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Kuidas tunnustada õhinapõhist
panust kogukonna heaks?
Kogukonnakomisjon on juba paar kuud vaaginud võimalust kokku kirjutada ühendvalla tunnustusavalduste
kord. Nüüd on sisendideed kokku kogutud ja suve alguseks peaks neist mõtetest vormuma määruse eelnõu.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

1. aasta eestvedaja – aktiivsed külaseltside/
asumite/linna eestvedajad;
2. aasta sportlane – tublid sportlased
(nt kes on saavutanud Eesti, Euroopa või
maailma meistrivõistlustel 1.-3. koha, kus
osalejaid oli vähemalt 5);
3. aasta õpetaja – õpetajad/juhendajad,
kelle õpilased olümpiaadidel/võistlustel
häid tulemusi toonud;

Ü

hinenud omavalitsustes on tunnustamise loogika
olnud varasemalt üsna eripalgeline. Saue linnas tehti
valdkondade vastuvõtte ja
tänuüritusi eraldi, Kernus
tunnustati aastapreemiaga just viimasel perioodil
silma paistnud inimest või
ettevõtmist, samuti kuldmedaliga koolilõpetajaid
ja õpetajaid. Saue vallas
tänati tähelepanuväärseid
inimesi tänukirjade ja vapimärkidega vabariigi aastapäeva vastuvõtul.
„Kuna
ühinemisega
seoses jäid vanad rituaalid
ja praktikad soiku, tuleb
hakata tegelema ühendvallalise
tunnustamise
printsiipide leidmisega,“
selgitab komisjoni esimees
Diana Poudel. Tema sõnul
on koosolekud olnud sel
teema üsna tulised ja arvamusterohked.
Poudel on ise n-ö vabatahtliku tegevuse korras
aktiivne olnud juba aastaid
ja teab omast kogemusest,
et iga algatuse elluviimise
juures või ürituse korraldamise puhul on hetki, kus
küsitakse enda käest, et
miks ometi ja lubatakse, et
mitte kunagi enam.
„Ja peale üritust antakse teada, et see oli valesti
ja too vildakalt, eestlane
positiivset ju ütlema ei
tule, negatiivse kommentaari edastab topelt – nii
suuliselt kui kirjalikult,“muigab Poudel. Valla tunnustus annaks tegijatele
signaali, et tõesti on muudetud midagi maailmas
paremaks ning sellest õhinapõhisest ja oma vaba aja
arvelt tegutsemisest on päriselt kasu. „Õhinapõhisus
vajab ka määret. Avalik

Tunnustatavate kategooriad
(ideekorje tulemus, mitte veel lõplik nimekiri)

4. aasta vabatahtlik – inimesed, kes on
vabatahtliku tööga silma jäänud;
5. aasta loomeinimene – muusikud/
kunstiinimesed, kes on mingi põneva
loominguga/ettevõtmisega silma jäänud;
6. aasta vabaühendus – külaseltsid, MTÜ-d,
seltsingud silmapaistvate ettevõtmiste eest;
7. aasta tegu

8. aasta ettevõtja – ettevõtja, kelle panus on
eeskujuks ja oluline kohalikus mastaabis;
9. aasta noor ettevõtja – õpilasfirmad,
noored ettevõtjad;
10. kaunis kodu - pöörata tähelepanu
Saue vallas elukoha valikule, perega koos
ühiselt rajatud ja hoitud kodu, põlvkondade
järjepidevusele jne;
11. tegusad noored – noorteühendus, klubi,
selts või muu registreeritud/registreerimata
grupp, kes on silma paistnud teotahtelise ja
aktiivse tegutsemisega;
12. noorte lemmik – täiskasvanu, kes on
noortele abiks ja toeks olnud, inimene, kes
noortele meeldib;
13. valla aukodanik – silmapaistev kodanik,
kes on eeskujuks oma tegude, sõnade,
ettevõtmistega.

Külaaktivistide arvamisi

tunnustus annab sellisele
tegevusele nagu sotsiaalse aktsepti, mis omakorda
genereerib uusi ideid ja algatusi,“ usub Poudel.
Keda tunnustada?
Nelja omavalitsuse praktikad pandi kokku, arutati
läbi koosolekutel ja korraldati ideekorje ka internetis. Kokku moodustus
13 kategooriast koosnev
nimekiri
eestvedajatest
ettevõtjateni, sportlastest
loomeinimesteni. Alguses oli fookus ainult vabatahtlikult tegutsejatel,
diskussioon tekkis teemal,
kas suuremalt tunnustama
peaks ka neid, kes teevad
tegelikult tööd. Näiteks
õpetajaid,
kultuuritöötajaid, ametnikke vms.
„Tundub, et see nimekiri
katab nüüd enamuse arutelus osalenute arusaamu,“
ütleb komisjoni esimees.
Mis formaadis
tunnustada?
Poudel usub, et on üsna
adekvaatne arvata, et 5%

inimestest on aktiivsema
geenikombinatsiooniga.
Saue vallas võib see ulatuda seega pealt tuhande
inimeseni. Mis ühelt poolt
on väga tervitatav, aga teiselt poolt teeb tunnustamise teema keerulisemaks
– rahvast on palju, käesurumised võivad venida
pikale. Nii oligi laual kaks
versiooni – teha eraldi mitmeid valdkondlikke tunnustusüritusi
(õpetajad,
sportlased, muusikud jne)
või siis teha ühine vastuvõtt näiteks novembrikuise kodanikupäeva tuules.
„Mina isiklikult olen
seda meelt, et ühised üritused oleksid pidulikumad
ja autoriteetsemad. Lisaks
võiks see sündmus olla ise
omaette motivaator – kutse saamine on juba omamoodi tunnustus. Üritus
on äge ja sinna tahetakse
tulla. Teiseks võimaldab
see ka hoopis uue sünergia
teket. Kui oled näiteks küla
talgute korraldaja, siis tegelikult oleks kasulik, kui
tunneksid õpetajaid, kelle

Merle Beljajäv, külaaktivist Mõnuste külast
Vabatahtliku töö märkamine ja selle eest
tunnustamine mõjub saajale kindlasti
innustavalt, kuid võib teistes tekitada tõrget. On olemas juhid ja liidrid, kes justkui
teevad kogu töö ära, aga enamasti on selle
taga meeskonnatöö. Vähesed suudavad
üksi suuri asju teha. Mõnuste küla on ehe
näide, et koostööl on jõud. Endises Kernu
vallas tunnustati igal aastal tublisid õpetajaid ja hästi õppivaid koolilapsi. Samuti anti
välja aastapreemia silmapaistvate teenete
eest kultuuri- või spordielu edendamisel. Kui vaadata Saue valla planeeritavat
tunnustamise korda, siis tundub olevat
piisavalt kategooriaid, et tänada tublisid
koduvalla elanikke ja organisatsioone.
Olvia Laur, Lehetu külaseltsi liige
Väga oluline on märgata ja tunnustada
vabatahtlike tööd, sest tavaliselt teevad

kaudu info noorteni viia,
või ettevõitjaid, kes ehk
talgusupi sponsoreerimise
enda peale võtaksid. Üks
ühine üritus võimaldaks
efektiivsemalt seda võrgustikku ja kontakte luua,
saada aimu, mis oma kogukonnast väljaspool toimub,“ leiab Poudel. Kuigi
selle kõrvalt võib tema
arvates meelespidamise
mõttes
õpetajatepäeval
kooli kringlit viia ikka.
Kuidas tunnustada?
Ka see on koht, kus ar-

vabaühenduste liikmed seda oma põhitöö
kõrvalt ning oma vaba aja ja pere arvelt.
Nutikamad küll rakendavad ka oma pere
liikmed seltsi tegevustesse. Sama oluline
on märgata kõiki südamega tööd tegevaid inimesi, sest nemad panustavad oma
töösse rohkem, kui neilt nõutakse ja on
aktiivsed ka ühiskondlikus elus. Tunnustus
võiks olla materiaalne, näiteks rahaline
preemia, kinkekaart jne. Ja loomulikult on
toredad ka meened, mida kingitakse – järelikult meene ja rahaline panus ikka koos.
Kindlasti tuleb tunnustusüritusele kutsuda
kõik nominendid ja miks ka mitte nende
esitajad. Märkame ja tunnustame meid
ümbritsevaid inimesi! Endises Nissi vallas
oli minu mäletamist mööda kolm tunnustamise kategooriat: kultuur (MTÜ-d, sport,
kultuur), haridus ja noored. Aga Saue vallas
peaks olema kindlasti rohkem kategooriaid.
Tublisid inimesi on ju rohkem!

vamusi oli nullist sajani.
Kes pooldas tänukirja väikese meenega, kes rahalist preemiat, valikus oli
tunnustatute nimekirjade
avaldamine nii vallalehes
kui spetsiaalselt koostatavas almanahhis. „Kindlasti käib asja juurde ka
vallajuhtide n-ö kuldne
käepigistus, see ei ole oma
olulisust kaotanud ajaga,“
leiab Poudel.
Kuidas edasi?
Esimene määruse mustand
on plaanis juunikuuks

valmis saada, et see siis
kõikidesse vallavolikogu
komisjonidesse hinnangu
saamiseks saata. Lisaks
komisjonide liikmetele kavatseb Poudel saata selle
tutvumiseks ka valla küladele-seltsidele. „Kui sihime ürituseks näiteks novembrikuud, siis ega aega
tegelikult ju väga ei olegi.
Hiljemalt
septembris
peaks määrus olema vastuvõetud, et jääks aega ka
organiseerimiseks ja korraldamiseks,“ ütleb Poudel.
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Saue vallal võiks olla paljutõotav
potentsiaal suveteatrite pealinna tiitliks
Eestil on suvepealinn ja talvepealinn
ja lillepealinn – aastaid on väikekohad
tituleerinud end mõne pealinna
tiitliga. Eesootaval suvel on Saue valla
mõisates-lossides-villades niimitu
suveteatri etendust, et seda piirkonda
võiks õigustatult nimetada suveteatrite
pealinnaks. Ja neid lahedaid maju on
meil veelgi – 2019. aasta suvesse võiks
hea tahtmise korral mahtuda sel aastal
etenduva nelja lavastuse asemel juba
poole rohkemgi.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

O

ma märgi, ainuomase
identiteedi leidmine ei ole
tänapäeval enam ainult
tossupaari või piimasordi
turul püsimise eelduseks,
sedasama liini saavad ajada ka linnad ja külad. Paide on juba nagu laulatatud
arvamusfestivaliga, Rakvere oma jõulukuuskedega,
Jõgeva on külmapealinn ja
Jäneda seostub laadakultuuriga. Saue vallas võiks
tugavama võimenduse anda
suveteatrite taha.
Just lõppes kevadtalvine teatriperiood Laitse
lossis ja sellsse suvesse on
välja pakkuda kolmes majas – Hüüru mõisas, Kernu
mõisas ja Laitse Graniitvillas – neli etendust. Kaks
nendest tugevad draamatükid naistest, nende eluvalikutest ja suhestumisest
maailmaga, üks tõsisemat
sorti komöödia, neljandat
kirjeldatatkse kui hingetuks naerutavat äraspidist
tänapäeva. Ühine punane
joon paistab olevat armastus. Ühel juhul paistab see
juba pealkirjast silma, teises on pisut rafineeritumal
ja tagasivaataval kujul, kolmandas pannakse armastus
proovile ja samamoodi usk
imedesse, neljas kaevub
unistustesse ja igatsustesse.
„ARMASTUS LAITSES“
Juulikuu õhtutel hakkab
Laitse Graniitvillas juhtuma.
Skulptuuripargis
tuuakse vaatajateni vabaõhulavastus
„Armastus Laitses“, mis põhineb
kohalikel
muistenditel,
ent käsitleb ka kaasaegset
eestlast erutavaid teemasid.
Ligi kolmkümmend erinevat tegelast, suurejoonelised massistseenid ratsanike
osavõtul, muljetavaldav lavakujundus – sellest lubavad tegijad saabuva suve
suurimat vaatemängu.

Lavastuses näidatakse
kaht armastuslugu. Esimene jutustab külakaunitar
Adeelest, lustakast noorparunist Heinrichist ja
saatanlikust aadlimehest
Teufelhundist, kelle käsul
õrn Adeele elusalt Laitse
häärberi keldriseina müüritakse. Teises näeme armukolmnurka, mille moodustavad iludusest koduõpetaja
Lauretta, noorparun Herbert ja mehine tallipoiss
Kustas. Armuleek kasvab
kõigil kolmel üle pea ja
lugu lõpeb osaliste hukuga,
ent armastus ei kao.
„On kauneid tundeid,
laule ja silmipimestavat
naiseilu, aga ka kirjeldamatut kurjust ja sõnumeid
teispoolsusest. Kõike seda
vürtsitavad
naerutavad
naljad ning ehe elurõõm,
sekka rõõmsat ja vallatut
rahvast, kes teab, et vaid
armastus lisab elule õige
vürtsi,“ kirjeldab lavatükki
teksti autor Ivo Parbus.
Korraldaja: MTÜ Kalevipoja Kojutulek
Autor: Ivo Parbus
Lavastaja: Ivo Eensalu
Kunstnik: Mare Raidma
Osades: Jassi Zahharov,
Janne Sevtšenko, Alice
Kirsipuu, Pirjo Levandi,
Aleksander Salmistu,
Väino Laes ja teised tuntud näitlejad ning noored
lootustandvad lavajõud.
Kandvat osa etendab
lavastuses skulptor Tauno
Kangro.
Etendused toimuvad 4.,
5., 8., 11., 12., 15., 17., 18.,
19., 22., 25., 26. ja 29. juulil Laitse Graniitvillas.
„ELUHINGUS“
Mõnes mõttes kannab just
armastuse märki, süvenenumalt naise suhestumist
armastusse ja eluvalikute
teemat sealsamas Laitse
Graniitvillas teist aastat
etenduv Eesti Draamateatri
tükk „Eluhingus“.
Selles loos keerleb kahe

ELUHINGUS
KUUVARJUTUS

PEATUMINE RISTTEEL

naise öine vestlus ühe mehe
ümber, kes ühele neist oli
kakskümmend viis aastat
abikaasa ja teisele armuke. Naised vaatavad tagasi
oma elule, et saada selgust
iseendas, oma valikutes,
oma vajadustes, oma minas. Pikad aastad armastust ja valu, kiindumust ja
reetmist. Miks sa tegid just
selliseid otsuseid, mida
püüdlesid ja ootasid, kas
oled iseennast ikka päriselt
mõistnud?
Madeleine, pensionile
jäänud muuseumikuraator
ja islami kunsti asjatundja, elab eraklikult väiksel saarel, kui ühel päeval
tema habras rahu mõraneb
– Frances tahab temaga
vestelda. Äsja romaanikirjanikuna tuntuks saanud
Frances kirjutab raamatut
tunnetekolmnurgast, mille
tekitas tema advokaadist
eksabikaasa ja mille kolmas osapool ongi Madelaine.
„Eluhinguse“
autor
David Hare kirjutas esmalavastuse kavalehes: „See
pole enam keskiga, kuid
kindlasti mitte ka vanadus.
See on midagi vahepealset… Tahtsin kirjeldada
kahte naist just sellisel hetkel: neil on pikk minevik
selja taga, kuid ees tähendusrikka tuleviku ootus.“
Korraldaja: Eesti Draamateater
Autor: David Hare
Lavastaja: Aleksander
Eelmaa
Kunstnik: Liina Unt
(Endla)
Muusikaline kujundaja
Garmen Tabor (külalisena)

Osades Laine Mägi ja
Kaie Mihkelson
Etendused toimuvad:
6.-10. juunil, 13.-14. juunil,
19.-21. juunil, 14.-16.
augustil, 21.-24. augustil
27. ja 28. augustil Laitse
Graniitvillas.
KUUVARJUTUS
Hüüru mõisas on suveteatrit tehtud üsna mitu aastat.
2011.-2014. aastani mängiti seal üle 100 etenduse
„Head ööd, ema“, kus laval
elas ja hingas kaks naistegelast. Ka Hüüru sellesuvise lavastuse „Kuuvarjutus“
keskmes on kaks naist.
Laval kohtuvad kaks
teineteisele võõrast ning
esmapilgul väga erinevat,
kuid tavalist eesti naist,
keda on kutsutud kohtumisele kummalise sõnumiga.
Ja nii nad siis ootavad oma
kutsujat. Et piinlikku vaikust vältida, tutvuvad naised tasapisi üksteisega ning
jutustavad oma lugusid.
Pealtnäha kahe lihtsa naise sisekaemuste abil jõuab
publik sügavamate ja liikumapanevate allhoovusteni - kuidas erinevad või
kas üldse erinevad naiste
igatsused, püüdlused, unistused.
Rakvere teatri lavastaja Eili Neuhausi sõnul
koosneb
„Kuuvarjutus”
assotsiatiivsetest
mõttekatketest argielu teemadel,
kus naised uurivad inimeseks olemist. „Mati Unt
on üks ehedamaid ja tundelisemaid loojaid eesti
kirjanduses – ülitundlik
ja alati ideehoovuste meelevallas. Undilikud kvaliteedid on sentimentaalsus,

eneseiroonia, empaatilisus,
ülim tundlikkus elukosmose suhtes ja selle puhtemotsionaalne
peegeldamine
peenes huumori võtmes,”
lisab Neuhaus.
Korraldaja: Arle Soeson
Autor: Mati Unt
Lavastaja: Eili Neuhaus
Osades: Anne Veesaar
ning Ülle Lichtfeldt (Rakvere teater).
Etendused toimuvad 4.-8.
juulil ja 10.-14. juulil Hüüru mõisas.
„PEATUMINE
RISTTEEL“
Kernu mõisa küünis etendub Polygon teatri lavastatud vana tuttav Jaan Tätte
lugu „Peatumine ristteel“.
Osvald on mees, kellel
on foto maailma kauneimast naisest. Osvaldil on
veel 4 miljonit dollarit. Ta
sai oma varanduse kuldkalakeselt, kes elab maja
taga jões. Laura ja Roland
jõuavad
läbikülmununa
üksikusse metsamajakesse,
kus Osvald elab. Palutakse
öömaja ja sõbralikku suhtumist. Osvaldi jaoks pole
olukord lihtne, sest imed,
millel on kombeks olla
kauged ja kättesaamatud,
on jõudnud lõpuks temani. Neli miljonit dollarit on
põhjus, mis paneb proovile
näidendi peategelaste Laura ja Rolandi armastuse.
Lugu jätab alles küll usu
imesse, kuid hoiatab temaga ettevaatlikult talitama.

