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Taluturg

Kevadine Talupäev Saue valla
Kultuurikeskuses toimub 21. mail

Vald otsib võimalusi
Laagri Koolis neljanda
paralleelklassi avamiseks

7. aprillil toimunud kohtumisel lapsevanemate ja
vallaesindajate vahel arutati pingelist olukorda
puuduvate koolikohtade osas Saue vallas ja välja
käidi vallapoolne lubadus leida võimalus suurendada Laagri Kooli klassikomplektide arvu 2012.
aastaks kolmelt neljale.
					
loe lk 2

Tallinn-Paldiski maantee
rekonstrueerimise menetlusprotsess taas aktiviseerumas
Tallinn-Paldiski maantee kilomeetrite 11,46-24,0
(lõik 5) rekonstrueerimise keskkonnamõjude avalik arutelu toimub ilmselt juunikuus.
					
loe lk 3

Ingrid Novikova
Saue valla Kultuurikeskuse juhataja
Laagri Taluturu avamine ja perepäev Saue valla Kultuurikeskuses
on tulemas ühise üritusena 21. mail,
algusega kell 10.00.
Talupäevale on oodatud kõik sauevallakad, kel soov osta või müüa isetehtud hoidiseid, aiasaaduseid, mett
ja teisi mahetooteid, käsitööna valmistatud keraamikat, lapitekke, maale või ehteid.
Ootame sel korral ka suuremat osavõttu just kohalike elanike poolt nii
müüma, kui ka ise ostlema, kuna kohalikele elanikele on osalemine taluturul tasuta. Eelmise aasta hoidised,
mis keldris seisma jäänud, tuleks
ju sel kevadel veel ära müüa. Vabal
ajal meisterdatud punutised või kodukootud esemed leiavad kindlasti
väärilise omaniku.
Talupäeval avame ka praktilise töötoa nurga, kus küsimuste tekkimisel
on huvilistel võimalus omavahel infot vahetada ja näpunäiteid jagada.
Teemaks võib saada nii leivategu,

korvi punumine, toidu valmistamine, kangastelgedel kudumine, taimed, aiandus või aiasaadused.
Kauplema on oodatud üksikkauplejad ja väiksemad ettevõtted, seda nii
oma vallast kui ka mujalt Eestist. Eelistatud on talutoodang või käsitööna
valmistatud toodang: liha-kala valik,
mahlad-marjad, köögiviljad, juurviljad, ravimtaimed, maitseroheline,
kitsejuust, mesi, leib, kuid samas ka
villased-linased tooted, käsitöö, keraamika, puidust punutised, sepised,
ehted ja palju muud.
Laagri Taluturg hakkab toimuma
üks kord kuus laupäeviti
10-14.00ni
Saue valla Kultuurikeskuse õuel
Juunis on turupäevaks 18.06
Taluturule registreerimiseks ja
müügikohtade broneerimiseks
palume teatada Saue valla
Kultuurikeskuse üldnumbrile
679 6765 või juhatajale 534 65917,
veskitammi@sauevald.ee

Saue valla Kultuurikeskuse perepäeva kevadkontserdiga alustame kell
11.00 suures saalis, kus on võimalik
kuulata muusikastuudio Vikerkaar
mudilaste ja suuremate laululaste esinemist, mis on sel korral pühendatud
nende juhendaja Sirje Liivi 20. aastasele tegutsemisele kultuurikeskuses.
Kutsume kõiki lapsevanemaid ja vanavanemaid vaatama ka Saue valla
lasteaedade laste joonistatud tööde
ühisnäitust kultuurikeskuse pikas
saalis ning salongis on üleval Laagris
tegutseva kunstniku Mall Metsa tööde näitus.
Sportlikud ja meelelahutuslikud tegevused kultuurikeskuse õuealal toimuvad kuni 16.00ni. Kohale on oodata
noortekeskuste ja suvelaagreid ning
teisi vaba aja sisustamise võimalusi
pakkuvate asutuste esindajaid tutvustamaks erinevaid võimalusi laste
suve korraldamiseks.
Ootame Talupäevast osa saama Laagri alevi rahvast ja muidu aktiivseid
vallaelanikke!
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Vallajuhtimine

