisredelid. Ruumi jäetakse 
ka lõkkeplatsile ja külakiigele, pi-
kemas perspektiivis tahetakse ka 
ronimisrada. Eestvedajad loodavad, 
et igaüks leiab endale sobiva ala ko-
dulähedasel spordiplatsil.

Key sai nõu ja soovitusi nii 
vallamajast kui Maidla külaseltsi 

inimestelt, viimastel ju aastatepik-
kune kogemus igasugu projektide 
läbiviimisel ja finantseeringu han-
kimisel. Kirjutati kokku paar raha-
taotlusprojekti, et päriselt ehitama 
ka hakata. Saadi natuke üle kolme 
tuhande euro vallalt investeeringu-
toetust ja KOPist paar tuhat, aga et 
raha kokku hoida, otsustati aktiiv-
semate inimestega ise ka käed külge 
panna. Suuremate tööde jaoks olid 
muidugi traktor ja ehitusmehed 
abiks, aga selle suve jooksul on toi-
munud ka viis-kuus külarahva tal-
gupäeva. Kistakse toore jõuga juu-
rikaid maa seest välja, koristatakse, 
riisutakse, valmis on ehitatud üks 
sild, sest märg pinnas nõudis ekstra 

kraavi ehitamist. 
„Praegu on platsil ootel hak-

kepuidu hunnikud, need tuleks 
nüüd järgmisena jooksurajale kanda 
ja jalkaplatsile muruseeme külvata. 
Meil on õnneks ikka päris palju pat-
rioote, kes tulevad  ja aitavad teha. 
Palju spordi taustaga inimesi on 
ka siiakanti sattunud.  Kõiki neid 
kaasamõtlejaid ja –tegijaid tahaks 
südamest tänada,“ kinnitab Key tõ-
siasja, et idee võib ju olla, aga selle 
realiseerimiseks on ikka poolt küla 
appi vaja.

Tehakse tasapisi, sel aastal sai 
plats võsast puhtaks ja jooksurada 
enam-vähem valmis, tõenäoliselt 
saab ka jalgpalliväljak sellisesse kon-
ditsiooni, et saab juba natuke vutti 
taguda. „Eks järgmisel aastal otsi-
me jälle võimalusi, kust raha juurde 
saada, siis saame juba edasi mõel-
da,“ ütleb Key.

Maidla suvilapiirkonna rahvas ehitab spordiväljakut
Omaaegsed suvilad on täitunud püsielanikega, rahvast võib üles lugeda ikka sadadega, aga peale bussi-
peatuses hängimise pole noortel eriti kuskil olla. Sellist kohta,  et kusagil kambakesi palli mängida või mõ-
ned kiiremad liigutused jooksurajal teha, pole senini olnud. Nüüd võtab aastaid oodatud spordi- ja vabaaja-
plats juba ilmet.

KÜLAS TOIMUB

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.eeKV

KODUVALD

Hea vallaelanik, kui soovid 
ka üllast ettevõtmist 
toetada, saad seda teha 
arveldusarve numbrile 
EE552200221022400920
MTÜ Maidla külaselts. 
Selgituseks: terviseraja 
toetuseks.
Lisainfo: 
Key.smirnova@mail.ee, 
tel 5119957

Kergejõustikuvõistkonna 10. 
koht (summeeriti 25 parima 
tagajärje kohapunktid) ja 

orienteerumise 5. koht (summeeri-
ti 5 parima tagajärje kohapunktid) 
tõid meie vallale üldkokkuvõttes 
tubli 29. koha 52 valla hulgas. Pa-
rima üldkoha saavutamiseks oleks 
tulnud võistelda veel kolmel spordi-
alal, kuid kahjuks osalejaid ei regist-
reerunud.

Võistluste kokkulangevuse tõttu 
ei saanud osaleda eelnevatel aas-
tatel edukad olnud jalgrattakrossi 
sõitjad, sest nad otsustasid võistel-
da jalgrattakrossi maratonis Eesti 
meistrivõistlustel Raplas. Rasku-
si oli ka kergejõustikuvõistkonna 
komplekteerimisega, sest samal ajal 
toimusid Rakveres Eesti noorsoo, 
juunioride, A- ja B-klassi meistri-
võistlused, kus osalesid ka mitmed 

meie valla võistlejad. Suur tänu 
kõigile osalejatele, kes leidsid aega 
ja tahtmist tulla võistlustele ning 
pingutada selle nimel, et koduvald 
oleks ikka spordikaardil. 