Et jääks alles armastus.
Lavastaja Tamur Tohveri sõnul on Tätte tekstides
sees üks ülivõimas inimlik
ja samas ebamaine aspekt.
„See on IME. Ime, millest
me unistame, kuid mille
saabudes me teda ära ei
tunne ja temaga ümber käia
ei mõista,“ selgitab Tohver.
Polygoni „võti“ tuttavale
loole puudutab Polygoni
jutustamiskeelt ja käekirja:
mitte näitlejalt publikule,
vaid inimeselt inimesele. Et
seesama sõnumiga alltekst
võimalikult kergelt kohale
tuua, kadudeta.
Muidugi on lavastuses
palju sooja huumorit, haaravat muusikat ja ootamatuid põnevaid lahendusi,
juba Kernu mõisa küün ise
tingib ja võimaldab seda.
Polygoni teatri varasemad peatuspaigad maal
on olnud rohkem lõunas
ja idas, ja kui saadi Kernu kohta head tagasisidet
R.A.A.A.M.-ilt, kes seal
kaks suve mänginud, siis
tuligi mõte tuua vaheldust
nii endale kui publikule.
Korraldaja: Polygon teater ja Kernu mõis
Autor: Jaan Tätte / William Shakespeare
Lavastaja: Tamur Tohver
Osades: Karin Rask, Eero
Spriit, Siim Maaten ja
Tamur Tohver
Etendused toimuvad 26.28. juuli. ja 2.-4. augustil
Kernu mõisa küünis.
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Valminud on
ühinemisjärgse
Saue valla esimene arengukava ja
eelarvestrateegia,
mille kohta oodatakse arvamusi
15. maist 15. juunini.
INDREK EENSAAR
arendusosakonna juhataja

K

õik, kes arvavad, et
arengukava on igavate nohikute koostatud mõttetu dokument,
mille lugemine tagab kiire
uinumise, eksivad rängalt.
Arengukava ja eelarvestrateegia on valla elus peaaegu kõige tähtsamad dokumendid, mis määravad sihi,
kuhu kodukant lähiaastatel
sammud seab. Kui sa ei ütle
nüüd oma arvamust välja
ega tee ettepanekuid, siis
teevad seda teised ja otsustavad sinu eest suuna, kuhu
asutakse.
Ei sündinud
kabinetivaikuses
Arengukava ja eelarvestrateegia koostamisel oli
abiks Cumulus Consulting
OÜ. Arengukava ei valminud kabinetivaikuses –
siht- ja sidusgruppide (sh
volikogude
komisjonide
juhid, volikogu liikmed,
allasutuste juhid, kodanikuühendused ja ettevõtjad)
kogunesid tööseminarideks
veebruaris-märtsis
ning
valdkondlikult toimus veel
ka hariduse ümarlaud. Uue
valla arengukava koostamisel on aluseks võetud
nelja liitunud omavalitsuse senised arengukavad
ning lisatud sellele uuest
situatsioonist tulenev käsitlus. Saue valla vaieldamatult kõige olulisemaks

Visioon

Valdkonnaülesed
eesmärgid
(E)

Küla elab, maa toidab, linn toetab – meie ühendame.
Saue vallas on tugevad maapiirkonnad, kus on tagatud baasteenused ning millel on oma eripära. Valla keskuses
Saue linna ja Laagri aleviku teljel on kaasaegne linnaline keskkond, kuhu on koondunud spetsialiseeritud
teenused. Suurte transpordikoridoride äärsetes kasvupiirkondades on välja arendatud taristu, mis toetab valla
elanike arvu suurenemist. Valla juhtimine lähtub suurest pildist, on avatud ning kohapealset initsiatiivi toetav.
E1: Kaasaegse linnalise keskkonna
ja spetsialiseeritud teenuste
arendamine Saue linna-Laagri
aleviku piirkonnas

E2: Süsteemse ning eripärasid toetava
kandipõhise arengu toetamine Saue valla
maapiirkondades

E3: Transpordikoridoride
äärsete kasvupiirkondade
arendamine

E 4: Strateegilise, avatud ja kogukonda kaasava juhtimise arendamine

Valdkonnad

1. Haridus

Väärtused

Hoiame oma

arengueelduseks on asukoht – paiknemine Tallinna lähedal ning suurte
maanteede (Tallinn-Pärnu,
Tallinn-Haapsalu) ja raudtee ääres. Ligikaudu 70%
valla elanikest elab vähem
kui 20 kilomeetri kaugusel Tallinnast ning kuulub
seega pealinna nn kuldse
ringi mõjusfääri. Saue vald
on suurima elanike arvuga (pea 22 000 elanikku)
maaomavalitsus mandril,
teda edestavad vaid viis
linna (Tallinn, Tartu, Narva, Pärnu, Kohtla-Järve) ja
Saaremaa vald.
See positsioon sisaldab ka väljakutset – seada
vallale sihid, mille poolest
ollakse eestvedajad teiste
omavalitsuste seas. Üks
oluline arengusuund juhtimisvaldkonnas on avatud
ja kaasava juhtimiskultuuri
rakendamine kogu territooriumil, mida iseloomustavad hea haldustava, arengut
soosiv organisatsioonikultuur ning poliitilistest mängudest vaba strateegiline
juhtimine. Arengukavas on
määratletud neli peamist
valdkonnaülest eesmärki.
Kaasaegse linnalise keskkonna ja spetsialiseeritud teenuste arendamine
Saue linna ja Laagri aleviku piirkonnas.
Selle eesmärgi kohaselt on

2. Kultuur,
sport, vaba aeg,
noorsootöö

3. Sotsiaalhoolekanne ja
tervishoid

Usaldus ja
turvatunne

4. Kommunaalmajandus ja
taristu

Ühtne ja terviklik
kogukond

Saue linn välja arendatud
kogu Saue valla keskuseks.
Linn moodustab koos lähiümbruse ja Laagri alevikuga ühtse linnalise ruumi.
Saue linna ja Laagri aleviku vahele on loodud otsetee, mis on võimaldanud
ala integreerida ühtseks
tervikuks. Piirkonda iseloomustab kontseptsioon
„linn linnast väljas” – elanikele on tagatud kõik linlikud hüved ja teenused,
samas on tegu rohelise ja
inimsõbraliku keskkonnaga. Linnalisse keskkonda
on koondatud spetsialiseeritud teenused, mis on
suunatud kõigile valla elanikele. Tagatud on head
ühendused keskuse ja maapiirkondade ning keskuse
ja Tallinna vahel.
Süsteemse ning eripärasid toetava kandipõhise
arengu toetamine Saue
valla maapiirkondades.
Saue valla maapiirkondade arendamise aluseks on
kandipõhine lähenemine.
Kõikides valla kantides on
tagatud heal tasemel kodulähedased teenused (haridus, kultuur jm), mille
kujundamisel on lähtutud
kohapealsetest vajadustest.
Vald on toetanud iga kandi eripära tugevdamist, sh
piirkonnaülese mõjuga objektide arengut. Iga valla

5. Ettevõtlus ja
turism
Mõnus
ja kutsuv
külalisele

6. Avalik ruum
ja keskkonnakaitse

7. Ühistransport

Täiuslik eluring

AJAKAVA
Märtsis-veebruaris toimusid tööseminarid ja ümarlauad
sidusgruppidega.
Aprillikuu volikogu istungil toimus arengukava ja eelarvestrateegia esimene lugemine ning suunati dokumendid
avalikustamisele.
15. maist 15. juunini toimub arengukava ja eelarvestrateegia
avalikustamine, mõlemad dokumendid on kättesaadavad
veebilehel www.sauevald.ee, kus on ka juhised kuhu ja kuidas oma arvamusi ja ettepanekuid esitada. Dokumentidega
saab tutvuda kõikides halduskeskustes ja vallamajas Saue
linnas.
5. juunil kell 18 Riisipere kultuurikeskuses ja 7. juunil kell
18 Saue noortekeskuses toimuvad arengukava avalikud
arutelud.
Juuni lõpuks on plaanis muudatusettepanekud läbi töötada.
Augustis suunatakse arengukava ja eelarvestrateegia kava
kohaselt teisele lugemisele.

kandi elanikele on loodud
võimalus panustada kohaliku elu arendamisse.
Transpordikoridoride äärsete kasvupiirkondade arendamine.
Saue valla oluliseks arengupotentsiaaliks on suurte
transpordikoridoride äärsed piirkonnad, kuhu on rajatud kaasaegne taristu, sh
vajadustest lähtuv sotsiaalne infrastruktuur. Tänu
kaasaegsele taristule ja
mugavatele ühendustele on
kasvanud valla elanike arv,
seda eelkõige raudteeäärsetes kasvupiirkondades.

Strateegilise, avatud ja
kogukonda kaasava juhtimise arendamine.
Valla juhtimine lähtub
„suurest pildist” ning on
avatud, st kõigil elanikel on
võimalik otsuste kujundamisel kaasa rääkida. Strateegiliste investeeringute
kavandamine toimub keskselt, kohapealsete küsimuste arutamine ja lahenduste
leidmine
kandipõhiselt
ning võimalikult rohujuure
tasandil. Valla arengu suunamine toimub tasakaalustatult, vald toetab sidusust
erinevate piirkondade, sh
keskus-tagamaa vahel.

Saue vallavalitsus toetab oma reservväelasi
Maikuu algus viis tuhanded mehed-naised Siili-nimelisele sõjalisele
õppusele: ajateenijad, kaitseväelased,
kaitseliitlased, reservväelased.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

N

ii nagu Siili tunnuslause ütleb, et
iga okas loeb, siis
loeb natuke ka see, kui neid
tublisid inimesi taustajõud
toetamas on. Pered-sõbrad
nagunii, aga ka tööandja

näiteks. Selleks on hulk
ettevõtteid-asutusi võtnud
vastu otsuse katta õppusel osaleva töötaja palga ja
õppekogunemise toetuse
vahe, säilitades sellega töötajale igakuise sissetuleku,
jätkates õppusel viibimise
ajal töötajale töötasu maksmist või andes töötajale

õppuse ajaks tasustatud lisapuhkust.
Ka Saue vallavalitsus
on üks kahest omavalitsusest, kes paljude teiste
kõrval toetab "oma" reservväelasi. Siilil teadaolevalt
ei osalenud küll ühtegi inimest vallamajast, küll aga
on varasemalt käidud õppekogunemistel. „Tööandja tugi on reservväelastele
oluline, õppused panevad
ju nagunii lisakoormuse
elukorralduslikult, aga mõnel juhul ka finantsiliselt.
Vähemtähtis ei ole siiski
ka see, et tööandja kannab

riigikaitselisi väärtusi ja
arvestab oma töötajate panusega ka ühiskondlikus
liinis,“ leiab vallamaja haldusosakonna juhataja Sil-

ver Libe, kes viimati osales
pataljoni
staabiohvitseri
kursuse praktikandina õppusel „Lõunatorm 2018“.

Aprillikuu teises vallalehes Saue
Valdur nr 8 kajastatud Saue valla
laululapse konkursitulemustest
oli välja jäänud üks eripreemia
saaja – nimelt sai 7-9-aastaste
laululaste arvestuses väga musikaalse esituse eest eripreemia
Anne Andamsi õpilane Jelizaveta
Kovaljova. Siirad vabandused ja
taganjärele õnnesoovid!
Aprillikuu esimeses vallalehes
Saue Valdur nr 7 oli ära toodud
kollektiivid, kes panid end kirja
osalemiseks 2019. aasta laulu- ja
tantsupeol. Kaetud oli nii Nissi kui Kernu pool ja ka endine
Saue vald, sootuks välja olid välja
jäänud Saue linna rühmad. Haldusreform ei ole vist veel igasse
andmebaasi ikka jõudnud, nii ei
olnud korraldajatel aimu, et Saue
linn nüüd ka Saue valla alla liigitub.
Igatahes on end kirja pannud
loomulikult ka Saue gümnaasiumi 2.-3. klassi rahvatantsurühm
Tõrukesed, naisrühm Saue Simmajad, Saue Kägara, segarühm
Saue Simmajad, Saue gümnaasiumi väikeste tüdrukute koor,
Saue gümnaasiumi lastekoor
Tirtsutajad, Saue gümnaasiumi
noortekoor, Saue poistekoor,
Saue poistekoori ettevalmistuskoor, Saue muusikakooli puhkpilliorkester, Saue noorte meeste
koor, Saue segakoor.

Korralik kohasaak Harjumaa
laululapse
konkursilt
Kose kultuurikeskuses
toimunud maakondlikul
laste ja noorte laulukonkursil jagati välja 42
kohta, neist 10 ehk pea
25% tuli Saue valda. Viis
3. kohta, üks 2. koht, neli
1. kohta ja 2 pääset „Laulukarusselli“ saatesse.
Õnnitlused noortele lauljatele,
tänu nende õpetajatele ja kodustele taustajõududele!
3-4-aastased poisid:
3. koht Kahro Eerik
(õp Piret Kuld)
3-4-aastased tüdrukud:
3. koht Maiken Orgla
(õp Reet Jürgens)
5-6-aastased poisid:
1. koht Kerman Naar
(õp Vaike Laatsarus)
5-6-aastased tüdrukud:
3. koht Inessa Pilve
(õp Karina Looveer)
10-12-aastased poisid:
3. koht Daniel Bakler
(õp Elviira Alamaa)
1. koht Oskar Kiilberg
(õp Külli Kiivet) –
„Laulukarussellile”
13-15-aastased tüdrukud:
1. koht Matilda Vitsut
(õp Reet Ristmägi)
13-15-aastased poisid:
2. koht Andres Maaniit (õp Piret
Puusta) – „Laulukarussellile”
16-18-aastased poisid:
3. koht Kaur Erik Pääsuke
1. koht Markus Lehtsalu
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Ütle oma arvamus aruteluküpseks
saanud arengukava ja eelarvestrateegia kohta

Vallaleht
vabandab ja
parandab
ennast
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Lasterikastele
peredele
kodutoetus
Võimalus oma elamistingimusi parandada
on peredel, kus kasvab
vähemalt kolm kuni
19-aastast last ning kelle
sissetulek ühe leibkonna
liikme kohta oli eelmisel
aastal kuni 355 eurot
kuus.
Toetust saavad pered, kellel
puudub eluase või olemasolev eluase ei vasta elementaarsetele elamistingimustele, sealjuures puudub vee- ja
kanalisatsioonisüsteem
või
pesemisvõimalus, katus ei ole
vettpidav või küttekolded ei
taga kodus piisavalt sooja temperatuuri või on eluohtlikud.
Maksimaalne toetussumma on
8000 eurot, teistkordsel taotlemisel 5000 eurot.
Tagastamatut toetust saab
kasutada mitmeti. Näiteks
eluaseme püstitamise, renoveerimise, ümberehitamise või
laiendamisega seotud väljaminekuteks, aga ka eluaseme
tehnosüsteemide või –võrkudega seotud kulutusteks. Ka
võib seda kasutada eluaseme
soetamiseks, kui leibkonnal ei
ole päris oma kodu või leibkonna omandis olev maja või
korter ei vasta kaasaegsetele
elamistingimustele.
• Taotleja on üksikvanem, abielus või vabas kooselus elavad
vanemad, lapsendajad, kasuvanemad, eestkostjad ja/või
võõrasvanemad, kelle leibkonda kuulub vähemalt kolm kuni
19-aastast (k.a) taotlejaga samal elamispinnal elavat, taotleja praegusest või varasemast
kooselust pärinevat bioloogilist, lapsendatud, eestkostel
olevat või hoolduslepingu alusel kasvavat last, s.h lapsed,
kellele on arstliku ekspertiisi
otsusega määratud raske või
sügav puue.
• Leibkond peab moodustamise ühise majapidamise ja elama
või eluaseme soetamise korral
asuma elama toetuse objektiks
olevale elamispinnale.
• Kõik leibkonna liikmed on
registreeritud rahvastikuregistris toetuse aluseks olevale
elamispinnale.
• Taotleja leibkonna 2017. aastal saadud maksustatav tulu
leibkonna ühe liikme kohta
kuus ei ole suurem kui 355 eurot (v.a. eelnevalt eraldatud
kodutoetus).
Oluline
maksimaalne toetussumma
8 000 eurot, teistkordsel taotlemisel 5000 eurot
Tähtajad: taotlusvoor avati 7.
mail 2018, taotluste tähtaeg on
11. juuni 2018
Lisainfo: „Kodutoetus lasterikastele peredele“ taotlemise
täpsemad tingimused
www.kredex.ee
Kodutoetuse haldurid: Kersti
Saar tel 6674 109, Aire Oolup
tel 6674 120, Anu Holmberg tel
6674 110. E-posti aadress toetused@kredex.ee

Saue valla ametlikud planeeringuteated
PROJ E K T E E R I M I S T I N G I MUSTE AVALIK MENETLUS

Saue vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud
menetlusena Laagri alevikus
Veskitammi tn 16 kinnistul
(72701:005:0071, 981 m² elamumaa 100%), määrates tingimused korterelamu laiendamiseks üle 33%. Lisainfo: Mari
Viilop (tel 678 0212, e-post
mari.viilop@s auevald.ee).
Arvamusi saab esitada kuni
28.05.2018 Saue vallavalitsusse (info@sauevald.ee ja Tule
tn 7, 76505 Saue linn).
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks
avatud menetlusena Laagri
alevikus Veskitammi tn 18
kinnistul
(72701:005:0072,
799 m² elamumaa 100%), määrates tingimused korterelamu
laiendamiseks üle 33%. Lisainfo: Mari Viilop (tel 678 0212,
e-post mari.viilop@sauevald.
ee). Arvamusi saab esitada
kuni 28.05.2018 Saue vallavalitsusse (info@sauevald.ee ja
Tule tn 7, 76505 Saue linn).