Vallavolikogus 28. aprillil
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•
•

Muudeti Saue Vallavolikogu 30. detsembri 2010 määrust nr
31 „Saue valla mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute poolt läbiviidava piirkondliku kultuuri-, spordi-,
noorsootöö ja vabaaja tegevuse toetuse eraldamise tingimused ja kord“ muutmine, mille tulemusena on võimalik
toetada ka mittetulundusühinguid, mis ei ole registreeritud Saue valda ja füüsilisi isikuid, kes ei ela Saue vallas,
samuti rahvusvahelisi ja mitme valla koostööprojekte
Toimus Pakendiseadusega kohaliku omavalitsuse organi
pädevusse antud küsimuste otsustusõiguse delegeerimine
Jäeti algatamata Vanamõisa küla Saueaugu 12 kinnistu
detailplaneering
Otsustati kahe kinnistu (Vanamõisa küla Vabatmaa ja Kiia
küla Kiia tee 1) tasuta kasutusse andmine
Toimus nelja katastriüksuse (Vatsla külas Roti, Koppelmaa
küla Sepa 3 ja Valingu küla Sarapuu tee 1 ja Jõgisoo küla
Imperial) jagamine ja sihtotstarvete määramine
Otsustati Laagri alevikus Veskitammi tn 10a ja Kuuse tn
39a maade ja Alliku külas Kotka tee L11, L12, L13 maa munitsipaalomandissse taotlemine
Otsustati kinnistute omandamine (Jaagupi 3, Kirsimäe 3)
Otsustati Saue vallas Püha külas Pere-Kaarle 5 kinnistu
omandamine ja võõrandamine

KONKURSS KAUNIS KODU

Saue Vallavalitsus korraldab
“Kauni Kodu” konkursi
Hinnatakse
järgmiseid
kategooriaid:
Kauneim talu
Kauneim eramu
Kauneim tööstusehitis
Kauneim kaev
Ootame kõikidelt vallaelanikelt ja seltsidelt kuni 15. maini
ettepanekuid kandidaatide kohta, soovitavalt koos lühikese
põhjendusega. Ettepanekud saata arendusspetsialist
Kati Oolole - kati.oolo@sauevald.ee, tel 654 1152

Laagri Lasteaia Ääsmäe filiaal kuulutab välja konkursi
lasteaiaõpetaja vabale ametikohale (1,0)
Tööleasumine 15.08.2011
Avaldus, CV ning kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide
koopiad saata 20. maiks 2011 aadressil
Kasesalu 10A, Ääsmäe, 76402 või aasmae.lasteaed@mail.ee
Info telefonil 608 6165

Ääsmäe Põhikool võtab alates
uuest õppeaastast tööle põhikooli
loodusainete asendusõpetaja ja
kooli psühholoogi (0,5 kohaga)
Info telefonil 534 91082 või
e-aadressil kool@aasmaepk.edu.ee

IN MEMORIAM
Saue Vallavolikogu ja
Saue Vallavalitsus
mälestavad Saue valla esimest
vallavanemat
(aastatel 1991-1994)
SIRJE MILT
12.05.1950-6.04.2011