Nüüd peatume veidi pikemalt 
nende saavutustel. Mädara orien-
teerumisradadel saavutas meie 
5-liikmeline võistkond 5. koha 25 
võistkonna hulgas. See on märki-
misväärne saavutus. Aitäh teile, 
Jaanus Reha (M55 I koht), Anneli 
Rämmann (N45 I koht), Andrus 
Rämmann, Reimo Liiv ja Riina 
Kink, et pühendasite laupäeva pä-
rastlõunase aja metsas jooksmisele 
ja kontrollpunktide otsimisele!

Eriti rikkalik medalisaak oli ker-
gejõustiklastel – üheksast võistlejast 
kaheksa tõid koju 13 medalit: 6 kul-
da, 4 hõbedat ja 3 pronksi. Kerge-
jõustikuvõistlused toimusid kaunil 
ja hea kattega Vändra aleviku staa-
dionil. Ilm oli ilus ja korraldus la-
dus, autasustamise kutsungiks kõlas 
tuttav muusikapala „Vändra metsas 
Pärnumaal” – tõeline rahvasportlas-

te pidupäev!
Tubli esinemisega valmistasid 

rõõmu meie viis A-klassi noorvõist-
lejat, kusjuures kolm neidu saavad 
võistelda samas vanuseklassis veel ka 
kahel järgneval aastal. 

Ääsmäelt pärit neli Kristjan Küt-
tise õpilast tulid koju kuue medali-
ga. 2002. aasta detsembris sündi-

nud Keili Oksale 
(ketas I, kuul II) 
ja Pille Kastehei-
nale (kuul I) oli 
see esimene va-
bariiklik võistlus, 
kuid Rauno Mil-
ler (ketas I, kuul 
III) ja Karl Joann 
Jürimaa (oda III, 
võistles viiel alal) 
on meie valla spor-
diau varemgi edu-
kalt kaitsnud. Suur 
tänu ka Kristjanile, 
kes tuli esimesel 
võistluspäeval oma 
kasvandikke jul-

gustama ja juhendama!
Triina Järvet Laagri koolist võitis 

kaks hõbemedalit: 100 m jooksus ja 
kõrgushüppes. 

Tänan kõiki toredaid noori si-
suka esinemise eest ja loodan neid 
näha ka järgnevatel aastatel meie 
võistkonna ridades. Jõudu ja indu 
treeninguteks!

Eriline tänu kuulub meie kerge-
jõustikuvõistkonna põhituumikule, 
kellest vanemad on meie valla võist-
konnas osalenud ligi kümmekond 
aastat: Kaari Lainevool (3 ala, 1500 
m III), Lea Vahter (kuul I, ketas 
I), Tarmo Reitsnik (800 m I; 3000 
m III), Andra Moistus (isiklik rek, 
1500 m jooksus).

24. Eesti valdade suvemängude 
protokollidega on võimalik tutvuda 
veebilehel www.joud.ee. Aktiivse-
mad tervisesportlased, palun võr-
relge oma tulemusi protokollides 
olevatega ja te näete, et need on kät-
tesaadavad ka teile!

Järgmised suvemängud ootavad 
meid aasta pärast Vinnis, kus tu-
leks meie suurel vallal võistelda vä-
hemalt viiel spordialal. Loodan, et 
leiame oma vallast juurde vähemalt 
kahe spordiala harrastajad! Nen-
deks aladeks võiksid olla petank, 
mälumäng, köievedu ja jahilaskmi-
ne. Valik on teie! Osavõtuks palun 
registreeruda meiliaadressil kuuse-
klubi@kuuseklubi.ee.

Medalisadu 24. Eesti valdade suvemängudel
Samal nädalavahetusel, kui Laagris oli kohvikutepäev, esindasid 14 tublit harrastussportlast Saue valda 
Vändramaal toimunud 24. Eesti valdade suvemängudel. Meie vald oli tänavu esindatud vaid kahel spor-
dialal võimalikust viiest, kergejõustikus ja orienteerumises, kuid medalisaak oli kõigi aegade suurim: 
8 kulda, 4 hõbedat ja 3 pronksi.