PROJ E K T E E R I M I S T I N G I MUSTE AVALIK MENETLUS

Saue vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks
avatud menetlusena Jõgisoo
külas Nõlvaru tee 7 kinnistul (vana aadress Nõlvaru
2, 72703:002:0125, 1214 m²
elamumaa 100%), määrates
tingimused üksikelamu ja
abihoone ehitusprojekti koostamiseks. Lisainfo: Mari Viilop
(tel 678 0212, e-post mari.viilop@sauevald.ee). Arvamusi
saab esitada kuni 28.05.2018
Saue Vallavalitsusse (e-posti
info@sauevald.ee ja Tule tn 7,
76505 Saue linn).

DETAILPLANEERINGU KEHTETUKS TUNNISTAMINE

Saue vallavolikogu tunnistas
oma 26.04.2018. a otsusega
nr 39 kehtetuks Nissi vallavolikogu 15.06.2017. a otsuse nr 29
“Mustu tootmisala laienduse
detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine“ ning lõpetas
sellega seoses Nissi valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu ja selle keskkonnamõju
strateegilise hindamise koostamise.
Detailplaneeringuga sooviti Saue valla Mustu ja Nurme
külades asuvatel kinnistutel
laiendada üldplaneeringuga
antud piirkonda Mustu maardlal maavarade kasutamiseks
ja kaevandamiseks reserveeritud tootmisala vähendades
selleks üldplaneeringuga ette
nähtud kompensatsioonialasid. Kaugemaks eesmärgiks on
taotleda maaüksustel maavara kaevandamise luba ehituskruusa kaevandamiseks ning
selle käigus korrastada varasema kaevandamisega rikutud
alad.
Saue vallavolikogu leidis,
et põhjendatud on üldplaneeringu põhilahendust muutva detailplaneeringu ja selle
keskkonnamõju strateegilise
hindamise koostamise lõpetamine, sest maavara kaevandamise loa taotlemiseks ega
väljastamiseks ei ole vajalik
kehtestatud detailplaneeringu olemasolu, üldplaneeringuga määratud juhtotstarbe
muutmine Mustu ja Nurme
külades ei ole ulatuslik ning
kaevandusalade ning Riisipere
aleviku vahele jääb piisavalt
kompensatsioonialasid.
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Kuuseheki tänava kollase maja rentimiseks tehakse konkurss










Saue linnas Kuuseheki tänaval
on üks õnnetus seisus kollane
maja. Vallale kuuluv kinnistu on küllalt käidavas kohas,
et võiks eraettevõtjale olla
atraktiivne
tegutsemiskoht
linnarahvale teenuste pakkumiseks.
Vallamajas oli peamiselt
kaks mõtet, mida selle hoonega teha: siluks buldooseriga
või annaks rendile. Facebookis
aprillis toimunud ideekorje tõi
linnakodanikelt endilt üsna

mitmeid mõtteid. Võimalikest
teenustest, mis selle koha peal
võiks olla, jäid teiste ees „like“
nupu vajutamise põhjal ja ka
postitusi lugedes domineerima erinevad toitlustamise,
kohvitamise ja kogukonnakohvikute mõtted ning nende
kombinatsioonid. Alates suurejoonelisematest versioonidest (näiteks sarnaselt maamärgilise staatusega Paadi
restoraniga Viimsis) lihtsamani (rongile minejatele mõeldud

kioski lahendusega, kust sooja
jooki ja saiakest saaks). Aga oli
ka muid variante: pakuti joogastuudiot, töökoda-teenindusmaja, huviringimaja, R-kioskit,
mõnd ägedat skulptuuri.
Kuna kohvikutemaatika oli
valdav, siis on kavas korraldada ametlik rendikonkurss
just toitlustusele suunatuna.
Maikuu volikokku läheb vastab
eelnõu ja konkurss on planeeritud välja kuulutada juba juuni alguses.



















lis vöödiline sillutis, samas
rütmis multšialad, taimestik,
mis hakkab rõhutama aastaaegade vaheldumist ja on dekoratiivne nii talvel kui suvel.
Lisaks pingid, klaasiplastist
lipumastid ja kõike seda ilu pimedamal ajal välja valgustav
lampide lahendus.
Lipuväljak kõlab natuke
liiga pidulikultki, aga tegelikult on tehtav plats lisandumas Laagri keskusala avaliku
































Laagri pargid saavad väikse täienduse
Täpselt Laagri südamesse on
sisse seadnud selline keskmist mõõtu ehitustanner.
Seda kestab (pea poolteist
kuud) - aprilli lõpus alustati,
juuni esimesteks päevadeks
valmis.
Halduskeskuse ette tuleb lipuplats - n-ö aleviku
esindusväljak.
Märksõnad
on pikkade hoonetiibade ja
sammaskäigu
dünaamikat
jätkav hele-tume-hele stii-









ruumi parkide plejaadi. Koht,
kus raamatukogust tulles näiteks hetk maha võtta ja pingile
toetuda või hämaras visuaalselt atraktiivset valguslahendust nautida.
Teisel pool teed möllavad
ka mehed ja traktorid, seal
saab autoparkla kaasaegsema
näo ja olemise.















2. mail suleti Veskitammi raudtee
ületuskoht sõidukitele, jalakäijad
pääsevad üle.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

E

hitustööde ajal rekonstrueeritakse Pärnu maantee teelõik
linna piirist kuni Jälgimäe
vasakpöördeni ning kogujatee kuni Topi liiklussõlmeni, ümber tehakse ka Veskitammi, Nõlvaku, Vanasilla
ja Seljaku tänava ristumised
põhimaanteega. Lisaks rajatakse kolm tunnelit jalakäijatele Veskitammi tänava
piirkonda, millest kaks on
planeeritud maantee ja üks
raudtee alla.
Alates 2. maist alustatigi esimese etapi töödega
– jalakäijate tunnelite rajamisega Tallinna linnast väljuval suunal Laagri raudtee
ülesõidu juures. Tunnelite rajamiseks suleti Veskitammi tänava raudtee
ülesõit sõidukitele. Ülesõit
jääb suletuks terveks suveks, eesmärgiks on võetud
raudteeületuskoha avamine

septembris 2018, aga kogu
ehitustööde ajal on raudtee
ülesõidul tagatud jalakäijate
läbipääs.
Samuti suletakse Jälgimäe tee ristmik vasak- ja
tagasipöördeks. Et ehitusobjektil oleks parem liikluse
läbilaskevõime ning et vähendada tipptundidel tekkida võivaid ummikuid,
jääb Jälgimäe tee ristmik
tagasipöördeks avatuks vaid
ühistranspordile ning ehitusega seotud tehnikale.
Teise ehitusetapi ajal ehk
suve teises pooles tõstetakse
kogu liiklus Pärnu maanteel
Tallinna linnast väljuvale
suunale.
Veskitammi liiklussõlme jalgratta- ja jalgtee koos
raudteealuse tunneliga ehitab Saue vald koostöös Nordeconiga.
Muutused ühistranspordi
liikumises:
• Harju maakonna bussiliine
nr 191, 119, 113, 163 teenin-

Pärnu maantee liiklus suunatakse
täies mahus linna sisenevale suunale.
Veskitammi raudtee ülesõit suletakse
sõidukitele, jalakäijad pääsevad läbi.

davad peatused Laagri ja
Nõlvaku suletakse 2. maist
30. septembrini. Nendel
bussiliinidel on linnast väljuval suunal uueks peatumiskohaks Sillaotsa peatus
(uue Selveri ees). Turvalisemaks liiklemiseks rajatakse Sillaotsa peatuse juurde
täiendav fooriga ülekäigurada.
• Bussiliin nr 27 suunatak-

se 2. maist 30. septembrini
ümber ajutisele marsruudile
läbi Laagri aleviku.
• Bussliini nr 18 teenindavad Laagri ja Nõlvaku peatused linnast väljuval suunal
suletakse samuti. Linnast
väljuval suunal on viimane
peatus Selveri juures Vana-Pääsküla peatus. Alles
jäävad kõik linna siseneval
suunal olevad peatused.

Ohtlike jäätmete, vanarehvide ja elektroonikajäätmete kogumisring laupäeval, 19. mail

Avaliku ürituse
luba taotle
vähemalt kaks
nädalat varem
Eesti riigis kehtib korrakaitseseadus, mille võib
üldistusega kokku võtta ühte ammu tuntud käibetõtte – arvesta teiste inimestega enda ümber.
Samas on üsna selge, et kui korraldatakse suuri
festivale, vabaõhukontserte, laatasid vms, siis
see torkab nii silma kui kõrva. Saue vallavolikogu
määrus „Korrakaitse seaduse rakendamine Saue
vallas“ sätestab häiriva müra või valgusefektide
tekitamise puhul loa andmise korra ja nõuded
avaliku ürituse korraldamiseks ja läbiviimiseks.
Mis on mis ja millal on vaja taotleda luba?
Avalik üritus on igasugune avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus
või muu inimeste koosolemine, mis ei ole koosolek. Avaliku
ürituse korraldamiseks on vaja taotleda vallavalitsuselt avaliku
ürituse luba. Suurürituste puhul on vajalikud ka eri ametkondade kooskõlastused, nt politsei- ja piirivalveameti, päästeameti
või maanteeameti oma. Milliseid kooskõlastusi on enne vallale
avaliku ürituse loa taotluse esitamist vaja võtta, sõltub ürituse
iseloomust.
Kui avalikul üritusel tehakse lõket, on vaja taotlusele lisada ka päästeameti kooskõlastus. Selleks tuleb avaliku ürituse
loa taotlus saata kõigepealt aadressile pohja@rescue.ee ja kui
sealt on kooskõlastus käes, edastada see koos taotlusega vallavalitsusele. Kooskõlastuse saamiseks on vaja päästeametile
teatada lõkke tegemise koht ning tule leviku piiramiseks vajalike kustutusvahendite kogus.
Avaliku ürituse loa taotlus tuleb vallavalitsusele esitada
hiljemalt kaks nädalat enne ürituse toimumist, muidu ei pruugi
luba enne ürituse toimumist korraldajani jõuda.
Üks erisus on ka – avaliku ürituse luba ei ole vaja taotleda
Saue valla allasutusel, kui korraldatav üritus toimub tema enda
tegevuskohas või territooriumil. Siis on ürituse eest vastutav
allasutuse juht, kes peab tagama, et kõik nõuded on täidetud.

Kogumisringide täpsemad asukohad koos kaartidega on toodud Saue valla kodulehel:
sauevald.ee/jäätmeringid. Kogumisringi ajal kogutakse Saue valla elanikelt kokku
tavaliselt kodumajapidamises tekkivaid ohtlikke jäätmeid, velgedeta vanarehve ja
elektroonikajäätmeid. NB! Asutused ja ettevõtted peavad oma jäätmed (sh vanarehvid)
ise üle andma otselepingutega vastavatele jäätmekäitlusettevõtetele.

Kogumisringi ajakava ja sõidugraafik
Kogumisring I

Kogumisring II

Kogumisring III

09.00 - 09.45

Laagri alevik, Kuuse põik jäätmeplats (uus
katlamaja)

10.00 - 10.15

Koidu küla, Koidu põik ja Koidu tee ristmik

Ellamaa küla, Antsuküla tee ääres garaažide
juures

Munalaskme küla, Hooldekodu juures

10.30 - 10.45

Alliku küla, Kotka tee ja Kauri tee ristmik

Turba alevik, Turba kaupluse parkla (Jaama
tee 8)

Kibuna küla, Kibuna AÜ bussipeatuse
juures (Laitse-Kibuna tee)

11.00 - 11.15

Vatsla küla, Vatsla tee bussipeatus

Lehetu küla, Saida farmi kontori ees (TurbaLehetu tee)

Kaasiku küla, Kaasiku seltsimaja

11.30 - 11.45

Hüüru küla, Hüüru mõisa parkla

Nurme küla, Nurmemõisa farmi juures

Vansi küla, bussipeatuse juures Laitse
teel

12.00 - 12.15

Kiia küla, Kiia küla mänguväljak

Riisipere alevik, Riisipere kaupluse vastas
parkla (Nissi tee ja Metsa tee rist)

Laitse küla, Lossi tee 6

12.30 - 12.45

Alliku küla, Vanamõisa seltsimaja parkla

Riisipere alevik, Jaama tee ring (endine
kauplus), raudtee maja

Ruila küla, Ruila kauplus

13.00 - 13.15

Vanamõisa küla, Viirpuu ja Vabaõhukeskuse
tee ristmik

Haiba küla, Kuuse tee 7

Tuula küla, Tuula seltsimaja juures
(Vana-Tuula tee)

13.30 - 13.45

Vanamõisa küla, Välja tee „ringristmik“

Kohatu küla, Krooning tankla

14.00 - 14.15

Valingu küla, Puiestee tee sissesõit (enne
Suurekivi elurajooni)

Ääsmäe küla, Kasesalu tn koolimaja pargi
esine (jäätmekonteinerite plats)

14.30 - 14.45

Aila küla, Valingu-Jõgisoo tee, jäätmemaja
ees

Maidla küla, keskuse autobussipeatus (Haraka
tee ristis)

15.00 - 15.15

Jõgisoo küla, Lõokese tn sissesõit

Maidla küla, Maidla aiandusühistud (Jõe AÜ ja
Trelli tee ristis)

15.30 - 15.45

Koppelmaa küla, Koppelmaa AÜ-de plats

Aila küla, Pikamäe tee sissesõit
(vahetult enne Saue linna sissesõitu)

Saue linn, Sooja tn 1a jäätmepunkt

Palun olge täpsed! Kuna vald on suur, siis jäätmemasinad ettenähtud ajast pikemalt peatuspunktides seista ei saa.

Saue valla elanikud saavad ohtlikke jäätmeid, vanarehve ja muid jäätmeid ära anda ka Pääsküla jäätmejaama aadressil Raba 40, Pääsküla, Tallinn vastavalt jäätmejaama lahtiolekuaegadele ja hinnakirjale. Lisainfo:
https://jaatmejaam.ee/paaskula-jaatmejaam/.