Vald otsib võimalusi Laagri Koolis
neljanda paralleelklassi avamiseks

Koduvald

7. aprillil toimunud kohtumisel
lapsevanemate ja vallaesindajate vahel arutati pingelist olukorda puuduvate koolikohtade osas
Saue vallas ja välja käidi vallapoolne lubadus leida võimalus
suurendada Laagri Kooli klassikomplektide arvu 2012. aastaks
kolmelt neljale.
2011. aasta kevadel on must-valge
situatsioon koolikohtade osas järgmine: koha peal on pakkuda kokku
96 1. klassi kohta (72 Laagris ja 24
Ääsmäel), kooliteed alustavate laste
arv on 178. Tulenevalt sellest said
suur hulk lapsevanemaid märtsikuus koju teate, et nende lapse piirkondlikuks kooliks on määratud
Pääsküla Gümnaasium, mille kohta pahameelt tundvad emad-isad
vallafunktsionäridelt kohtumisele
aru pärima tulidki.
Prognoosimatu
sissekirjutamisbuum
Olukorra, kus 82 last oma valla
koolidesse õppima ei mahu, taustal on mitmed tegurid. Ühelt poolt
seadusandlikud piirangud eelmisel aastal kehtima hakanud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse
näol, teiselt poolt uued vastuvõtueeskirjad Laagri Koolis, millega
varasemad koolikatsed asendati
uute kriteeriumitega, mis seavad
eelisolukorda need, kellel õde-vend
juba õpib koolis ning seovad kooli
pääsemise ametliku vallaelaniku
staatusega.
Just viimane tõi kaasa prognoosimata sisseregistreerimisbuumi
möödunud aasta lõpul. “Asjaolu, et
meie elanike seas on nii palju neid,
kellest uute sisseastumiseeskirjade
kinnitades avalikes registrites märkigi ei olnud, seda ei olnud võimalik ette prognoosida,” leiab abivallavanem Tiia Allas.
Pinget lisasid ka Tallinna koolide
uued vastuvõtueeskirjad, mis avaldati alles märtsikuu keskel ja mis
erinevalt varasematest aastatest välistasid mitte-tallinlaste võimalused kandideerida linnakoolidesse.
“Senine aastatepikkune kogemus
ütleb, et vähemalt paarkümmend
peret valis ikka mõne Tallinna
kooli,” selgitab haridusnõunik Liivi Siim.
Abivallavanema sõnul on küll
omavalitsuse kohustus lastele koolikohad tagada, aga: “Kui võimalusi kohapeal ei leidu, siis koostöös
teiste omavalitsustega ja seda olemegi teinud, pakkudes kokkulepete alusel piirkondlikeks koolideks
Pääsküla ja vähemas osas ka Saue
Gümnaasiumi”.

AKTIIVNE ARUPÄRIMINE: infotunnile kogunenud vanemad kasutasid
aktiivselt võimalust nõuda vallajuhtidelt selgitusi olemasoleva olukorra ja
tulevikustsenaariumite kohta
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VAJADUS KASVAB: tabelist nähtuvalt on koolikohtade vajaduse tipuks
2015/2016, kus kooliminvate laste arv on 216 ja oleks vaja
9 klassikomplekti (graafikus ei ole arvestatud täiendavat sisserännet)
“Hetkel on bussiteenuse riigihanke protsess korraldamisel.
Augustikuuks kaardistame koolibussiliinide ja peatuste täpse
vajaduse ning enne kooliaasta
algust antakse teada marsruudid. Pääsküla Gümnaasium asub
5 minuti tee kaugusel Laagrist
ja koolibussi liini pikendamine
ei ole mingi probleem. Pääsküla
Gümnaasiumi tunnid algavad ka
hiljem, kui Laagri Koolis,” palub
Allas vanematel mitte muretseda.
Kui pakutud kooli vanemale siiski ei sobi, on võimalik vaadata
ringi ka erakoolide seas. “Uue põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse
kohaselt on kohalikele omavalitsustele alates 1. septembrist 2011
pandud kohustus osaleda eraüldhariduskooli tegevuskulude katmises. Piirmäär, mida Saue vald
erakoolis õppiva lapse toetuseks
annab, on vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele 74 eurot kuus,”
kinnitab abivallavanem.

Lahendusvõimalused
tulevikuks
Kuna 1. klassi minevate laste
Koolibussiliin pikendatakse
arv näitab lähiaastate lõikes kasPääsküla Gümnaasiumini
Pääsküla Gümnaasiumisse suu- vutrendi, siis on lapsevanemad
natud vanematele tegid muret väljendanud soovi, et leitaks võitranspordiküsimused kooli ja kodu malus avada Laagri Koolis kas
vahel, selles osas öeldi kindla lu- õhtune vahetus, ehitataks kohe
badusena välja, et vald garanteerib uus koolihoone või avataks väheigal juhul koolibussi transpordi. malt üks lisaparalleelklass.