SPORT

LINDA ROOP
RSK Kuuse 
juhataja

Esimese võistluspäeva lõpus Vändra staadionil:  va-
sakult Kaari Lainevool, Keili Oks, Pille Kastehein, Rauno 
Miller ja Karl Joann Jürimaa. Foto Kristjan Küttis
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KULTUURIKALENDER AUGUSTIS

 ILUVÕIMLEMINE ALTA SK OOTAB TRENNI SEPTEMBRIST 
TEISIPÄEVITI JA NELJAPÄEVITI

Saue Kultuurikeskus, Veskitammi 8. Tüdrukud alates 4 aastat   
Lisainfo: Tel. +37256473901,  e-mail larime.est@gmail.com

AEG ÜRITUS TOIMUMISKOHT, AEG KORRALDAB KONTAKTID

8.-
12.08

Noortelaager „Augustitreff“, 
osalustasu 80 € sisaldab 
toitlustamist ja T-särki

Linnalaager toimub Vanamõisa 
vabaõhukeskuses iga päev kell 
10-17 ning on täis põnevaid 
tegevusi. 

MTÜ Pere Heaks ja 
MTÜ Vanamõisa Küla www.vabaõhukeskus.ee

11.08 Hoovikontsert Jaagup Kreem 
& Taavi Langi LIVE

Kell 21 Koidu külas, piletid 
ainult ettetellimisel Marko Sool hoovikontsert@gmail.

com, 56904086

13.08 Tuula ja Pällu külade avatud 
külaväravad, Tuula 775. juubel Tuula ja Pällu külades MTÜ Tuula tutulus

13.08 Laagri kirbuturg kell 10-14 Saue valla 
kultuurikeskuse õuealal

Saue valla 
kultuurikeskus

13.08 Harjumaa eakate pidu Ääsmäe külaplatsil
MTÜ Ääsmäe 
Pensionäride 
Ühendus Sügis

15.08 Saue valla MTÜ-de 
kokkusaamine

kell 18 Saue valla 
kultuurikeskuses Saue vallavalitsus kaija.velmet@sauevald.ee 

17.08 Lenna Kuurmaa ja Koit Toome kell 19 Vanamõisa 
vabaõhukeskuses www.vabaõhukeskus.ee

19.08 rahvusvaheline koertenäitus Vanamõisa vabaõhukeskuses
Lääne-Harju 
koertekasvatajate 
klubi

www.vabaõhukeskus.ee

19.08 autokino Ääsmäel, MF 
„Klassikokkutulek“, pilet 3 €

kell 21 autokino külaplatsil, 
võta kaasa oma auto või 
raadio

MTÜ Ääsmäe 
Külakogu

20.08 Vanamõisa käsitöölaat koos 
suvelõpupeoga

kell 10-23 Vanamõisa 
vabaõhukeskuses MTÜ Vanamõisa Küla www.vabaõhukeskus.ee

20.08 Saue valla kogukonnatelk

kell 10-18 Vanamõisa 
vabaõhukeskuses on suur 
kogukonnatelk, kust leiate 
Saue valla kogukonnapoe ja 
kohviku

Saue vallavalitsus 
ja kõik Saue valla 
aktiivsed külad

20.08 Kiia küla lipupäev

24.08 Teatrietendus „Me ootasime 
teid pikisilmi“

kell 19 Endla talus Koppelmaa 
külas Endla turismitalu

27.08
Maidla küla 775 juubel 
koos avatud külaväravate ja 
suvelõpupeoga

kell 14-23 Maidla seltsimaja 
juures MTÜ Maidla Külaselts

      
TUULA JA PÄLLU KÜLA PÄEV 13. augustil

KÄSITÖÖPOOD
KOHVIK

Laupäeval, 20. augustil võiks 
sammud seada Vanamõisa 
käsitöölaadale ja üles otsida 

Saue valla Kogukonnatelk, kus on 
nii pop-up kohvik, kogukonnapood 
kui vaba lava. See on meie võima-
lus näidata nii sauevallakatele kui 
valla külalistele (keda kõiki kokku 
on laadale oodatud ju ca 10 000), 
kui ägedad ja koostööaltid me ole-
me.