Oluliselt häiriva müra või valgusefektide tekitamise loa taotlus
Et avalikul üritusel kasutatakse helitehnikat, õhtusel ajal ka valgustehnikat, on tavapäarne, see info tuleb kirja panna avaliku
ürituse loa taotlusele. Samas on olukordi, kus tekitatakse tavapärasest suuremat müra, kuid tegemist ei ole avaliku üritusega.
Näiteks firmade suvepäevad mõnes turismitalus või peab keegi
oma kodus pulmapidu.
Müra tekitamine on korrakaitseseaduse järgi keelatud argipäeviti kell 22-06 ja puhkepäevale eelneval ööl kell 24-7.
Eranditeks on ööd vastu 1. jaanuari, 25. veebruari, 24. juunit või
juhtudel, kui on taotletud vastav luba vallavalitsuselt. Näiteks
pulmade ja suuremate sünnipäevade korral võib vald anda loa
korraldada ilutulestik või valgusetendus ning lubada mängida
bändil ka kauem, kui seaduses lubatud ajal. Mõistlik on ise oma
üleaedseid peost teavitada, aga samuti tuleks taotleda vallavalitsuselt oluliselt häiriva müra või valgusefektide tekitamise
luba.
Kõik eelnev ei puuduta ilutulestiku tegemist, seda reguleerib lõhkematerjaliseadus. Jõulute ja aastavahetuse eel poodides käsimüügis olevaid ilutulestikke võivad kasutada ilma eriloa ja –oskusteta isikud, vanusepiirang ja ohutusnõuded on igal
tootel kirjas.
Ilutulestiku korraldamise luba peab olema ilutulestiku korraldamiseks avalikul üritusel 3. ja 4. kategooria pürotehnilise
tootega ja tiheasustusega asulas 4. kategooria pürotehnilise
tootega. Kuna 3. ja 4. kategooria ilutulestikku võib kasutada
vaid kutsetunnistusega pürotehnik, siis enamasti ajab tellija
eest kõik vajalikud load ja paberid korda pürotehnik või ettevõte, kellelt ilutulestiku tellite. Taotlus tuleks vallavalitsusele
esitada hiljemalt kaks nädalat enne ilutulestiku korraldamist.
Lisainfo ja hea nõu: Kaija Velmet kaija.velmet@sauevald.ee
või 679 6786.
KAIJA VELMET
kultuuritööjuht
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200-aastases Kernu mõisas elustuvad nii
kultuur kui aadliromantika
Foto: Sergei Zjuganov
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18. sajandil ehitatud Kernu mõisa
sammastega härrastemaja on näinud
nii siniverelist aadlirahvast, kui
olnud koduks inimestele, kelle vaim
iseseisvalt maailmaasjadega toime
ei tule. 2018. aasta aprillis pärjati
aga paar-kolm kevadet tagasi uut
tulemist alustanud auväärne maja aasta
kultuurimõisa tiitliga.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

E

ga sellest „päris“ mõisaajast palju teada olegi. Säilinud ei ole pea
mingit fotomaterjali, mõned
pildid majast väljastpoolt
on küll olemas, aga mis elu
valitses sees – kas mõisasaksad olid toorevõitu või talupoegadega kenad, murti siin
südameid või surdi ära tiisikusse –, neid lugusid õieti
polegi. Ühe ajaloolise faktina on küll teada, et toonased
valitsejad Unger-Sternbergid
baltisaksa aadlisuguvõsast
lasid hoone aastal 1810-1813
ehitada Mõnuste küla paekivist. See olla olnud omal ajal
kvaliteetseim Eestis, isegi
Iisaku katedraalis on sama
kivi kasutusel olnud.
Mõisate ajal käis valdus
käest kätte, hilisemast ajast
on teada, et millalgi oli siin
koolimaja, vallamaja, hospidal, alates 1946. aastast
toimetas majas erivajadustega inimeste hooldekodu.
Aastad olid hoonet räsinud
ja selle kordategemine muinsuskaitse nõudmiste foonil
kulukas. Igatahes pani riik
maja oksjonile ja sealt see
2013. aastal perekond Siilatsite firma kontole jõudiski.
Maja- ja mõisaproua

Krista jaoks ei ole kant ega
härrastemajagi võõras. Tema
juured on siinsamas mõne
kilomeetri kaugusel Mõnuste külas. Oma vanematekodu oli naine juba taastanud ja
arvas, et mõisahäärberi ettevõtmine on asjade loomulik
käik. Ja Krista jaoks ei ole
tegemist projektiga, kus ta
vaid ülemjuhatajana korraldusi käib andmas. Tema
käed on olnud küljes ahjude
ehitamisel, lühtrite kokkupanemisel, rääkimata siis
juba kevadistest võõrasemade istutamistest. Tänapäeva mõisaprouad ei mekuta
kitsas korsetis peenutsevalt
kohvi juua, vaid teevad iga
päev oma näpud mullaseks
või tolmuseks.
Ja nii nagu mõisaproua
on juurtega siitkandist, on ka
kõik maja töötajad lähiümbrusest. Ärijuhist majandusmehe ja koristajateni. Selline
oli ka algne plaan, kui uus
omanik tuli – panna kohalik
elu kihama. Mõisasse saab
tulla tööle ja kohvile, kultuuri ja elu nautima, nii oma
kandi inimene kui külaline.
Viie aastaga uus
hingamine
Hooldekodu ajal oli maja
vastavaks kohandatud, see
tähendas, et renoveerimise

Mõisamaja asub üsna paisjärve kalda peal

Kultuurimõisa tiitel tuli teenitult, üritusi toimub alatasa, pildil
2017. aasta teatrisuve lõpetamine etenduse "Vanapagan"
trupiga

käigus võeti maha mitmeid
vaheseinu ja lagesid, kitsas ja umbne kahe korruse
vaheline trepp sai avad ja
õhulisuse, aga välja tulid ka
mõned kunstilise väärtusega
avastused. „Ühes seinas olnud elektrikapi eemaldamise
järel leidsime viinamarjamustrilised originaalseinamaalingud. Eks sinna kapi
alla ei olnud nii palju värvikihte peale kantud kui mujale,“ rõõmustab mõisa juhtiv
Meelis Kolk. Paaris ruumis
on veel täitsa heas konditsioonis 200-aastased põrandadki, aga enamuses tuli
need stiilitunnetusega uuesti
ehitada. Vanad uksed suures
osas säilitati, aga näiteks linkide-lukkude leidmine võttis
otsimist, sest ega kakssada
aastat tagasi tehtud selliseid

paari sentimeetri laiuseid
uksi, tänapäevased lingid
lihtsalt iidsetele ei sobi.
Igatahes on uute omanike käe all maja napi kolme-nelja aastaga teinud
totaalse ümbersünni. 2014
sai välisfassaad korda, 2015
avati kohvik-restoran, 2016
sai valmis teise korruse
konverentsikeskus ja 2017
hotelli pool. Investeeritud
on ikka südamest, hoone
oksjonihind oli toona 400
000, aga isegi ehitusvõhiku
jaoks on selge, et endisaegse aadlihiilguse taasloomine
on neelanud kordi suuremaid
summasid.
Kohvik, hotell,
konverentsikeskus
Mõisa kohvikuosa võtab
enda alla kolm saali. Nimeks

Ludvig, arvatava hoone arhitekti Carl Ludvig Engeli järgi. Antiikse moega mööbel,
valge maast laeni pottahi,
uhked kardinad. „Kogu maja
kardinad ja osad vaipkatted
ning seintel olev siidtapeet
on pärit Londonist kuninganna Elisabeth II ühest lossist. Oksjonilt ostetud ja meile siia uuele elule toodud,“
nendib Kolk. Kohviku pool
ulatub õuegi, väljas on terrass vaatega mõisa hoovile.
Esimesele korrusele mahuvad veel tantsu- ja ballisaal, kus nurgas üle saja aasta vanune klaver, mis on küll
suts häälest ära, aga saab
uhkustada sellega, et kuulus
kunagi vanale heale Tammsaarele. Teisele korrusele on
rajatud konverentsikeskus,
mitu rühmatööks paslikku
tuba vaatega küll pargile,
küll paisjärvele; punane sohvabaari stiilis raamatukogu,
kust saab astuda rõdule.
Hotelliosasse kuulub viis
sviiti ja üksteist tavalisema
moega tuba. Sviidid on kõik
eri nüanssidega, üks näiteks
on tornikesega, läbi maja
vaadetega järvele ja pargile,
teist peetakse pulmasviidiks
koos romantilise rõdukesega, millelt varahommikul
päikesetõusu nautida ning
marmoriga vannitoas hambaid pesta. Kel vähegi on
lapsepõlves mingeid mõisapreiliks olemise unistusi
olnud, siis mõnes neist sviitidest on see võimalik kõik
vähemalt üheks ööks ellu
äratada. Häärberi kõrval
on veel tallimaja, kust vähe
tagasihoidlikumat ööbimisvõimalust leiab.
Tihe kultuurisuvi on ees
Kui kaugelt paistab häärber
olevat üsna oma endisaegses hiilguses, siis üht-teist
on küll hoopis teisiti. Ilmselt
lasti aastal 1813, kui mõis

Kas Laagri on Saue linna asemel riigigümnaasiumi rajamiseks parem asukoht?
Märtsikuu Saue Valduris esitavad vallavalitsuse esindajad
riigigümnaasiumi Laagrisse rajamise ettevalmistamist kui
ministeeriumi poolt otsustatud ja kõikide volikogu liikmete
poolt heaks kiidetud protsessi, mida pidavat kinnitama
ka uuringud. Teemasse süvenedes avaneb aga huvilistele
kindlasti hoopis teistsugune pilt ja Laagri kasuks esitatud
argumendid Saue linna ees paistavad vassimisena.
TOOMAS VITSUT
Keskfraktsiooni esimees

R

i ig ig ü m n a a siu m i
rajamise Saue valda
ja selleks raha eraldamise otsustab Haridus- ja
Teadusministeerium. Asukohta ei dikteeri ministeerium, vaid see otsustatakse
omavalitsuse, antud juhul

Saue Vallavolikogu ettepanekul. Loomulikult lähtutakse otsustamisel tehtud
uuringutest. Antud juhul on
lähtutud Geomeedia poolt
läbi viidud “Harjumaa
koolivõrgu analüüsist riigigümnaasiumite rajamiseks
perioodil 2015-2023” ja
Praxise poolt tehtud uuringust “Eesti põhikooli- ja

gümnaasiumivõrgu analüüs
aastaks 2020”. Geomeedia
uuring käsitleb nii Laagri
kui ka Saue linna piirkondlikke eeliseid logistikast,
olemasolevatest transpordiühendustest,
toetavast
taristust ja konkreetsest
kinnistust lähtuvalt. Laagri
eelistest (Geomeedia uuring
lk 55-61) on eelnevalt palju

räägitud. Seepärast ma märgiksin ära samas uuringus
välja toodud (lk 48-54) Saue
linna eelised.
Uuringus märgitakse,
et Saue linn on Lääne-Harjumaa piirkonna üheks
tõmbekeskuseks ja asub
transpordiühenduste seisukohalt olulisel sõlmkohal.
Hea riigimaanteede võrk
seob Saue linna kõigi Lääne-Harju suuremate asulatega. Saue linna omandis
on riigigümnaasiumi rajamiseks piisava suurusega
hoonestamata maa-ala kõrgel tasemel haridusteenust
osutava täistsüklikooli kõrval. Nimetatud kinnistul
on olemas vajalik detailplaneering ning liitumisühendused kõigi vajalike
kommunikatsioonidega jne.
Põhjalikuma huvi korral

on mõlemad uuringud googeldades huvilistele kättesaadavad ning seal toodud
argumendid ei veena Laagri
tohututes eelistes Saue linna
ees.
Riigigümnaasiumi asukoha valik Laagri ja Saue
linna vahel on ühemõtteliselt ühinenud omavalitsuste
volikogu otsustamise küsimus ning vassimine sellega, mis ministeeriumile
meeldib või ei meeldi mõjub
inimestele eksitavalt. Keskfraktsiooni poolt esitatud
riigigümnaasiumi rajamise
eelnõu Saue linna arvestas
kõikide seda otsust toetavate asjaoludega, kuid sh ka
lubadusega kujundada sinna tulevane Saue valla keskus. Jaanuarikuu volikogu
istungil otsustati jätkata läbirääkimisi ministeeriumi-

valmis sai, uksest sisse ainult siniverelised. Täna ei
pea saabuma kalessis ega
valgete siidkinnastega, oodatud on kõik. „Kui meil nädalalõputi on kohvik avatud,
siis võib ikka tulla ja esimesel korrusel ringi uudistada.
Ei pea ilmtingimata kohvi
võtma, aga köögist tulev
kraam on meil kahtlemata hea,“ kutsub Kolk külla.
Igatahes uksel piletiraha ei
küsita, kuigi saab täitsa ka
giidiga ekskursiooni tellida.
Ka ees ootav suvi tuleb
äsja saadud aasta kultuurimõisa tiitli vääriline. On
teatrit ja mitmeid kontserte.
Näiteks on tulemas kähiseva häälega vanameister
Riho Sibul, helge olemise
ja tabavate värssidega Naised Köögis, ägedad noored
mehed tšellodega C-Jamist.
Ise korraldab mõisarahvas
maasika ja –ubinapäeva.
Põhjust tulla on üsna mitu.
Kolgi sõnul tahaksid nad nihutada kinnistunud arusaamise piire, et mõis on ainult
pidu-pidulikeks ja ekstra
tähtsateks puhkudeks. Vabalt võib tulla laupäevahommikul tassile kohvile ja
teha tiir pargis ja järve ääres,
miks mitte õngki korraks
sisse visata. Peale pulmade
võib korraldada ka lasteaia
lõpupidu või suvepäevi.
„See ei ole ju muuseum!
Meil on aktiivsemaks olemiseks ka võimalusi. Oleme
välja mõelnud GPS-mängu,
siin on mitmeid matkaradu,
kõrvalmajas elavad kitsed.
Meil on suur õunaaed – ehk
on käsitööentusiaste, kes tahaks pisikese siidritööstuse
käima panna või mõne kunstipoekese suveks avada?“
viskab Kolk ideid õhku.
Peamine on see, et jääks
meelde – kui uksed on lahti,
on kõik oodatud, nii saksad
kui toatüdrukud.

ga ning vallavalitsus püüdis
jätta arutelu käigus mujet,
et asukoha suhtes veel kõik
päris kindel pole (vt volikogu istungi protokoll).
29. märtsil arutas Saue
Vallavolikogu keskfraktsiooni eelnõud riigigümnaasiumi rajamise võimalustest
Saue linna. Riigigümnaasiumi rajamise poolt Saue
linna hääletasid kõik kolm
keskfraktsiooni voliniku.
Vallavalitsuse
esindajate püüdlused jätta muljet,
nagu oleks keskfraktsioonil
kunagi teistsugused seisukohad olnud, ei vasta tõele.
Samas ma soovitan neil inimestel, kelle saadik andis
lubaduse riigigümnaasiumi
rajamist Saue linna toetada,
nüüd küsida, miks nad seda
siis, kui võimalik oli, volikogu istungil ei teinud?

Saue vald on ses mõttes äge koht, et elu
pole siin jalgupidi tardumusse betoneeritud ning iseolemine ja -tegemine rokib
sajaga. Eriti ilmekaks näiteks on siinsed
kohvikutepäevad, mis on sel suvel jaotunud kolmeks suuremaks sündmuseks:
kohe suve alul 9. juunil nissikate juures,
16. juunil Laagris ja suve lõpu hinguses
Saue linnas 26. augustil.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

K

ohvikutepäeva fenomen on mõne viimase aastaga sirutunud
üle Eesti pisematessegi küladesse ja neljandat korda
on isikliku sarmiga timmitud hoovikohvikud avatud
ka Laagris. Sel aastal on end
juba ääri-veeri kirja pannud
20 õue/kodumaja, kus ei
kardeta muru tallumist ega
puhvetipidajarolli ning ollakse valmis uudishimulikult katsetama. Kahtlemata
timmib see Laagri kogu-

konna elusolemise protsenti
kõrgemaks. On suupärast
gurmeeusku mekutajatele,
on lihtsat lihapirukat, aga
ka kolm tundi nikerdatud
makroonitupse. On aleviku
keskplatsil, aga ka sutsuke
serva pool – seal teisel pool
suurt maanteed. On koduaiaselt mugavaid, on meluselt sahmerdavaid. Süüa
saab ja meeleolu...
Kindla peale pannakse püsti Valla(hullu)maja
puhvet, uue tulemise teeb
möödunud aasta külastajate lemmik pop-up kohvik
Mekk ja Viht, samuti kõik

Kohvikutepäeval liigub Laagris ringi rohkelt heas tujus rahvast

neli aastat heas vormis olnud Hakuna Matata. Kohvikupidajate nimekiri elab
momendil veel oma elu,
lukku saab see maikuu lõpuks.
Eelmise aasta pealt võib
öelda, et tase on juba kaunis kõrgele tõusnud. Mõni
menüükujundus oli elegantsem kui pealinna peenemates restoranides, valikus oli
nii gluteenivabasid kui ve-

ganvariante nõudlikumale
maitsele, aga valdav melu
on suvemeeleoluselt vaba ja
spontaanne.
Nii nagu eelmisel aastalgi tulevad tuuribussid,
mis kindlatel kellaaegadel
kohvikuringile lähevad, iga
viimne kui punkt saab läbi
sõidetud. Nii et isegi kui jalutada ei jaksa ja jalgratast
ei ole, saab kohale ikka.
Moodsa mõtlemisega üritu-

sena võetakse kasutusele ka
kohvikute kaardiäpp, nutividinatega varustatud kohvikulised leiavad digikaardi
pealt kõik vajaliku, aga ka
„vana kooli“ paberkaardid
jõuavad vallalehe kaudu
igaüheni.
Igasugu lahedat tegevust saab kohvi ja kõhutäie
kõrvale ka: näomaalinguid
ja seiklusmänge lastele,
saunavihtade tegemist suurtele, paljudes puhvetites on
elav muusika ja kontserdid.
Päev lõpeb tasuta kontserdiga Jõekääru pargis,
kus romantilisel häälel
kolm suurt ja muhedat eesti
meest ansamblist Kõrsikud
meeleoluka punkti panevad.
Nelja-aastane kogemus
lubab kinnitada, et Laagri
kohvikutepäeva naudivad
nii tegijaid ise kui külalised. Omad saavad tuttavamaks ja võõrad omamaks,
hoovides-koduõuedel saab
kohvi ja kooki, aga sama
palju aimu ka kogukonna
karakterist.
Otsi: Facebook Laagri
kohvikutepäev

LEHETU 24-TUNNINE KOHVIKUMARATON

Lehetu Külaselts ja Delis Catering
korraldavad Lehetu külakeskuses õuel terve
ööpäeva kestva maratonkohviku algusega
11.08 kella 12-st kuni 12.08 12-ni. Õhtu
täidab kindlasti kontsert, aga esinejanime
on veel vara nimetada. Igatahes kutsutakse
kõiki ühendama maitsemeeltele pai
tegemise ja augustiöised tähesajud.