Neist esimese välistab Allas koheselt: “Haridus- ja teadusministeerium ei poolda kooli pidamist
kahes vahetuses, sest ei ole tagatud lapse normaalne õpivõime
õhtusel ajal, samuti võetakse sellega ära tegelemine huvidega“.
Küll aga on moodustatud juba
töökomisjon, kuhu kuuluvad nii
vallavalitsuse, volikogu, kooli kui lapsevanemate esindajad,
ning mille esmane ülesanne on
leida võimalus avada Laagri Koolis neljas paralleel hiljemalt õppeaastaks 2012/13.
Kas seda tehakse olemasoleva
ruumiressursi ümber- või juurdeehitusega, sellele küsimusele
peaks komisjon vastama hiljemalt septembriks 2011.
“Ometi ei sea vald eesmärgiks
tagada 100% koolikohti valla
koolide baasil igal ajahetkel, vaid
orienteerub baasvajadusele ja
teeb jätkuvat koostööd naaberomavalitsustega. Ja näiteks Pääsküla Gümnaasium on olnud alati
Saue valla laste kodukooliks ja
meil on ka motiveeritud huvi, et
valla läheduses säiliks edaspidigi gümnaasiumharidust pakkuv
kool,” selgitab vallavanem Andres Laisk.
Lisaks on plaanis üle vaadata ka
Laagri Kooli vastuvõtu kord ja
vajadusel seniste kriteeriumite
hierarhiat korrigeerida.
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Tähtpäev

20 aastat Saue valda - juubeliaasta
üritustesari käivitub juba kevadel
Koduvald
21. novembril 1991.aastal kinnitati Saue valla omavalitsuse
staatus, juubeliaastat tähistatakse ülevaatelise ajalooraamatu väljaandmisega ning
mitmed üritusedki on kantud
ümmargusest tähtpäevast.
Töömahukamaks
projektiks
peab juubeliaasta üritusi kureeriv kultuurinõunik Angela
Loot just Saue valla ajalooraamatu väljaandmist. Tema sõnul
on küll külade lõikes minevikuvaateid paberile talletatud,
aga valla kui terviku kohta senini kogumik puudus.
“Alustame tagasivaatega ajast,
mil leidub arhiivides esmamärkmeid Saue valla põliskülade kohta, mis avaldati juba
1241. aastal Taani Hindamisraamatus,” tutvustab Loot.
Ajalooraamatusse on planeeritud valdkondlikud läbilõiked
piirkonna haridus-, kultuuri
- ja majanduselust, juhtimisest, sündmustest ja külajuttudest. Tekstimaterjalile lisaks
on kavas täiendada raamatut
CD-kettaga mitmekülgse fotogaleriiga.

•
•
•
•
•
•

JUUBELIAASTA ÜRITUSED
aprill-november ülevaatelise ajalooraamatu “Saue vald
- rõõmu kodu” koostamine ja välja andmine
aprill-mai essee- ja fotokonkurss noortele
21. mai Saue valla piirkondlik ajaloopäev Jõgisool
4. juuni Saue valla rattaretk
20. august Saue valla telk suvelõpupeol Vanamõisas
21. november pidulik vastuvõtt valla arengusse 20 aasta
jooksul panustanud inimestele
Lisainfot jagab kultuurinõunik Angela Loot
telefonil 530 44062 ja e-postil angela.loot@sauevald.ee