See on ka võimalus teada saada, 
kes meie kogukonnas on tegijad. 
Seda sõna kõigis võimalikes tähen-
dustes – kes on aktiivsed ja valmis 
oma aega panustama, kes oskab 
midagi teha (küpsetada, vaaritada, 
kaunistada vms), kellel on oma väi-
ke-ettevõte, millest võibolla senini 
naabritel polnud aimugi. Esimene 
Kogukonnatelgi-laadne kogemus 
on olemas aastast 2013, kui Saue 
vald osales Soomes Mardilaadal. 
Siis saime väga palju uut infot meie 
käsitöömeistrite ja väiketootja-
te kohta, kelle kaupa ühiselt Saue 
valla müügipunktis vahendasime. 
Nii et on olemas tänaseks teada-

tuntud tegijad, kuid samuti on tänu 
Kogukonnatelgi projektile laiema 
avalikkuse ette tulevaid käsitöölisi, 
väike-ettevõtjaid ja hobikokkasid.

Kogukonnatelk on kindlasti ka 
võimalus näidata nii omadele kui 
külalistele, et Tallinna-tagune ei 
ole laiendatud pealinna magala. 
Vastupidi – kohe üsna Tallinna kül-
je all on palju elujõulisi külasid, kus 
elavad ja tegutsevad väga ägedad 
inimesed. Ja külaelu ei ole Andre-
se-Pearu sarnane vägikaikavedu, 
vaid ühiselt tehakse nii tööd kui lõ-
butsetakse, ühiselt seatakse plaane 
ja koostöö ei ole ainult ühe küla pii-
ridesse jääv, vaid on võimalik palju-
de külade ühistegevus, et sünniks 
Kogukonnatelk.

Kui tulete Vanamõisa käsitöölaa-
dale, tulge kindlasti ka Kogukonna-
telki. Kui ka kohe kaubaks ei lähe, 
siis on kindlasti põnev näha, mida 
kõike sauevallakad teha oskavad ja 
kui maitsvad hõrgutised valmivad 
meie valla koduköökides. 

Haarake võimalusest kinni!

200 m2 võimalusi

 

 

 
 
 
 
 

AUTOKINO 

19.08.2016  
kell 21.00 

 

Ääsmäe külaplatsil 
 

Pilet: 3 eurot 
 

Võta kaasa oma auto või raadio 
ning tule tähtede siras filmi 

nautima! 
 
Ürituse korraldaja: MTÜ Ääsmäe Külakogu 
 

Ootame kõiki huvilisi Saue vallas avatavasse Triibu & Liine päevahoidu  

LAHTISTE USTE PÄEVALE 
reedel, 12. augustil 2016.a. kell 15.00-18.00 aadressil Harku tee 1. 
Tutvustame päevahoiu maja, teenuseid ja tegemisi ning toimub registreerimine 
päevahoiu rühmadesse. Rohkem infot leiad meie kodulehelt info@triibuliine.ee.

NÄGEMIS- 
KONTROLL

• SILMARÕHU MÕÕTMINE
• KUIVASILMA TEST
• PRILLIDE MÜÜK

• PRILLIDE PISIREMONT
• OPTILISED PÄIKESEPRILLID                             

18.08.2016. a. KELLA 10.00-st
ÄÄSMÄE KÜLAKOGU RUUMIDES
Silmade kontroll maksab 15-eur. 

Prillitellijale on kontroll 8-eur. 
Õpilastelesilmade kontroll 10-eur. 

Prillitellijale on kontroll 5-eur.
Vastuvõtule vajalik etteregistreerimi-

ne. INFO ja etteregistreerimine
telefonil 5323 2454

17. augustil kell 19.00
Vanamõisa vabaõhukeskus
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SÖÖ PÄRIS TOITU JA 
NAUDI SUVE!

TERE TULEMAST MEIE 
KOHVIKUSSE!