Oluline kuupäev, mis
kalendrisse märkida kui
Saue linna sünnipäev
ühes kodukohvikute,
meeleoluõuede ja meistrihoovidega, on
26. august.
Saue kohvikutepäev täis hõrke maitseid ja aroome, (koka)
kunsti- ja muusikaelamusi,
uusi teadmisi-oskusi ning
rõõmsat melu on jõudnud oma
esimese väikese juubelitähiseni, toimudes juba viiendat
korda. Esimese korra kümnest kodukohvikust ja kahest
meistrihoovist on välja jõutud
päeva, kus koduaedades ja linnaruumis on toimetamas ühtekokku pealt neljakümne kodukohviku, meistrihoovi, töötoa,
kontserdiaia ja näituseväljaku.
Kõikjal üle linna ja varastest
hommikutundidest õhtuhämarani.
Nõnda võib päeva alustada kella 8-9 ajal joogatades
või putru ja hommikukohvi
nautides, vahepeal jalutada
paari töötuppa, kuulata hoovikontserti või imetleda mõnd
kaunilt kujundatud koduaeda,
lõuna ajal haugata üht-teist
toekamat ning kõige vahele
ja kõrvale maitsta kohvikute
pererahva parimaid hõrgutisi.
Kohvikuisse on külla oodatud
kõik: üleaedsed, pisut kaugemalt ja väga kaugelt tulijad,
kes hindavad head seltskonda, mõnusaid maitseid, kunsti,
muusikat, uusi teadmisi elik
võimalust veeta üks vahva suvepäev rõõmus ja headuses.
Meeleolukale kohvikutepäeva melule paneb energilise
punkti Saue linna sünnipäevapidu jaanituleplatsil. Erinevate tervituste ja ülesastumiste
kõrval on oluline koht ka kohvikupidajate ühispildistamisel.
Tänavuse Saue linna 25. sünnipäevapeo peaesineja on ansambel Shanon.
Registreerumine on alanud
Head sauelased, kutsume teid
26. augustil avama kodukohvikuid, töötubasid või meeleoluõuesid kõikjal Sauel! Oma koduaias, kortermaja hoovis või
avalikus linnaruumis. Olgu siis
hommikul, päevases päikeses
või pärastlõunal.
Registreerumiseks, küsimuste küsimiseks ja mõtete
vahetamiseks saab korraldajaga ühendust võtta e-aadressil
evelin.povel@sauehuvikeskus.
ee või telefonil 5667 5252. Kohvikute-töötubade
registreerimine jääb avatuks kuni 25.
juulini. Selle põhjal valmib kohvikute-meistrihoovide kaart,
mis aegsasti postkastidesse
jõuab. Kõige operatiivsem
info: Facebook Kodu Kohvikute Päev.
EVELIN POVEL
korraldaja
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Laagri kohvikutepäevalt leiab
oma nii gurmeeusku mekutaja
kui tänavatoidu nautija

Saue linna
sünnipäev
kodukohvikute
ja meistrihoovidega
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PÜSIRUBRIIK TUNNE
KOHALIKKE SÖÖGIKOHTI

Kernu mõisa kohvik meelitab
meeleolu ja šokolaadikoogiga

See söömaminek oli köögikamba jaoks
tavapärasest lõunasest kõhutäitmisest
kraad glamuursema hõnguga. Mõis
ju ikkagi. Ainuüksi see fakt iseenesest
sundis seltskonna parema rõivakraami
kapist välja otsima. Ikka siidipluus ja
valge kleidike, isegi pooleteistaastasele
kaasa võetud toidutestijale pandi kraega triiksärk selga. Tõsi, tema eelistas
kogu söömaaja autos magada, nii et see
oli lõpuks üsna asjatu hiilgamine.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

E

t siis Kernu mõis ja
selle kohvik Ludvig.
Just äsja on alanud
kohvikul see hooaeg, kus
söögile-kohvile saab jälle
nädalalõputi minna. Talvisel
perioodil on kohvik pigem
kinni, ettetellimisega ikka
saab, aga niimoodi juhuslikult minnes peaks arvestama, et kõht võib tühjaks
jääda.
Pärnu maanteelt tuleb
paremale sisse keerata umbest 37. kilomeetril Tallinna
poolt. Sealtsamast, kus on
tee ääres tankla ja Kernu
Toidutare nimeline söögikoht on. Testiv seltskond on
seda juba väisanud, see jäetakse seljataha ja kohe võtab
tulijaid vastu puudeallee,
no täpselt nii, nagu mõisas
peab olema. Ja juba ta kerkibki, see mõisamaja, kaugelt näha, et ilusti korda tehtud, majesteetlik peegeldus
kumab justkui majaesiselt
tiigiltki. Trepil kahel pool
sambapaar, hea fantaasia
korral võiks uskuda, et nüüd
kohe astub valgete kinnastega toapoiss uksele ja võtab
külaliste kohvrid.
Seda siiski ei juhtu, aga
kõrgendatud meeleolu jätkub ka teisel pool ust. Esimene ringiuitav pilk tabab
uhked kardinad, maast laeni valgest plaadist kamina,
aristokraatse moega mööbli.
Kohvikut ulatub kolme erinevasse saali ja hoolimata
vaid 10-kraadisest kevadilmast on juba ootel ka terrassitoolid.
Mida ringiuitav pilk
kohe ei taba, on kohvikuinimeste silmapaar. Rohkem kundesid ei paista olevat, küll aga istub keegi ühe
laua taga, arvuti süvenenult
näppude all. Selgub, et just
seesama inimene võtab teenindusotsa mõne aja pärast
küll üle, aga algus on pisut
kohmetu. Köögikamp leiab
aknaaluse koha, sest pisike
pooleteistaastane
söömatulija on jäänud autosse uinakut tegema ja seepärast
masin üsna aknaalusesse
vaateulatusse pargitud.
Testiv trio läheneb letile
ja viimaks aktiviseerub ka
naine laua tagant. Natuke

tundub, et ehk on mõisas
niisama uudistajaid tihemini kui kohvikukliente, sest
kui teenindaja taipab, et
tegemist on tõesti tõsimeelsete lõunasöögihuvilistega,
läheb jutt soravamaks. Nii
näiteks pakutakse alustuseks klaasi vahuveini maja
kulul. Just eelmisel päeval
on Kernu mõis saanud aasta kulutuurimõisa tiitli ja
seda rõõmu saab klaasikese
kihisevaga kundedenigi viidud. Mis on muidugi puhas
raiskamine, sest seda saab
lubada endale ainult üks
kolmest, ülejäänud peavad
pärast autorooli minema.
Menüüs paistavad silma puha tundmatu nimega
Flammkuchen’id. Otsetõlkes leegikoogid, mis on olemuselt pigem pitsataolised,
imeõhukesel
leivataignal
koogid erinevate täidistega. Aprillis on kohvik Saksa-meelsel lainel, pakkumisel on erimenüü Saksa
kevad: grillvorstid punakapsaga, kanašnitsel Frankfurdi
kastmega, seenesupp.
Menüü ei ole teab mis
pikk, aga kõik leiavad oma,
hinnatase on isegi suts normaalsem, kui mõisaköögist
arvaks. Alla kümne euroseid toitegi on üsna mitu,
suure tummise supi saab
isegi viiekaga. Kallim muidugi, kui tavapäraselt lõunasöögile raatsiks kulutada,
aga mõis ju ikkagi.
„Kas me ei võiks siin
midagi korraldada?“ vaatab testija L. hindava pilguga ringi. Meelolu on tõesti
selline, et tuleks tagasi või
jääks pikemalt. Sulnis rahu,
muusikagi on tasa jäänud
ning kuskilt viskab sisse kirgast linnulaulu. Laual klaas
vahuveini, veed ja teed, millest muide üks puha eritellimus. Testija G esitas tagasihoidliku soovi saada sooja
vett sidruni ja ingveriga. Ei
olnud probleemi, tuli ära.
Jookidega tuleb lõbustada
end 20 minutit, siis saabuvad lauda söögidki.
Testija G. on võtnud
lõhe veinikastmega. „Ma
planeerisin suppi võtta, aga
no ma ei saa. Esiteks tundub
supp mulle kuidagi liiga
vähe ja teiseks - kui antakse võimalus, et vali mida
tahad - no kuidas ma siis

Testija L.

Testija G.

Testija A.
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võtan supi?“ teeb G. mõistmatut nägu. Ta kiidab riisi
(on sõmer ja hästi maitsestatud, mitte nii, nagu tema
igapäevases
söögikohas),
tunnustab, et toit on kuum
(mitte nii nagu eelmisel
testkorral), salat tundub huvitav (talle endale ei tuleks
pähegi rohelise salati ja tomatiga erinevaid tsitruselisi
miksida), kala on põnevalt
maitsestatud (mees muidu

teeb kodus lihtsalt soola ja
pipraga). „Väga isuäratav ja
visuaalselt nii värviline,“ ei
koonerda G. hea sõnaga.
Testija L. on vahepeal
liikunud õue auto juurde
olukorda kontrollima ja naaseb pisut närvilisena. „Saate
aru, toonekurg lihtsalt jalutab auto kõrval. Ma loodan,
et see ei ole mingi märk,“ ütleb ta. „No selleks ajaks, kui
artikkel lehes ilmub, on juba

teada, kas oli või ei,“ möönab lauakaaslane A. suuremeelselt.
Testija L. on võtnud
sarnaselt testijaga G. menüü
kõige kallima prae – pardifilee hinnaga 14 ja pool eurot.
Ja on pisut pettunud. Koorik
ei ole krõbe ja kuivapoolne on ka. „Siit lihast peaks
praegu mahla tilkuma, aga
see näeb kuiv välja ja maitseb samamoodi,“ on L. isegi
õnnetuvõitu. Aga lisandiks
pakutav peedi-vaarika kombinatsioon pälvib kiidusõnu
ja imestustki: „Nagu ka G.,
ma ei taipaks vist ise peeti
ja vaarikat koos kasutada,“
nendib L. Taldrikul on siugja käega visatud veel pastinaagipüree ja L., kes on kõi-

gist toiduteadlikum, ütleb,
et erinevad toitained olla
pakutus kenasti tasakaalus.
Testija A. võttis enda
meelest kerge supi, aga toodud seenesupp osutub küllalt kobedaks kausitäieks,
kus selgelt on tuvastatav
vähemalt üks kukeseen,
šampinjonid ja veel mingeid
seeneversioone, saiakuubikutega üle kallatud. Igatahes
on kõik rikkalik, maitsev ja
tohutult täitev. „Aga tundub,
et paksendatud tärklise või
jahuga ei ole,“ hindab L.,
kes küsib ka ühe lusikatäie
proovida.
Desserdiks tuleb gluteenivaba šokolaadikook. Üks
tükk kolme kahvlikesega.
Naistel on kevad ju ikkagi.
Lauale laekub tume hõrgutis, mis tipneb vaarikatupsuga. Kahvel läheb läbi
koogi imesujuvalt, tekstuur
on mahlane, maitse patuselt
hea. „Miks te teete minuga
niimoodi?“ küsib L. kerge
ahastusega, kui käsi vähemalt kolmanda suutäie järele liigub. Tema nimelt ei söö
kooke hetkel. Lubamatult
hea on tõesti.
„See tund siin on läinud
väga mõnusalt, hea on olla,“
resümeerib L. „Seda kohta
ma julgeks soovitada küll.
Maja ees on peaaegu nagu
meri, saab jalutada tiigi ääres, võibolla õngegi sisse
visata, teha tiir mõisapargis,“ loetleb G. lisaväärtusi.
A. vaatab lihtsalt unistades
ringi. Tal on lapsepõlvekiiksuna kaasas mõisapreili
unistus ja ses keskkonnas
saab see unistus küllaga kütet juurde.
Aga seda peab ütlema,
et väga vaikne oli. Üht Soome numbrimärkidega autot
ja üht laudkonda oli veel
näha. Aga utsitaks küll korragi proovima. Tööpäevast
lõunat võibolla mitte, aga
nädalavahetust koos oma
inimestega mõnusas miljöös
soovitaks ilmtingimata.

Enne veel, kui pabistamine ja eksamipalavik
tuevikutalendid paariks kuuks endasse haaravad,
saadi korraks vabas vormis ja mootoriurina
keskel kokku LaitseRallyPargis. Sai üksteisele
otsa vaadatud, adrenaliin üles keritud ja
võistlusmomendi kõrval jagati smuuti- ja
vrapilaua taga ka tulevikuplaane.
Kokku lõpetab sel aastal gümnaasiumi 127
sauevallakat.

Saue on linn, kus
kohtuvad aedlinn ja
korterelamute rajoon.
Mujal maailmas on sellistes linnades üha enam
populaarsust kogumas
ettevõtmine, kus linna
aiaomanikud jagavad
oma peenramaad mõne
korteriperega.

Kes? HELINA
Kust? Tallinna 32. keskkool
Mis edasi? Plaan A: TTÜ Kuressaare
kolledž, elamusmajandus.
Plaan B: USA-sse noortelaagri kasvatajaks suveks ja siis sisustada aeg
kuni uue õppeaastani kuidagi ära.
Mis on oluline? Lähedased inimesed,
leida enda jaoks need, kellele saab
toetuda. Sõbrad ja pere. Üksi ei taha
keegi olla.

Kes? ERIK
Kust? Saue gümnaasium
Mis edasi? Plaan A: TTÜ IT-kolledž.
Plaan B: majandusmatemaatika, täpsemalt graafikud, kuidas raha liigub,
kuhu-millal investeerida.
Mis on oluline? Pere, sõbrad, tervis.

Kes? BIRTE
Kust? Rocca al Mare kool
Mis edasi? Plaan A: eripedagoogika
Tallinna ülikoolis suunaga logopeedi
kutsele.
Plaan B: aastaks ema firmasse tööle
ja siis proovin uuesti.
Mis on oluline? Kõige tähtsam on
armastus, see on kõige alus.

Kes? ANNABEL
Kust? Saue gümaasium
Mis edasi? Plaan A: Tartu ülikool,
füüsika, keemia ja materjaliteadus.
Plaan B: ei olegi, siis lähen aastaks
välismaale, näiteks Aasiasse võitluskunste õppima.
Mis on oluline? Sõbrad on kõige
tähtsamad. Olen aru saanud, et olla
üksi ilma sõpradeta on kõige hullem
asi maailmas.

Kes? KERT
Kust? Jakob Westholmi gümaasium
Mis edasi? Plaan A: TTÜ robootika ja
tootearendus.
Plaan B: puudub.
Mis on oluline? Õnn.

Kes? JAAN
Kust? Saue gümnaasium
Mis edasi? Plaan A: Inglismaale meediat õppima ja siis vabakutselisena
video-, foto- ja filmikunsti looma.
Plaan B: ei teagi, kaitsevägi ilmselt.
Mis on oluline? Vabadus teha, mida
ma tahan ja head suhted sõpradega.