Ajalooülevaate koostamiseks
on moodustatud töögrupp,
kuhu kuuluvad vallas tuntud
koduloohuvilised Eda Liiväär
ja Aino Lehtmets, raamatukogude töötajad ja seda seltskonda juhib vallavolinikust ajaloolane Lauri Vahtre.
“Samas ootame kindlasti ka
põliste vallaelanike kaasalöömist, kui on fotomaterjali või
põnevaid lugusid ajaloost, siis
need on väga teretulnud,” kutsub kultuurinõunik kaasa lööma.
Essee- ja fotokonkursid
nooremale põlvkonnale
Aprillis-mais korraldavad Ääs-

mäe ja Laagri koolid 7-8. klassi õpilastele kaks konkurssi
- noortelt oodatakse fotosid
ja esseesid teemal “Saue vald
- minu kodu”, millest paremik
leiab koha ka ajalooraamatus.
“Kui vallas on aga noori, kes
kohalikes koolides ei õpi, aga
tahaksid konkursil siiski osaleda, siis võib võistlustööd saatatuua ka otse Laagri kultuurikeskusesse,” täpsustab Loot.
Piirkondlik ajaloopäev
Jõgisool
Maikuusse on planeeritud ka
kohaliku tähtsusega ajaloopäeva läbiviimine Jõgisoo ja Koppelmaa külades. Terve kevad

Tallinn-Paldiski maantee rekonstrueerimise
menetlusprotsess taas aktiviseerumas
Tallinn-Paldiski maantee kilomeetrite 11,46-24,0 (lõik 5)
rekonstrueerimise keskkonnamõjude avalik arutelu toimub ilmselt juunikuus.
Vallarahvas, eriti aga Kiia, Püha
ja Hüüru küla inimesed ilmselt
mäletavad hästi paari aasta taguseid arutelusid, mil Maanteeamet esitas avalikkusele
kaks alternatiivset teetrasskoridori, mida mööda tulevikus
liiklus Paldiski maanteel toimuma hakkab. Teekoridoride
analüüs tekitas elava avalikkuse vastukaja, kus pooldajaid
ja vastaseid jätkus arvukalt nii
ühele kui teisele variandile.
Vaja uurida nahkhiiri
Ometi jäi menetlusprotsess
soiku ja keskkonnamõjude hinnang (KMH) lõplikult kinnitamata, kuna eelistatud trassikoridoride puhul ei olnud selge
nende mõju Vääna-Posti nahkhiirte püsielupaigale, puudus
ülevaade nahkhiirte ruumilise
liikumise kohta talvituspaika
siirdumisel ja toitumislendudel.
2010. aasta lõpuks sai nimetatud uuring kaante vahele (leitav ka Saue valla veebilehelt).

Jalgrattaga minevikuradadel
Ka 4. juunil juba neljandat toimumiskorda tähistava rattaretke sisse on põimitud ajaloolisi
tähiseid - nii läbitakse trassil
Saue esimene vallamaja Kanamal omaaegses Saue külas.
Rattaretke kohta leiab täpsustavat infot sama lehenumbri 10.
leheküljel.
Suvelõpupeol vallal oma telk
Augustikuisel
suvelõpupeol
Vanamõisas pannakse püsti
valla telk, kus lisaks põnevale
aerofotode näitusele tahetakse
tutvustada vallas tegutsevaid
ettevõtteid, asutusi ja turismiväärtusi. “Ka siin ootaks koostööd - firmad, ühingud ja organisatsioonid võiksid tuua meile
reklaamflaiereid ja enda kohta
tutvustavaid materjale, saaksime kokku kena pildi vallast
tervikuna,” arvab Loot.

KMH mentlemise
ajakava

Teeprojekt

Koduvald

on Aino Lehtmets abilistega
kogunud materjale ja 21. mail
Jõgisoo seltsimajas on üles sätitud väljapanekud, näitused ja
ülevaated külade sündmustest
ja ajaloolistest persoonidest.