Tasuta wifi, parool: meiekohvik       

Toitude ettetellimine: 5583139
Veskitammi 3, Laagri    Meie Kohvik  (Soe toit, soe tuju)

Tel. 6796999; 5583139

ROCCA AL MARE KOOLI 
EELKOOLOOTAB 2016 AASTA 

SÜGISEST LAPSI
• Põnnikooli  2-3 ja 3-4

• Mängukooli  4-5
• Väikekooli  5-6

• Eelkooli 6-7 
Eelkooli rühmades on kuni 12 last ja 

õppetöös kasutame RaM Kooli eelkooliõpe-
tajate poolt loodud tööraamatuid. Tunnid 
toimuvad Rocca al Mare Kooli Veskimöldre 

Lasteaias Instituudi tee 151, Laagri

Täpsem info:  www.ramkool.edu.ee/eelkool 
või telefonil 6588988

Tel 66 00 190, 51 36 999.
Pärnu mnt 139E/7, Tallinn. www.kütteladu.ee T
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!PUITBRIKETT al.119.-
PELLETID al.189.-
TURBABRIKETT al.109.-
KIVISÜSI al.189.-
KAMINAPUUD ja KÜTTEKLOTSID al. 2.50

PUITBRIKETT al.119.-
PELLETID al.189.-
TURBABRIKETT al.109.-
KIVISÜSI al.189.-
KAMINAPUUD ja KÜTTEKLOTSID al. 2.50

 vanamööbli remont ja 
restaureerimine 

 sadulsepatööd  
 pealiskanga vahetus 
 
Küsi hinnapakkumist: saada oma  
kohendamist vajavast mööbliesemest foto. 
mooblikliinik@outlook.com tel 56629621 
www.mooblikliinik.com 

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

Laagri YA apteegis
(Laagri Veskitammi 10)
Teenus on tasuline
Kuskile väikeselt kiri: Tegemist ei ole tervishoiuteenusega! 

Luutiheduse mõõtmine
11.08.2016

Jalaveenidiagnostika 
21.01.2016 kell 15.00-18.45

(diagnostikale kulub ca 15 minutit)

Eelregistreerimine telefonil 6391695 või apteegis.
Teenus on tasuline.

Tule kontrolli oma tervist!

SAUE VALLA KULTUURIKESKUS 
pakub tööd 

ADMINISTRAATOR-KORISTAJALE

Tööaeg E-R 16.00 - 22.00, L vajadusel, 
P 10.00 - 21.00. Pikk ja lühike nädal.                        

Asukoht: Laagri, Veskitammi 8

TÖÖÜLESANDED:
• Kultuurikeskuse igapäevase sisulise 

töö koordineerimine 
• Info jagamine ja edastamine 
kultuurikeskuse külastajatele 

• huviringide- ja gruppide vastuvõtmine, 
korra tagamine

• kultuurikeskuse ruumide 
korrashoidmine ja koristamine

• kultuurikeskuse väli- ja siseürituste 
toimkonna töös osalemine

NÕUDMISED KANDIDAADILE:
• avatud ja abivalmis suhtleja
• positiivse ellusuhtumisega

• koostöövõimeline
• pingetaluvus

OMALT POOLT PAKUME: 
• mitmekesist ja huvitavad tööd 

kultuuriasutuses
• meeldivat töökeskkonda ja hoolivaid 

kolleege
• 0,6 kohaga tööaega

Lisainfo: kandidaadilt ootame 
elulookirjeldust hiljemalt 1.09.2016. 

Tööle asumise aeg 26.09.2016.
Kontakt: Saue valla Kultuurikeskuse 

juhataja Ingrid Novikova, 
tel 53465917, 6796785, 

veskitammi@sauevald.ee

Avaldame sügavat kaastunnet 
Marjule vanaema

 EVI KÄSPERI
kaotuse puhul

kolleegid Saue Vallavalitsusest

UUED RIDAELAMUD Laagri aleviku kõrval

18. augustil kell 18–20 KLIENDIPÄEV!

• 4 tuba  • mugav väliterrass  • väga madalad küttekulud
• asjalik planeering  • kõik oluline paari kilomeetri kaugusel

Rünno Sulg | Tel: 507 9552 | www.upc.ee/kauri

NÜÜD AVATUD

Suur rõõm on teatada, 
et oleme värskelt avanud 

SIROWA 
ILUTOODETE POE.

Sirowa Outlet aadressil 
Salve 2c  1. korrusel

Avatud igal esmaspäeval ja 
neljapäeval kell 11.00 -18.00 

Toredaid oste ja 
kohtumiseni!