Foto: Anu Parts

Lehetu laste koolivaheaega mahtus aasta
esimene grillimine ja kevadised koristustööd
Koolivaheaeg Lehetu lastele algas Ääsmäe seiklusrajal seigeldes ja sel aastal
esmakordselt grillides. Ilmajaam lubas
küll vihma, rahet, lörtsi, aga meile paistis
seiklusrajal päike.
ELVI URGAS
Lehetu külaselts

E

smaspäeval peale lõunat kogunesime Lehetu külakeskuse juurde
ja sõit võis alata. Võtsime
kaasa ka toidud grillimiseks
ja joogid janu kustutamiseks. Kohale jõudes selgus
aga, et meid oodati hoopis
järgmisel päeval. Aga me ei
lasknud ennast sellest häirida ja lapsed alustasid seiklusraja avastamist.
Oh neid kilkeid, mis siis
kostma hakkasid! Kõige

põnevamaks rajaks osutus
köistee, millega sai teha
pika sõidu alla ja lõpus veel
tagasi keerata. Sellel ajal,
kui kõik seiklusrada avastasid, sain mina hakata vorste
grillima. Kui vorstid valmis,
oli lapsi väga raske sööma
meelitada – seiklusrajal oli
nii põnev! Aga värske õhk
ja tühjad kõhud tegid valiku
lihtsamaks. Peale einestamist mängiti veel erinevaid
mänge ja roniti seiklusrajal.
Kui hakkasime koju minema, ütlesid lapsed, et käed
ja jalad on küll valusad, aga

Laagriselfi

tuju on väga hea. Ääsmäe
seikluspargi omanikud olid
meiega väga rahul, sest peale meie külaskäiku jäi plats
puhtaks. Nad ütlesid, et selliseid külastajaid võiks rohkem olla ja kutsusid meid
uuesti külla, kui nad ka miniloomaaia avavad.
Neljapäevaks edastasin
lastele sõnumi, et kohtume
tavalisel ajal. Kui ilm lu-

bab, siis teeme külakeskuse õuealal koristustöid ja
pärast küpsetame midagi
maitsvat. Ütlesin ka, et mul
on nende jaoks üllatus, aga
seda näevad nad siis, kui
kohale tulevad. Uudishimu
oli ikka suur ja lapsed olidki
enne minu kohalejõudmist
platsis. Uurisid, mis see
üllatus siis on. Ütlesin, et
kui kohale jõuab, siis saavad

teada. Märgates Anu autoga tulemas, said nad aru, et
üllatus ongi Anu. Rõõmu
oli palju, kui Anu teatas, et
nüüd on ta Lehetu külaseltsi liige ja me hakkame teda
siin üsna tihti nägema.
Siis asusime üheskoos
õueala riisuma ja töö läks
hoogsalt käima. Kes riisus,
kes pühkis tee puhtaks ja
kes vedas lehed lõkkeasemele. Lehevedu oligi kõige
põnevam tegevus – kott lehtedega kärusse, siis Ruslan
koti otsa ning sõit võis alata. Kui õueala oli koristatud, läksime tuppa ja Anu
juhendamisel valmistasime
imemaitsva omleti. Isegi
need lapsed, kes ei olnud
enne omletti söönud, kiitsid
selle väga heaks. Magusroaks küpsetasime muffineid. Tore päev toredate
inimestega möödus kiiresti
ja peagi oli aeg koju minna.

Põhjuseid on selleks mitmeid.
Vanematel inimestele pole
peenramaa pidamine enam
jõukohane ja kõiki aiasaadusi
ei jaksa ise ära tarbida, mõnel
juhul on aiaomanik väga hõivatud ja aiamaa jääb sööti. On
noori aiaomanike, kel puudub
kogemus ja teadmised ning abi
ja hea nõu on teretulnud. Ja tegelikult on ju lihtsalt tore asju
koos teha.
Korterites elab jälle kindlasti inimesi, kellel pole maakodu või suvilakrunti, kuhu
peenramaa rajada. Paljudel
lastel pole maavanavanemaid,
kelle juures näha lähedalt,
kuidas seemnest tärkab taim
ja sügiseks on maitsvad, oma
käega kasvatatud viljad suhu
pistmiseks küpsed.
Olgu need põhjused millised tahes, Saue linnas on kindlasti kasvuhooneid, mis mingil
põhjusel on tühjaks jäänud ja
peenralappe, mis ootavad rohenäppe värsket köögivilja ja
maitserohelist kasvatama.
Saue linna kodanikel tärkas idee, et viiks aiaomanikud
ja korterirahva omavahel kokku. Igaüks saaks omale leida
sobiva aiakaaslase ja terve
suve koos ühist peenramaad
pidada ning saaki jagada.
Kui oled üks nendest, kes
on lahkelt nõus oma tagaaeda jagama või see, kes tahaks
suvel osa oma ajast pühendada aiapidamisele mõnes Saue
linna aias, siis anna endast
märku. Kirjuta lühike tutvustus
enda kohta ja ettekujutus sellest, kuidas sinu arvates ühine
aialapi pidamine võiks toimida.
Ootame kirju 19. maini, siis
teeme huvilistega koosviibimise, leiame omavahel sobivad
aiakaaslased ja asume tööle.
Sügisel korraldame ühise pikniku, vahetame muljeid ja saame teada, mida selline koostegemine meile andis.
Kirjuta ilse@sauelinnakodanikud.ee või helista 552 5211.
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Eksamite perioodi eelne
vabaltvõtt Laitse rallipargis

Jaga oma
tagaaeda
kaaslinlastega
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Aprillikuus toimunud
Turba kooli karjääripäeva
eesmärk on õpilaste huvi
suurendamine oma karjääri
kujundamisega seotud teemade vastu.
Turba kooli 9. klassi tunniplaanis
on karjääriõpetus. Tihedat koostööd tehakse Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse karjäärispetsialistidega, kes kohtuvad 7.-9. klassi
noortega paar korda õppeaastas,
et rääkida üldisematest karjäärija õppimisvõimalustest või viia
läbi individuaalseid nõustamisi.
Lisaks nendele tegevustele
toimub juba kolmandat aastat
järjest aprillikuus ülekooliline
karjääripäev. Sel õppeaastal olid
kaasatud noored 1.-9. klassini.
Kohtuti erinevate elukutsete
esindajatega, tutvuti kutseõppeasutuses või gümnaasiumis
õppimisega ning arutleti teemal,
kuidas olla aktiivne noor nii põhikoolis kui õpinguid jätkates.
Algklasside õpilased said
tänu lapsevanematele tutvuda
erinevate erialadega. Oma tööst
rääkisid vabatahtlikud päästjad, raamatukoguhoidja, meditsiinitöötaja ja filmiprodutsent.
Uusi teadmisi jagati koolikaaslastele plakatite ja ettekannete
abil. 5.-9. klass kuulas erinevaid
loenguid gümnaasiumi- ja kutseõppe võimalustest. Külas olid
esindajad Tallinna ehituskoolist,
Vana-Vigala tehnika- ja teeninduskoolist, Noarootsi gümnaasiumist. Ettevõtlusest rääkis 6. ja
9. klassile Kadarbiku Köögivili OÜ
esindaja, õpilased said tutvuda
ka toodetega.
Turba kooli noored on sellel
õppeaastal aktiivselt osalenud
Veni Vidi Vici kaudu õpilasvahetuses. Õpilasvahetuses osalenud
noored jagasid kogemusi, liitus
ka Veni Vidi Vici organisatsiooni
esindaja. Eesti Noorteühenduste Liidu esindaja motiveeris 9.
klassi õpilasi olema ühiskonnas
aktiivsed.
Vanema vanusegrupi päev
võeti kokku Maailmakohvikus.
Maailmakohvik tähendab, et
teadmisi jagati laudkondades
noorelt noorele. Sellises vormis
saadi osa kõikidest loengutest.
Oleme kooliperega tänulikud
kõikidele külalistele, kes sel päeval meie kooli külastasid ning jagasid karjääriteemalisi teadmisi,
kogemusi.
ENELI ÖÖPIK
Turba kooli huvijuht

Jüriöö lõke jäi süütamata,
aga jooksud said joostud
Saue valla XIV
jüriööjooks
Vanamõisas on
selleks korraks
joostud – kokku
osales 150 rahvasportlast. Tänud kõigile, kes ei
pidanud paljuks
tulla oma lastega
sportima ja ka ise
meeskondlikust võistlusest,
ööorienteerumisest, tõrvikutega
rongkäigust ja
kepikõnnist osa
saama.
KATRIN KRAUSE
MTÜ Vanamõisa küla

K

õige populaarsem
laste distants oli vanuseklass 7-8-aastased, kus kokku võistles 24
tüdrukut ja poissi. Suurima
osavõtjaskonna eriauhind

Meeskondliku võistluse esikolmik

läks Maidla küla meeskonnale „Suvila pöörased“, kes
lisaks sportimisele olid ka
vaimukalt lahendanud oma
kostüümid.
Saue valla meeskondlikus võistluses osales 7
meeskonda ja kokku 56
jooksjat ning jüriööjooksu rändkarikas ja esimene
koht läks sellel korral Risti
jooksjatele, kes läbisid teatejooksu seitse kilomeetrit
ajaga 24 minutit ja 31 sekundit. Teise koha pälvis
Saue spordikeskuse mees-

kond ning kolmanda koha
võistkond Triathlon Estonia & spordisemud. Väga
tublid tulemused saavutasid Hüüru ja Vanamõisa
küla meeskonnad, kes jäid
4. ja 5. kohale.
Õhtul kimbutas tugev
tuul, seepärast jäi ka turvalisust eelistades süütamata
jüriöö lõke. Kokku tulnud
võistlejaid tuul ei hirmutanud ja kui selgus tõsiasi, et
tellitud buss, mis pidi võistlejad stardipunktidesse vedama, oli jäänud tulemata,

olid kõik mõistva suhtumisega ja kohapealt leidsime
palju abilisi, kes aitasid
teatejooksu võistlejad oma
stardipunktidele viia. Lastejooksude ja teatevõistluse
peakohtuniku rollis hoidis kätt pulsil Laagri kooli
kehalise kasvatuse õpetaja
Ain Karutoom ning põneva öise orienteerumise raja
vabaõhukeskuse
lähiselt
korraldas ja viis läbi sauevallakast orienteerumise
vanameister Johannes Tasa.
Täname kõiki sponso-

reid, kes toetasid Saue valla
XIV jüriööjooksu ning panid võistlejatele välja toredad auhinnad: Saunapunkt,
MOMU
mootorispordi
muuseum, Laitse graniitvilla, Santa Maria, Kadarbiku, Balsnack ja Premia.
Jüriööjooksu
korraldust
toetas Saue vald ning spordivõistluse korraldas MTÜ
Vanamõisa küla meeskond.
Kõik võistluse tulemused
on leitavad:
my.raceresult.com.

Traditsioonid on sillaks mineviku ja
tuleviku vahel
1343. aasta aprillis süütasid muistsed eestlased jüriööl ühel Harjumaa mäekünkal asuva maja. Selle
märguandega algas talurahva ülestõus oma priiuse taastamiseks. Küllap ei osanud toonased võitlejad
aimatagi, et sadu aastaid hiljem tähistatakse nende vabaduspüüdu kõikjal Eestis jüriöö jooksudega.
REELIKA VÄLI
Nissi põhikooli
haridustehnoloog

E

simene jüriöö jooks
toimus Eestis 1960.
aastal. Ka Nissi koolis on see spordiüritus üks
vanematest
traditsioonidest – 1987. aasta 23. aprillil toimus Nissi koolis
esimene klassidevaheline
meeskondlik jooksuvõistlus. Pioneeripäeviku sissekanne kirjeldab, et joosti
õhtul kella kümne ajal ja
kokkuvõte tulemustest tehti
tõrvikuvalgel.
Sel kevadel joosti juba
31. korda ja seekord võttis osa 19 võistkonda. Läbi
aastate on koos kooliõpilastega jooksnud ka külalisvõistkonnad. Sel aastal
jooksid külalistena Turba
kooli õpilased, kes said üldarvestuses 2. koha. Lisaks
võistles hoolekogu ja lapsevanemate segavõistkond
ning värvikates kostüümi-

Foto: Ott Ajaots

Turba
koolis õpiti
kujundama
tulevast
tööelu

Foto: Reelika Väli
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Jüriöö jooksu start

des 3. klassi lapsevanemate
võistkond.
Kord õpilasena jüriöö
jooksul võistelnud tulevad
nüüd osalema vilistlastena
või elavad kaasa oma lastele. Aastakümneid kest-

vate traditsioonide tähtsust
on raske ülehinnata. Need
on sümbolid, mis annavad
koolile oma näo ja loovad
ühtekuuluvustunde
ning
ühendavad sillana minevikku ja tulevikku.

Esikohale nii kooli kui üldarvestuses tuli 9. klassi võistkond:
Victoria Käsk, Triin Kilk, Katriine Laanjärv, Oliver Tamm, Ats
Kivimets ja Karl Georg Kuusemets

Nissi kool
otsib
esindusmeene
ideid

Kuues kord on juba toimuda sel armsal
sündmusel, kus kõikide lasteaedade
esindused pisikestest kolmestest kooliminejateni Laagri kooli staadionil ühes
rütmis pärimustantse tantsivad. Õpetajadki panevad rahvarõivad üll ja seavad
sammud sünkrooni.
SAUE VALDUR
leht@sauevald.ee

„K

us naeratus on?
Ega meil sõjaväe
paraad ei ole,
pidu on ju!“ hüüatab õpetaja Mari Tomp tantsutunnis.
Üle saali sahistava naisteväe
huuled vormuvad ülespoole
küll, sest tegelikult on nad
ette valmistamas oma esinemisnumbrit lasteaedede
tantsupäevale ja selle ürituse
kohta jagub ainult tunnustavaid sõnu.
„See on võimas pilt ja
tunne, kui kogu seltskond
hakkab staadioni nurkadest
keskele rongkäigus kokku
tulema, igal rühmal oma
nägu: ühtsed särgid, õhupallid, plakatid,“ nendib üks.
„Kuidas isegi need pisikesed
kolmesed on õhinas, vanemad vist ei oska aimatagi,

kui väga need meie eesti
tantsumängud neile tegelikult meeldivad,“ tõdeb teine.
„Ja nüüd jaguneme ja seal
jälle ühineme! Täpselt nagu
haldusreform,“ lõõbib Mari
harjutustunnis. Neid õpetajatest tantsijaid on kokku pea
40 hinge ja osalus on kirjas
nii Turbast, Ruilast, Haibast
kui Riisiperest. Saue linnast,
Ääsmäelt ja Laagrist rääkimata. „See on väga oluline,
et lapsed näeksid oma õpetajaid rahvariietes ja tantsimas.
Et nad teaksid, et isegi siis,
kui mõnel teisel päeval käib
õpetaja rebitud teksastes või
sõidab tööle mootorrattaga,
siis oskab ja tahab ta ka neidsamu vanu tantse tantsida,“
on Mari veendunud.
Tantsupäev ise sai pisut
rohkem kui kuus aastat tagasi alguse lihtsast tõdemusest,
et lasteaia majades on nii ilu-

Meeleolusid möödunud tantsupäevadest

emotsioon on garanteeritud,“
lubab Birgit Sipelgas Laagri
lasteaiast, kes kogu selle
festivali mõõtu sündmuse
projektijuhiks on. Tema sõnul on ainult ühel korral pidu
vihma pärast ära jäänud, nii
et on lootust, et saatus soosib
ka sel korral.

Ka õpetajad harjutavad, et tantsupäeval sammud sünkrooni saaks

said rahvarõivaid, majad ise
täis vahvaid lapsi ja õpetajate peades vanad rahvalikud
lood ja seaded, et on lihtsalt
vaja need kokku siduda ja
midagi ägedat teha.
„Tegelikult on sellel ka
laiem mõõde. Kui meie täna
neid vanu eesti rahvatantse
ei tantsi, siis kümne aasta
pärast on need juba kadunud. Kui palju on maailmas

Saue valla lasteaedade

rahvaid, kelle pärimus ongi
kõik niimoodi haihtunud...“
teab Mari.
Kokku tuleb 22. mail
staadionile 47 laste rühma
ja üks õpetajate oma. Seda
seltskonda saab olema tuhatkonna inimese jagu, pealtvaatajad veel lisaks. „Kõik,
kel on sel päeval mahti, võiksid tulla lihtsalt kohale vaatajana üritust nautima. Hea

tantsupidu toimub
22.mail 2018, kell 10.00
Laagri Kooli staadionil.
Olete kõik oodatud
kaasa elama!

Tule uuri välja, mis see robootika üldse on
Lisainfo:

Kolm aastat tagasi jõudsid robotid
Laagri kooli. Keegi ei osanud aimata,
et sellest saab üks suurimaid robootika
huviringe Eestis, kus igal aastal õpib
programmeerimist ja robotite ehitamist
enam kui sada õpilast.
DIANA POUDEL
korraldaja

K

una noored soovisid oma tegemisi ja
teadmisi tutvustada
sõpradele ja peredele, siis
lükati käima piirkondlik
robotivõistlus-tehnikapäev
Laagri Robocity. Üritusele on oodatud nii need, kes
juba oskavad roboteid ehita-

R

da, kui ka need, kes tahaksid
teada, mis asi see robootika
üldse on.
Selle aasta Robocityl
toimuvad robotivõistlused
linnaläbimises, sumos ja
robotimängus. Laagri roboringi nooremad õpilased
tutvustavad oma mudeleid
teemal „Veeseiklus“ ja vanemad õpilased viivad läbi
töötubasid, kus saab tutvu-

Laagri Robocity 2018
19. mail kell 11-17 Laagri
koolis, uuri Robocity.ee.
Pileti hind: 3 eurot; võistlustel osalejatele, lasteaialastele ja Saue valla
koolilastele on sissepääs
tasuta

da erinevate robotitega nagu
näiteks LEGO EV3 ja WeDo
2.0 ning õppida Scratchis
programmeerima.
Töötubades osalemiseks on vaja
registreerida end ürituse kodulehel.
Avatud on Beebot robotiala, kus väiksemad saavad
robotitega teha erinevaid

d
a
v
e
ä
p
mu 4.-20.mai

õpimänge ja panna ennast
proovile takistusrajal. Selleks pole vaja eelnevaid
teadmisi robootikast, kõik
õpetatakse selgeks kohapeal.
Noortele tuleb oma tegemistest rääkima youtuber
Victoria Villig ning Robocity projektijuht ja raamatu „Turvaline internet.