Selle aasta märtsis-aprillis korraldas Maanteeamet riigihanke heakskiiduta jäänud 5. lõigu
KMH aruande täiendamiseks
ja vastav leping sõlmiti OÜ-ga
Hendrikson & Ko 14. aprillil,
perioodiga 5 kuud, mille jooksul konsultant peab teostama
järgnevad tööd:
1. Aruande täiendamine selliselt, et oleksid kõrvaldatud
Harjumaa Keskkonnateenistuse osundatud puudused ning
arvestatud Vääna-Posti püsielupaiga nahkhiirte uuringu
tulemuste ja soovitustega;
2. Nahkhiirte uuringus tehtud ettepanekute mõju analüüsimine
eelprojektile
ja
rakendatavusele. Eeltasuvusanalüüsi koostamine VäänaPosti püsielupaiga piirkonnas
3-le tehnilisele alternatiivile:
tee tõstmine nahkhiirte tunneli
rajamiseks, tee samas tasapinnas, tee süvistamine vastavalt
olemasolevale eelprojektile;
3. Georadaruuringu teostamine Vääna-Posti püsielupaiga
piirkonnas teetrassialuste koobaste asukohtade välja selgitamiseks;
4. Täiendatud aruande avalikustamine paberkandjal Harku ja Saue Vallavalitsustes ning
avaliku arutelu korraldamine.
“Kokkuvõtlikult toimub KMH

aruande parandamine ja täiendamine, eeskätt seonduvalt
Vääna-Posti nahkhiirte uuringuga, ning KMH uus avalikustamine. Eelprojektiga toiminguid kavandatud ei ole,”
selgitas Maanteeameti planeeringute osakonna peaspetsialist Villu Lükk.
Edasised menetlusprotsessid
Lepingu kohaselt, mis vältab
5 kuud, on konsultandil aega
2 kuud KMH aruande täiendamiseks, eeltasuvusanalüüsi
koostamiseks ja georadaruuringu läbiviimiseks. “Neljanda
kuu lõpuks eeldame, et konsultant on korraldanud ja läbi
viinud täiendatud aruande
avalikustamise ja avalikud
arutelud,” ütles Lükk.
Hendrikson & Ko poolse projektijuhi Juhan Ruudu kinnitusel saab avalik arutelu toimuma ilmselt juunikuu keskel
ja sellest antakse kindlasti ka
juunikuu lehenumbri kaudu
täiendavat infot.
“Tallinn-Paldiski maantee eelprojekti KMH heakskiitmine
on eelduseks eelprojekti ettevalmistuse
lõpuleviimiseks,
eeldatavasti 2012. aastal,” prognoosib Lükk. See eeldab ka
kooskõlastust omavalitsusega.
Saue vald on oma seisukohta

ma-juuni - KMH aruande
täiendamine, eeltasuvusanalüüsi koostamime ja
georadaruuringu
läbiviimine
august - täiendatud
aruanne on avalikustatud
ja toimunud on avalikud
arutelud
september - Maanteeamet
ootab Hendrikson & Ko´lt
Keskkonnaameti poolt
heakskiidetud
trassikordori valikul väljendanud läbi uuendatava üldplaneeringu, mille kohaselt jääb
tee ka tulevikus olemasolevale
trassile ja vajadust ehitada välja 4-realine maantee, nähakse
alles Rannamõisa-Harku tee
ristist Tallinna poole suunduval lõigul.
Samas juhib Maanteeameti
esindaja tähelepanu, et Vabariigi Valitsuse korraldusega kinnitatud Teehoiukava aastateks
2010-2013 ei sisalda vahendeid
eelprojekti lahenduste väljaehitamiseks. “See tähendab,
et midagi eelprojekti ja sellele
järgneva projekteerimisfaasitehnilise projekti kohast ei ehitata. See ei välista, et teel näiteks tavapärast katete remonti
ei tehtaks. Lihtsamakujulisi
parandustöid katete ja rajatiste
osas võib ka varem tulla, kui
selleks tekib vajadus,” ütles
Lükk.