KORSTNAPÜHKIJA, 
Harjumaa ja Tallinn

52 82 791

 

 

3.septembril 
kell 10.00-14.00 

 Saue valla kultuurikeskuse             
õuealal 

Veskitammi 8, Laagri 

     KIRBUTURG 
 

OOTAME KÕIKI 
 

OSTMA-MÜÜMA-VAHETAMA  
 
 

Lastekaubad, raamatud, riided, 
mänguasjad jms 

 

Registreerimine: Marika Grünberg           
gsm 56676272,  kaidogrunberg@hotmail.com 

    KOHATASU 2 EUR  
 

24. augustil kell 19.00
Endla turismitalus
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KAARDID 
ENNUSTAVAD

Tel 900 1727 • 24 h
Hind 1,09 €/min

Sooduspakkumine: www.ennustus.ee
Kätelt ennustamine veebis: 

www.hiromantia.eu

SAUE LOOMAKLIINIK 

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

*Autode remont,
keevitus ja värvimine

*Kliima kontroll ja täitmine
* Õlivahetus

* Tehniline ülevaatus
* Transportteenus,

*Fekaali vedu
* Autoparkla

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

e-post: raul@sagro.ee

Hoiame kodud 
tuleohutuna

 Korstnapühkimisteenus
Lõõrid Puhtaks OÜ
Kontakt: +372 5249001

info@lõõrid.ee  www.lõõrid.ee

Müüa soodsalt 
Keila vallas Aarnamäe 
karjääris SÕELUTUD 
JA SÕELUMATA MULDA.
Transpordivõimalus. 
Tel. 56 564 103, pallemer@gmail.com

PAKUN MURUNIITMISE JA 
TRIMMERDAMISE TEENUST 
NII KODUAEDADES KUI KA 

SUUREMATEL ALADEL.
Eelistatud vallad: 

Saku, Saue, Kiili,  Kohila
Helista ja küsi lisa!  Tel: 5566 0790

VIATERN OÜ TEOSTAB KIIRELT JA 
KVALITEETSELT IGAT LIIKI MULLATÖID:

▶ KRUNDI JA LIIVA-KRUUSA ALUSPADJA 
ETTEVALMISTAMINE.

▶ VUNDAMENDIALUSTE SÜVENDITE 
ETTEVALMISTAMINE.

▶ TEEALUSTE ETTEVALMISTAMINE
▶ ALUSPINNA TÖÖTLEMINE.

▶ KRUNDI ÜMBERPAIGUTAMINE.
▶ KRUNDI PAIGUTAMINE JA TIHENDAMINE.

▶ HALJASTUSTÖÖD 
▶ EHITUSMASINATE RENT

Omalt poolt kindlustame kvaliteetse ja tehniliselt pädeva lähenemise meie 
poolt pakutavatele teenustele. Kõigile teostatud töödele tagame garantii.

TEL. +372 56 270 191       INFO@VIATERN.EU
WWW.VIATERN.EU    

ALANUD ON LASTE 
VASTUVÕTT SÜGISEL 

SAUE NOORTEKESKUSES 
ALUSTAVATESSE 

ARENDUSRINGIDESSE:

• Eelkool 6-7a. lastele
• Mängukool 4-5a. lastele

• Minikool 1-3a. lastele
• Inglise keele ring 7-9a. lastele

• Logopeed ja õpiabi

Lisainfo ja registreerimine tel. 512 0730 või 
www.mangukool.ee

LAAGRI STAADIONIL TOIMUB 
13-14.08 SUUR MYDANCE 
TANTSULAAGER 2016. OOTAME 
KÕIKI LAPSI VANUSES 3-13A.

ROHKEM INFOT WWW.MYDANCE.EE

MÜÜA HALJASTUSMULD, 
LIIV, KILLUSTIK. TOOME 

KAUBA ISE KOHALE. 
KOPP-LAADURI TEENUS. 

INFO TEL. 53460382

Saue autoteenindus otsib sõiduautode 
käsipesulasse AUTOPESIJAT.

TÖÖ KIRJELDUS: Sõiduautode käsipesu teostamine, Autosalongide 
kuiv-ja märgpuhastus, Poleerimine ja vahatamine

NÕUDMISED KANDIDAADILE: B-kategooria autojuhiload, 
Kohusetunnne ja täpsus, Õppimis ja arenemisvõime

Ettevõte pakub kohapeal välja õppet ja konkuretsivõimelist palka

 Saue autoteenindus     Helia Service OÜ
Saue Pärnasalu põik 9.    Tel.5135209    www.saueautoteenindus.ee  WWW.POOD.FRENS.EE