Digimaailma teejuht“ autor
Diana Poudel teeb algklassi
lastele ja nende vanematele
koolituse turvalise interneti
teemadel.
Ka tulevad oma tegemisi tutvustama Arduino
roboringi õpilased ning kohapeal on võimalik tutvuda
3D-printeri tööga, millega
valmivad ka Robocity auhinnakarikad.

Konkurss „100 lennukat
ideed“ kutsub õpilasi,
lapsevanemaid ja aktiivseid kogukonnaliikmeid
2018. aasta jooksul
genereerima ideid Nissi
põhikooli kingitusteks.
Kingituse idee võib vormistada
mistahes formaadis, see võib
olla T-särk, tass või hoopis
midagi põnevamat ja üllatavamat. Oluline on, et kingitusel
oleks seos Nissi põhikooliga.
Ideede hulgast valib teostamiseks parima välja komisjon ja
see vormistatakse kingituseks,
mida kool saab hakata esindusmeenena kasutama.
Siiani on kasutusel olnud
erinevaid meeneid, näiteks
kooli pildiga šokolaad, kooli nimega pastapliiats, käsitöötunnis valmistatud geelküünlad
jne. Nendega on kool tunnustanud tublisid õpilasi, silmapaistvaid õpetajaid, abivalmis
lapsevanemaid ning kõiki, kes
kooli märkimisväärselt toetavad. Kingituste valimisel on
eelistatud olnud laste valmistatud esemed.
Ideekonkursi projektijuhi
Eneken Maripuu sõnul on uusi
ideid vaja kasvõi seepärast, et
sageli on abivalmid inimesed
aastast aastasse ühed ja samad ja et nad ei saaks igal aastal ühesugust kingitust, oleks
vaja oleks uusi inspireerivaid
ideid.
Ideedena on juba laekunud
särgiideid, samuti koti, mütsi
ja seeliku kujundus. „Meil on
plaanis ideede genereerimisse
kaasata 18. mail toimuval perepäeval T-särgi töötoas moekunstnik Kalle Aasamäe. Samuti sooviks leida mõtteid, mida
saaks valmistada kooli uue
CNC-pingiga,“ ütleb Maripuu.
Ideid kogutakse 2018. aasta
jooksul, neid saab saata kooli
huvijuhile huvijuht@nissikool.
ee. Kõikidest kingiideedest tehakse fotod, mida eksponeeritakse Riisipere kultuurimajas
ja hiljem säilitatakse kooli arhiivis.
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Lasteadede tantsupäev toob staadionile
kokku tuhatkond osalejat
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Muusikaõpetaja
mõtiskleb: ilusa
ja õrna kogemise
aeg oleks justkui
kevadel
Kevadine valgus ja väikesed valged
kellukad annavad tunde, et midagi
on tulemas. Midagi mõnusat ja sooja.
Enam ei tahakski õppida, vaid hoopis
väljendada. Niimoodi tasapisi jõuabki
teadmine sellest, et on ärkamise-tärkamise aeg.
Muusika vallas on igal aastaajal midagi öelda,
ilmselt on see nii kõikides loovtegemistes. Heli
on muusika väikseim osake ja see ei saa olla vale,
sest iga heli omab tähendust, vaid kultuurilised
konstruktsioonid piiravad meid, heli tekitajaid.
Pole olemas musikaalseid ja mittemusikaalseid
inimesi. Selle kevade muusikaliselt elamuslikke
hetki on olnud Laagri kultuurikeskuses ja meie
inimestega seotult nii mõnigi.
Näiteks see aprillikuu õhtu, kui Laagri kultuurikeskuses astusid lavale muusikud kitarridega,
Riho Sibul ja Ain Agan, ning tekstilugeja ja autor
Vladislav Koržets. Helikunst ja luuletekst olid
sügavas omavahelises sünergias. See oli elamus
kõrvadele.
Järgmisel õhtul Estonia kontserdisaalis pakkusid võimsa lõppakordi saatesarjale „Klassikatähed“ kolm finalisti ja ERSO. Klassikatäht Tanel
Eiko Novikov tuli Laagri kultuurikeskusse umbes
10-aastasena koos emaga, kultuurikeskuse juhataja Ingrid Novikovaga. Kui sa kuuled-näed, mida
üks noor muusik oma pillil ja pilliga teha suudab,
siis saavad detailid oluliseks. Olen väga õnnelik
ja uhke, et sain kogeda sellist muusikalist elamust – pärast Taneli esitust tõusis Estonia kontsertsaali publik püsti.
Ja laupäevase päeva hommikul oli Laagri kultuurikeskus meie oma noorte muusikute päralt
– „Loodus muusikas ehk muusika looduses“ oli
juba järjekorras seitsmes muusikaline audio-video kontserdiformaat, mis pakkus põnevust nii
muusika esitajatele kui ka kuulajatele.
Muusika muudab meid üksteisele lähedasemaks, omasemaks, arusaadavamaks. Ja nii see
kevad tuleb – ikka muusikalisi hetki kogudes.
SIRJE LIIV
muusikaõpetaja Laagrist

KULTUURIKALENDER MAIS
AEG

TOIMUMISKOHT JA AEG

KORRALDAB

KONTAKTID

1.05 Laagri lasteaedade tööde ühisnäitus
20.06

Laagri kultuurikeskuses

Saue valla kultuurikeskus

tel 679 6765, laagri@sauekultuur.ee

4.05 Kaija Kesa graafikanäitus „Aed“
3.06

Riisipere kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

8.31.05

maalide ja luule näitus „Kalevite
Maarjamaale“

Saue päevakeskuses

Saue päevakeskus

16.05

Nissi piirkonna eakate Laulasmaa spaa
külastus

väljasõit kell 10 Riisipere kultuurimaja eest
ja kell 10.10 Turba kaupluse eest; hind 9
eurot (sõit ja pilet)

16.05

Nikolai Kormašovi maalikogu näitus
„Päästetud pühadus“

kell 14 ühiskülastus kuraatori juhendamisel
Mikkeli muuseumisse, pilet 4,50

Saue päevakeskus

vajalik eelregistreerimine Saue
päevakeskuses

17.05

Murrumetsa orienteerumismäng

kell 17 Mõnuse külas

Mõnuste küla, Hageri
kihelkonnapäevad

orienteerumismängu juhendaja
Anneli Aas, info tel 5645 5039

17.05

Saue poistekoori ja Saue noorte meeste koori
kontsert „Poisid, lähme peole!“

kell 18 Hopneri majas (Tallinn, Raekoja plats
Saue muusikakool
18)

17.05

Saue valla mänguteatri etendus „Transnaine“

kell 19.30 Hüüru mõisas, pilet 5 eurot

MTÜ Hüüru külaselts, Saue
valla mänguteater

www.huuru.ee

19.05 Kirbuturg Laagris

kell 10-14 Laagri kultuurikeskuse õuel

Marika Grünberg, Saue valla
kultuurikeskus

tel 679 6765, laagri@sauekultuur.ee

koduloo- ja suguvõsauurimise töötuba
19.05 „Kuidas sünnib kodulugu“, juhendab Evelin
Povel

kell 12 Jõgisoo seltsimajas

MTÜ Saue-Jõgisoo
Haridusselts

kell 15 Ääsmäe külaplatsil, avatud kohvik

MTÜ Ääsmäe Külakogu

19.05 Ansambli Pihlamari 20. sünnipäeva kontsert

kell 16 Laagri kultuurikeskuses

ansambel Pihlamari

20.05 Saue linna taaskasutuslaat ja garaažimüük

kell 10-15 Saue linna „Pargi ja Sõida“ parklas
Saue huvikeskus
(Kuuseheki 4a, Saue linn)

20.05 Nissi Trollide kevadkontsert

kell 12 Riisipere kultuurimajas

MTÜ muusikaselts Nissi Trollid

Saue poistekoori nooremate
20.05 ettevalmistuskooride kontsert „Nii lõbusam
on ringi tuisata“

kell 12 Saue kontserdisaalis (Nurmesalu 9)

Saue muusikakool

19.05

21.05

ÜRITUS

Muuseumiöö pärismuspidu Ääsmäel koos
rahvatantsijate ja muusikutega

Saue seeniorteatri etendus „Kaks mängu
linnaparkidesse. „Ärtumäng“ ja „Potimäng““

merike.kiisel@gmail.com

tel 679 6765, laagri@sauekultuur.ee
müüma pääseb eelregistreerimisega:
evelin.povel@sauehuvikeskus.ee

kell 17 Saue päevakeskuses, ilusa ilma korral
Saue päevakeskus
keskuseesisel platsil

22.05 Saue valla lasteaedade tantsupidu

kell 10 Laagri kooli staadionil

Laagri lasteaed

24.05 Saue poistekoori ja Saue segakoori kontsert

kell 18.30 Laagri kultuurikeskuses
(Veskitammi 8, Laagri), tasuta

Koorid ja Laagri kultuurikeskus

25.05 VabaSõlm 2018

kell 18 MoMu muuseumis, pilet 5 eurot

Turba kool

26.05 Saue linna laulu- ja tantsupidu Saue Sõlg

kell 15 rongkäik Keskuse pargist
jaanituleplatsile. Kell 15.30 folklooripeo
algus

Saue huvikeskus

www.sauehuvikeskus.ee

27.05

kell 12 Saue linna staadionil (Nurmesalu 9)

Saue spordikeskus

www.sauespordikeskus.ee

Saue linna tervisespordipäev

Muusikakohvik Riisiperes – Joanna Joa, Andi
27.06 Villenthal, Karmen Kilk, Aap Jõeste, Ott Ajaots, kell 17 Riisipere kultuurimajas
Märt Maasikas
30.05

Austin Milleri (USA) akustiline kontsert ja
5-käiguline Erlis Schönbergi õhtusöök

Nissi kultuurikeskus

kell 19 Vanamõisa vabaõhukeskuse
palksaalis

MTÜ Vanamõisa küla

www.vabaõhukeskus.ee

SpringCup andis noortele kogemusi ja
treeneritele ideid mänguplaani täiustamiseks
Viiel nädalavahetusel toimus Saue valla suurim noorte jalgpalliturniir SpringCup 2018.
Mängud toimusid nii Laagri kunstmurustaadionil kui ka Saue kooli staadionil ning
ühtekokku osales pea viiskümmend võistkonda neljast erinevast riigist: Rootsist,
Soomest, Lätist ja Eestist.
LAURI NUUMA
Harju JK spordidirektor

S

pringCup on noorte jalgpalliturniir, mille korraldajaks Laagris toimetav
jalgpalliklubi Harju JK. Turniiri
eesmärk on pakkuda osalevatele meeskondadele võimalikult
tugeva tasemega mänge, mida
igapäevaselt Eesti jalgpallimaastikul on raske leida ja mis
panevad nii treenerid kui ka
mängijad analüüsima oma igapäevatööd rahvusvahelisel tasandil.
Esindatud olid Põhjamaade
suurklubid IF Brommapojkarna
Rootsist, HJK (Helsingin Jalkapalloklubi) Soomest ning tuntud
noorteklubid FC Honka Soomest ja FS Metta Lätist. Konkurentsi oli pakkumas loomulikult
Eesti paremik eesotsas Harju
JK võistkondadega.

Kohtumiste ajal olid ilmad
muutlikud nagu ikka Eestis ning
mängitud sai nii vihma, rahe kui
ka päikese käes. Tähtsaim aga
oli ikkagi see, et võistkonnad
ei lasknud sellest ennast heidutada ning mängiti motiveeritult
ja rõõmuga. Head meelt tegi ka
see, et pea kõikides meeskondades leidus väga häid mängijaid,
kellest kindlasti kuuleme rohkem tulevikus. Tagasiside turniirile oli positiivne, organisattoorselt sujus koostöö hästi ning
kindlasti said kõik võistkonnad
hulganisti häid mänge ning treenerid uusi ideid oma mängutplaani täiustamiseks. Kõik tulemused ja lisainfo on saadaval
www.springcup.ee.
Täname sujuva koostöö eest
Laagri spordikeskust, Park Inn
by Radisson Meriton hotelli, hotell Dzinglit, Peoleod, HJK Travelit, iSporti ja Ramirenti.

Harju JK võistkondade kohad vastavalt vanuseklassile:
• 2004 sündinud – 4. koht
• 2005 sündinud – 2. koht
• 2006 sündinud – 6. koht

• 2007 sündinud – 2. koht
• 2008 sündinud – 9. koht
• 2009 sündinud – 3. koht
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Epp Ehitus OÜ. Lame ja viilkatused, fassaadid,
üldehitus, sise- ja välisviimistlus, plaatimistööd,
Tel: 5017650, e-mail:eppehitus@gmail.com.
Aitame maja paberitega. Ehitusluba. Kasutusluba.
Seadustamine. Ehitise audit. 5306 1181. majapaberid@gmail.com
Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd.
Kontakt: 53 529 476, mehitus@gmail.com.
MAJA ehitamine koos kõigi lahendustega, projekteerimine, kasutusluba. Kontakt: 53 529 476, mehitus@gmail.com.
Aia-, värava-, tõstukse ja automaatika lahendused parima hinnaga Eestis. Kvaliteetne liugvärava komplekt kuni 4 m avale 1595 eurot. Tiibvärava
komplekt kuni 5 m avale 1150 eurot. www.koduvärav.ee, tel 5895 8809, info@koduvärav.ee
Pottsepatööd ja korstnaotste vahetus eramajadel.
Uute küttekehade ehitus ja vanade remont. 12aastane töökogemus ja kutsetunnistus. Tegutsen
Sauel ja vahetus ümbruses. Telefon: 56903327.
Lõikan hekki, trimmeriga pika rohu ja heina niitmine, Saetööd aias. Tel 55547291.
SAUE ILUSALONG. Avatud E-R 9.00-20.00, L 10.0017.00. P -. Tel. 6212021, 5074466. Meil töötab juuksur,
küünetehnik, kosmeetik ja massöör. Palume telefonil aeg ette registreerida.
Pikaajalise kogemusega ettevõte pakub raamatupidamisteenust väikeettevõtetele ja korteriühistutele. Info tel. 518 3832. Malle.

Ostan garaaži, kõik pakkumised on oodatud! Tel.
56641122.
Soovin üürida 2-3-toalist korterit Sauel või Laagris.
Tel 55561224
OST/MÜÜK
Pere ostab nõukogudeaegseid lauanõusid ja lillevaase. Telefon 58599737, e-posti aadress tarbeklaas@hot.ee.
Soovin osta kiiresti sõiduauto, hinnaga kuni 1000
eurot. Võib olla ka ilma ülevaatuseta. Telefon
58190200, e-posti aadress Rain30@hot.ee.
Soovin osta omaaegse Tarbeklaasi ja Juveelitehase
tooteid, nahkköites raamatuid, Eesti kunstnike töid
(maal, graafika, kujud), postkaardid, märgid. Võib
pakkuda ka muid vanu esemeid. Tel 51 76412.

Liiv, muld, killustik, kruus, freesasfalt + transport.
Tel: 53953788.
Ostan rinnamärke, vanu postkaarte ja fotosid, raamatuid, trükiseid ja dokumente ning muid kollektsioneerimise esemeid. Tel. 6020906 ja 5011628 Tim.
Müüa puitbrikett kandiline 165€/960 kg, turbabrikett 155€/960kg, pellet premium 6mm ja 8mm,
märg lepp 45€/1m3. Laost saab osta paki kaupa:
puitbrikett 10kg/1,9€ , turbabrikett 10kg/1,6€ ja
pellet 15kg/3€. Tel. 56 924 924, 637 94 11, www.leilibrikett.ee.
Killustik, liiv, graniitkillustk, sõelutud põllumuld,
sõnnik, kompostmuld, haljastusmuld, täitepinnas,
freesasfalt, tsementsegud. Erinevad kallurid 100kg
- 8t. Tel: 501 5992.

Ostan kasutuseta jäänud auto, ka Vene auto. Võib
vajada remonti. Telefon 56298239.

Vihmaveesüsteemid ja muud plekkdetailid ja plekksepatööd teie majale. Saue Plekipada, 5543331, plekipada@gmail.com.

Liiv, killustik, sõelutud põllumuld, haljastusmuld,
kasvuhoonemuld, freesasfalt, kruus kohaleveoga.
Hea läbivus ja manööverdusvõime. Tel. 5079362.

Kvaliteetne pottsepa- ja korstnapühkimisteenus.
Kütteseadmete ning korstnate ehitus, remont ja
hooldus. www.ahjuteenused.ee. Tel.56639398.

Müüa söögikartuleid, huvi korral helista 56564029.
Müüa soodsalt Keila vallas Aarnamäe karjääris liiva, sõelutud ja sõelumata mulda transpordivõimalus. Tel. 56 564 103, e-mail pallemer@gmail.com
TÖÖ
Pakume tööd C-kat. kallur-veoautojuhile Harjumaal.
Vajalik töökogemus ja tehniline taip. Info 5346 0382.
Vajatakse töödejuhataja-projektijuhti teedeehituse ja transpordi vallas. Vajalik eelnev töökogemus.
5346 0382.

Mullamuttide hävitamine. WWW.FAMINER.EE.
WWW.E-GARDEN.EE, 56698863.