Uus töötaja

Vallavalitsuses asus
ametisse e-teenuste juht
Marko Juhandi
Olen infotehnoloogiaga
sina peal juba
üle kaheteistkümne aasta.
Selle aja jooksul olen kokku puutunud
väga erinevate
IT tahkudega,
alates
programmeerijast
ning lõpetades IT-arendusjuhi
ning koolitajana. Aastate jooksul
hangitud hindamatud oskused,
kogemused ja teadmised on andnud laiapõhjalise nägemuse, mis
aitavad luua toimivaid ning efektiivseid infosüsteeme.
Viimased neli aastat olen rohkem
keskendunud erinevate internetipõhiste süsteemide projekteerimisele-analüüsile ning nende juhtimisele.
Töö Saue vallas võtsin vastu eelkõige suure väljakutse tõttu – loomaks midagi, mis muudab igapäevase asjaajamise lihtsamaks,
hoides kokku aega ja raha. Lähtun
alati põhimõttest, et teha ja hoida
asjad nii lihtsad, kui võimalik ning
nii põhjalikud kui vajalik. Pole ju
mõtet luua infosüsteeme, mida
keegi kasutada ei mõista või mille
kasutamine labürindi moodi välja
näeb.
Üheks olulisemaks tööülesandeks
kui ka eesmärgiks saab olema ITtugisüsteemide terviku loomine,
mis toetab Saue valla arenguvisiooni ja eesmärki.
Selle terviku moodustavad väiksemad vahelülid, millest üheks olulisemaks on valla ja vallaelaniku
vahelise asjaajamise lihtsustamine
internetipõhise teeninduskeskkonna abil (nt erinevate blankettide
täitmine ja allkirjastamine ID kaardi abil ).
Samuti on selle terviku oluliseks
osadeks asutuses tehtava käsitöö vähendamine ja erinevate rakenduste
andmevahetuskihtide
migreerimine. Sellest tulenevalt
peaksime jõudma eesmärgini, kus
igapäevase dokumentide käsitlemisele kulub vähem aega.

Kevadised külade
koristuspäevad
7. mai
•
•
•
•
•
•
•

Maidla ja Pärinurme
Tuula ja Pällu küla
Vanamõisa küla
Kiia küla
Hüüru küla
Koidu küla (Alliku)
Kauri asum (Alliku)

Täpsem info vastavate külade
külavanemate- seltside poolt
teadetetahvlitel ja suhtlusvõrgustikes. Vallavalitsus toetab
puhastuse läbiviimist
töövahendite ja prügi äraveoga.
Lisainfo vallamajast:
511 9343,
mikk.lohmus@sauevald.ee
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Kuidas mõjutab rekonstrueerimine (sh tarbimise suurenemine
Rimi tarvis) Laagri elamute
veerežiimi, mis on praegugi
suhteliselt ebakindel?
Vastab võrkude- ja järelevalvespetsialist Arvo Brandmeister
Ehitatava Rimi kaubanduskeskuse tarbimine ei mõjuta 5-korruseliste majade veerežiimi, sest Laagris on ka praegu piisav survevaru. Praegused probleemid tekkisid siis, kui Kuuse tänava
pumpla uuringuteks suleti. Koru tänaval asuv pumpla ei jõudnud enam aleviku ülemisi korruseid varustada. Samal ajal lõhkes ka amortiseerunud veetoru, mis ei lubanud vee survet tõsta.
Kahjuks oli tegemist ajutise ja ebatavalise olukorraga. Kui peale
uuringuid Kuuse pumpla tööle pandi, siis olukord stabiliseerus.
Praegu on vastu võetud otsus, et Kuuse pumpla rekonstrueerimise ajaks jääb pumpla hüdroforiga tööle. Seega ei tohiks probleeme tekkida.
Kuna torustikud Laagris on vanad ja mustad, siis igasugused
ümberlülitused ja rõhu kõikumised võivad torude küljest sinna
sadestunud osakesed liikuma panna ja vesi võib olla teatud aja
sogane. Olukord saab lõplikult stabiilselt ja kvaliteetselt tööle,
kui Ühtekuuluvusfondi rahade eest Kuuse pumpla rekonstrueeritakse, Koru 2 pumpla välja ehitatakse ja Laagri torustikud rekonstrueeritakse.
Jooksvate probleemidega palume pöörduda kohe Koveki poole.