Pakume tööd ekskavaatorijuhile Harjumaal. Vajalik
töökogemus ja tehniline taip. Info 5346 0382.

Katuste kõrgsurvepesu ja värvimine (plekk, kivi,
eterniit). Fassaadi survepesu ja värvimine. Tänavaja unikivide puhastus. 56 241 509 Andres

Hotell Peoleo pakub tööd toateenijale. Töö graafiku
alusel. Info: jana@peoleo.ee või tel. 51 88 363.

Viime TASUTA ära teie vanaraua (pliidid, vannid, torud, pesumasinad jne). Tel 55541036.
Viimistlus Yks OÜ - Teostame erinevaid üldehitustöid: siseviimistlus, maalritööd, plaaatimistööd,
santehnilised tööd, elektritööd, korterite renoveerimine, maja fassaadide värvimine ja renoveerimine. Tel: 58382337, e-mail: viimistlus1@hotmail.com.
Pottsepatööd kogenud meistrilt. Kivilõikus tolmuvaba. Materjalivedu. smati@hot.ee tel 5207833.
KINNISVARA
Ostan garaaži Saue linnas hinnaga 5000-8000 eurot. Kõik pakkumised on oodatud! Tel. 56675000.

surma puhul
Saue Segakoor

Mis tulema peab - see tuleb.
Kellel saab otsa aeg - see läheb.
Minnes võtab ta lambist tule ja süütab
taevasse tähe.
Mälestame ja avaldame kaastunnet
omastele

MAIMO JURTOVA
surma puhul.
KÜ KIIA 11

Otsime oma väiksesse kolektiivi õmblejaid. Õmbleme spordirõivaid. Tööaeg paindlik, palk kokkuleppel. Asume Sauel, Kasesalu 12. Aneri Sport OÜ
5137705.
OÜ Parkimisjoon pakub tööd teekatte markeerijatele. Ettevõte asub Sauel, töö toimub peamiselt
Harjumaal. Info tel 686 3386 või oliver@parkimisjoon.ee.
Pakume tööd koristajale Laagri alevik, Valdmäe
5 asuvas tehasehoones. Tööaeg E- R, 6.30- 14.30.
Palk 640 euri bruto. Tööle asumine esimesel võimalusel. Hea ligipääs bussidega nr 18 või 27. Kontakt
Ülle, nr. 57704116.

Laagri English Camp
29.7. - 2.8.
Fun
Games
Native speakers

Age 13-16

Promoõhtu 20.aprillil
kell 17:00
Laagri Kultuurikeskuses
57813756

laagrid.ee

Vanamõisa Vabaõhukeskuses

LOOVUSTIIM

Hääleseade, mikrofoni ja lavalise liikumise praktika.

TÄNAVATANTSUTIIM

SEIKLUSTIIM

GRAFFITITIIM

Näitlejameisterlikkuse töötuba Mihkel Tikerpalu juhtimisel.

REGISTREERIMINE WWW.LINNALAAGER.EE

Mariliis Jõgeva töötuba: "Mood ja meie".
Kontsert-kohtumine: Mariliis Jõgeva ja Oliver Mazurtsak.
"Su nägu kõlab tuttavalt" stiilis laulude ettevalmistamine
ja kontsert.

Saue valla lastele soodushind 70, teistele 100 Eur
Info ja registreerimine:
ae.artists@gmail.com
mob:+372 56631916 MTÜ Omakogu

13- 15. 06 OSALUSTASU
ALATES
18-20.06 59 €
ROBOOTIKATIIM
MUSTKUNSTITIIM

FOTOTIIM

Fekaalivedu, kogumiskaevude tühjendus! Helista ja
küsi pakkumist. Tel 53 468 430.

Loomasõnniku ja mullamüük kohaletoomisega.
Konteinerite 12-30m3 rent ja vedu. Veo ja tõsteteenus. Muru ja heinaniitmise teenus. Metallitööd.
info@wthaldus.ee, 56 157 888.

VIIVI NORVIKU

Müüa kuivad lõhutud kasehalud 40l võrkkotis hinnaga 3,50 EUR/kott. Transport Saue valla piires tasuta. 56914266

Kivikorstnate ehitamine ja remont. Tel 518 8889.

Puhastame küttesüsteemid ja muudame kodu ohutuks! Lisaks küttesüsteemide hooldamisele teostame ka nende ülevaatust. Korstnapuhastaja OÜ, +372
566 467 56. Vaata lisa www.korstapuhastaja.ee.

Avaldame sügavat kaastunnet
laulukaaslasele Marju Norvikule
kalli ema

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504
5215, 514 5215, info@est-land.ee.

Ostan teie sõiduk! Võib olla uus, remonti vajav või
seisev auto! Ei pea olema ülevaatust ega kindlustust! +372 54 575 055, alka515@hotmail.com. Kuulutus ei vanane!

Väikeveod kuni 2 t. Kohaleveoga liiv, muld, killustik,
sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Tel. 50 92936.

Kustus elu, vaikis valu,
mälestus jääb alati

KOMÖÖDIATIIM

Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. Puude tervisliku
seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta.
SOODSAD HINNAD. Telefon 5220321, www.arbormen.ee.

Ostan korteri Saue linnas, kõik pakkumised on oodatud! Tel. 56641122.
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KUULUTUSED

TEENUS
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud E-R 15.00-19.00. L, P
suletud. Telefon 6003382, info@sauekliinik.ee. Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku telefonil
aeg ette registreerida! Koduvisiidid.

LINNALAAGER
Ujumisevabaaja- ja
puhkelaager
Kloogarannas

TaimAUT
lastelaagrid

suvi 2018 Spordija ujumise
lastelaager
Kloogarannas



Vabaaja- ja
puhkelaager
Pärlseljal

Vabaaja- ja
puhkelaager
Karksi-Nuias





INFO JA
REGISTREERUMINE:

Tel 52 04 057
info@taimaut.ee  WWW.TAIMAUT.EE
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Hüüru mõisahoones alustab keraamikaring
lastele neljapäeviti kell 16-17.30
täiskasvanutele neljapäeviti 18-19.30
Osalemistasud: lastering 5 eur-i kord, täiskasvanute
osalustasu 10 eur-i kord + materjal kaalu järgi
Juhendaja: Liivika Asumaa
Kõik on lahkesti kutsutud!

19. mail kell 12 Jõgisoo seltsimajas
koduloo ja suguvõsauurimise töötuba

* KUIDAS

SÜNNIB
KODU LUGU *

juhendab ja praktilisi nõuandeid jagab
Evelin Povel (Eesti Genealoogia Selts)

Hüüru mõisahoones
17.05 algusega 19:30
pilet 5€

TRANSNAINE
SAUE VALLA MÄNGUTEATER
Allas Malve Annus Aal
Vaikma Tikkenberg
Staelborn

Helista 56629621 Imbi

30. MAIL

Algus kell 19.00

VANAMÕISA
VABAÕHUKESKUSE
PALKSAALIS
Vabaõhukeskuse
tee 20, Saue vald

Kontsertõhtusöök:

iller
A(Ourlasndtio/nFloM
rida, USA)

aitsed

ja Kevadised m

tsert
stiline soolokon
Austin Milleri aku is Schönbergi
Erl
ja 5-käiguline
k
autoriõhtusöö

WWW.VABAÕHUKESKUS.EE

NISSI PIIRKONNA
EAKATE

LAULASMAA SPA

KÜLASTUS

16. MAIL 2018
VÄLJASÕIT

RIISIPERE KOOLIMAJA EEST
KELL 10.00
TURBA KAUPLUSE EEST 10.10
Hind 9 eurot (pilet + transport)
Ootame aktiivset osavõttu!
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AS BALSNACK INTERNATIONAL HOLDING

Otsib enda Ääsmäe meeskonda

Otsib enda Ääsmäe meeskonda

LAOTÖÖTAJAT

LIINITÖÖLISI

Pakume sulle:

Peamised
tööülesanded:

Pikaajalist töösuhet
Huvitavat tööd arenevas ettevõttes
Väljaõpet kohapeal
Toredaid meeskonnakaaslasi
Katseaja lõppedes bruto kuupalka
alates

Tooraine,
valmistoodangu
ja materjalide
lattu vastuvõtmine
ning kauba
väljastamine

KRÕPSU

JA
POPCORNI
TAHAD TEHA?

Saada enda cv aadressile
info@balsnack.ee
või helista 6728980

 haljastusmuld
 liiv
 killustik

Toome kauba ise
kohale
Kopp-laaduri teenus
info@kalsep.ee
tel 5346 0382

KAARDID
ENNUSTAVAD
AS SAMI võtab tööle:
• MASINATE KOOSTAJA
(kommunaal-ja
põllumajandustehnika)
• RAKISTE VALMISTAJAKEEVITAJA

Täiendav info ja kandideerimine:
• Telefonil 53087205
• e-posti aadressil: sami@sami.ee
Aadress: Tule 20, Saue linn

WWW.SAMI.EE

SEADISTAJAID

Pakume sulle:

Pikaajalist töösuhet
Huvitavat tööd arenevas ettevõttes
Väljaõpet kohapeal
Toredaid meeskonnakaaslasi
Katseaja lõppedes bruto kuupalka
alates

1100€

Ootame sinult:

KRÕPSU

JA
POPCORNI
TAHAD TEHA?

www.balsnack.ee

Müüa

OÜ TARN
TEL. 5037827
INFO@TARN.EE

LIINIOPERAATOR-

Ootame sinult:

Valmidust graafikujärgseks
tööks
Huvi “Kuidas asjad
töötavad”?
Ausust ja kohusetundlikust
Mõttelaadi, et töökoht on
sinu teine kodu!

www.balsnack.ee

KOPP-LAADURITÖÖD,
KIVITÖÖD

Otsib enda Ääsmäe meeskonda

Pakume sulle:

1000€

Eelnevat töökogemust laos
Tõstukijuhi ja C-kat lubade
olemasolu
Head füüsilise
koormuse taluvust
Ausust ja kohusetundlikust
Mõttelaadi, et töökoht on
sinu teine kodu!
Saada enda cv aadressile
info@balsnack.ee
või helista 67 28 980

AS BALSNACK INTERNATIONAL HOLDING

Pikaajalist töösuhet
Huvitavat tööd arenevas ettevõttes
Väljaõpet kohapeal
Toredaid meeskonnakaaslasi
Katseaja lõppedes tunnipalka
alates 5€ + lisatasu

Ootame sinult:
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AS BALSNACK INTERNATIONAL HOLDING

Valmidust graafikujärgseks
tööks
Huvi tehnika vastu
Ausust ja kohusetundlikust
Mõttelaadi, et töökoht on
sinu teine kodu!

MÜÜGIL SUUR VALIK
SUVELILLI, LILLEAMPLEID,
TOMATI- JA KURGITAIMI
AS Sagro, Hoiu 10a, Laagri alevik
Tel 502 4771, lilled@sagro.ee
Avatud E-R 12-17, L 9-15

Saada enda cv aadressile
info@balsnack.ee
või helista 67 28 980

www.balsnack.ee

Metsakeskus.ee
Ostame kasvavat metsa,
põllumaad ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 €/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

SUVELILLED,
AMPLID JA TAIMED
kasvatamine ja müük

E-P 9.00 - 20.00

Kuuse 9, Laagri Tel 56508860

ILUVÕIMLEMINE

Tüdrukud alates 4. aastast
Saue valla kultuurikeskus,
Veskitammi 8. Tasuta
proovitreeningud 22.05 ja 24.05 kell
18.30. Treeningtunnid hakkavad
toimuma septembrist 2018. a.

ALTA SK / 56473901 / larime.est@gmail.com

Otsime Stoneridge Electronics AS’i
meeskonda tootmistöölisi.
Töökoht asub Tänassilma tehnopargis.

Täiendav info ja kandideerimine:
kandideeri@manpower.ee või
telefonil 6306500

SILMADE KONTROLL
JA PRILLIDE MÜÜK

Tel 900 1727 • 24 h

Hind 1,09 €/min
Sooduspakkumine: www.ennustus.ee
Kätelt ennustamine veebis:
www.hiromantia.eu

8 JUUNI
ALATES 10.00
SAUE
PÄEVAKESKUSES

MUTIPÜÜK

Info ja registreerimine
telefonil 5323 2454

Tel 545 77 971
www.mutt.ee

2016

Saue valla vapp
Põhivapp
SPOT

CMYK / RGB

Punane
PANTONE 185C
PANTONE 185U
C0 / M100 / Y100 / K0
R228 / G0 / B43

SAUE VALLA

Vanamõisa vabaõhukeskuses
22. juuni 201 8

9. juunil 2018

VANAMÕISA

RATTARETK
Põhivapp kui hõbedast värvi ei ole võimalik kasutada

Hõbe
(asendusvärv valge)

Must

PANTONE 877C
PANTONE 877U

PANTONE Black C
PANTONE Black U
C0 / M0 / Y0 / K100
R0 / G0 / B0

ALUFIN Satingloss

Silmade kontroll 15€,
prilliostjale TASUTA

Ühevärvilised vapid

Vapi miinimumlaius on 15mm

ts 50 km
tan
dis

JAANITULI
P 20. mai 2018 kell 13:00 1. Nelipüha
Teenistust juhatab ja jutlustab Erki
Kuld. Muusikaga teenib Oleviste kiriku
segakoor Irma Vaiklo juhatusel.

MARSRUUT: 11:00 Vanamõisa
vabaõhukeskus >> Tutermaa >> Keila
>> Ohtu >> Vasalemma >> Rummu
>> Padise >> Munalaskme >>
17:00 Laitse seltsimaja Kaasikul
Registreerimine alates 14.05 www.vabaõhukeskus.ee

LIIS LEMSALU

JAN UUSPÕLD
JA VANEMÕDE

LASTELE: BEYBLADE MINITURNIIR JA ATRAKTSIOONID
PILETID EELMÜÜGIS PILETILEVIS ja kohapeal
www.vabaõhukeskus.ee

P 27. mai 2017 kell 13:00
Teenistust juhatab ja jutlustab Raivo
Kaustel. Muusikaga teenib Nõmme
Baptistikoguduse segakoor Anneli
Vinkeli juhatusel.
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Peebu talu Võrumaalt

OTSIB
MARJAMÜÜJAID
Hooaeg juunist augustini.
Täistööaeg. Põhipalk+lisatasu!
Töö asukoht: Saue

Helista tel. 5625 9540 või
saada email: info@frigotaimed.ee

PAKKUME TÖÖD

LEHEKANDJALE JALGSI JA AUTOGA
SAUEL, LAAGRIS JA KEILAS
Töö sisu on ajakirjanduslike väljaannete ning muude postitusmaterjalide
varahommikune (algusega kell 3.30-7.30) kanne 6 päeval nädalas (E-L).
Lehekandjad töötavad osalise tööajaga ja vanemlehekandjad täistööajaga.

Lehkandja töötasu on 4€ eurot tund + reklaamikande tasud. Vanemlehekandjale
maksame kuupalka.
Autoga lehekandjal ja vanemlehekandjal on vajalik isikliku auto olemasolu,
mille kasutamise kulud kompenseerime.
Oma soovist palume teada anda telefonil 617 7772 või 51 99 72 83
personal@expresspost.ee

ПРЕДЛАГАЕМ РАБОТУ

ПЕШИМ ПОЧТАЛЬОНАМ, ПОЧТАЛЬОНАМВОДИТЕЛЯМ В САУЭ, ЛААГРИ И КЕЙЛА
В рабочие обязанности входит доставка периодики и других почтовых материалов
в почтовые ящики рано утром (начало в 3.30-7,30 ) 6 дней в неделю (Пн-Сб).
Почтальоны работают с частичной занятостью, старшие почтальоны работают с
полной занятостью. Оплата почтальона 4.€ в час + оплата за доставку рекламы.
Старший почтальон получает фиксированную заработную плату.
Если желаешь работать почтальоном-водителем или старшим почтальоном,
то у Тебя должна быть возможность ежедневно использовать личный
автомобиль в рабочих целях (затраты компенсируем).
О своём желании работать просим дать знать по телефону 617 7772,
51 997 283 или по электронной почте: personal@expresspost.ee

WWW.EXPRESSPOST.EE

Pakume laias valikus
terastooteid meie jaemüügi
laost Laagris
Lõikame mõõtu ja müüme ka
väikeseid koguseid
Pakume transporti
kohaleveoks

Head uudised!
Alates 2018. a
aprillist on
Laagri Hambaravi OÜ-l leping
Haigekassaga ja täiskasvanutel
on võimalik saada hüvitist. Laste
hambaravi on endiselt tasuta.

VALIKUS:
• Armatuurraud ja
armatuurvõrk
• Nelikant- ja
ümartorud
• Tsingitud torud
aiapostideks
• Talad ja karprauad
• Lattrauad,
nurkrauad, ümarad
• Külmvaltsleht,
kuumvaltsleht,
tsingitud leht
• Roostevaba materjal
(leht, ümar, nurk,
latt, torud)
• Alumiiniumist
ümarad ja lattrauad,
rihvellehed

Sobiva materjali valimiseks kasuta meie KALKULAATORIT
Piirimäe 5,76401 Tänassilma, Laagri
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