Kole koht

On ikka koledaid kohti siin
Saue vallas...
RÄÄMAS KINNISTU HÜÜRU KÜLAS

Kevad kisub inimese koos fotoaparaadiga õue. Et tahaks ju talletada kaamerasilmas esimese sinilille ja loojuva kevadpäikese
ja põõsas redutava bämbi. Et kõik on nii ilus-ilus-ilus....
Ja siis valla peal ringi uidates avaneb ootamatult selline pilt.
Keegi elab ja toimetab oma eluga nii, et see kõrvalt kohe kole
vaadata. Et mis mõttega Sa oma aeda krookusepuhmaid paigutad, kui aia taga selline kaos valitseb.
Eks neil peremeestel ole kindlasti palju häid põhjendusi, miks
pilt nii trööstitu on - aega ei ole, jaksu ei ole, raha ei ole...
Saabuva heakorrakuu valguses tahaks siiski meelde tuletada, et
kuigi kinnistu on tõesti täitsa oma ja seal võib omanik käituda
kuidas tahab, kuid elatakse ju siiski kogukonnas ning selline
visuaalne reostus võib kaaskondlastele häiriv olla.
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Saue valla detailplaneeringud aprillis
Saue valla territooriumil aprillis 2011 on algatatud järgmine detailplaneering:
Saue Vallavalitsuse 26.04.2011
korraldusega nr 238 algatati
Alliku külas Pardi tee 1 (katastritunnus 72701:002:0638),
Pardi tee 2 (katastritunnus
72701:002:0639), Pardi tee 3
(katastritunnus
72701:002:
0640), Pardi tee 4, (katastritunnusega
72701:002:0643)
Pardi tee 5, (katastritunnus 72701:002:0644), Pardi tee 6 (katastritunnus
72701:002:0645), Pardi tee 7
(katastritunnus
72701:
002:0646) ja Kotka tee L7 (katastritunnus 72701:002:0648)
ja Pardi tee (72701:002:0647)
kinnistute ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga muuta
kehtiva detailplaneeringuga
ette nähtud ehitustingimusi, st suurendada elamumaa
sihtotstarbega kruntidel olemasolevat hoonestusala, hoonete ehitusalust pinda ning
hoonete arvu krundil. Kinnistud asuvad Saue Vallavolikogu 28. märtsi 2002 otsusega
nr 134 poolt kehtestatud Miku
IV kinnistu detailplaneeringu koosseisus, millega anti
kinnistutele ehitusõigus kuni
2-korruseliste
väikeelamute ja abihoonete rajamiseks,
ehitusaluse pinnaga kuni
350 m². Elamumaa kinnistute suuruseks on planeeringu
alal 2600-2916 m². Kinnistud
on osaliselt hoonestatud ja
kõrghaljastuseta.
Kehtiva
üldplaneeringuga on planeeritava maa-ala maakasutuse
juhtfunktsiooniks määratud
väikeelamute ala.
Saue valla territooriumil
aprillis 2011 on kehtestatud
järgmised detailplaneeringud:
Saue Vallavalitsuse 05.04.2011
korraldusega nr 293 kehtestati Vatsla külas MäeIndreku
(katastritunnus
72701:001:0584) kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on

ehitusõiguse ulatuse ja hoonestustingimuste määramine
ühe ühekorteriga väikeelamu
ja abihoonete rajamiseks ning
olemasoleva elamu rekonstrueerimine abihooneks.
Saue Vallavalitsuse 26.04.2011
korraldusega nr 239 kehtestati
Laagri alevikus asuvate Pärnu mnt 558 (katastritunnus
72703:001:2002) ja 558b (katastritunnus 72703:001:0127)
kinnistute detailplaneering.
Detailplaneeringuga kavandatakse Laagri alevikus Tallinn-Pärnu-Ikla maantee ja
Tallinn-Keila-Paldiski raudtee vahelisel alal olemasolevale ärihoonele (kaupluse
hoone) juurdeehituse võimaldamist. Detailplaneering
näeb ette Pärnu mnt 558 ja
558b kinnistute kruntimist,
moodustatavale ärimaa krundile ehitusõiguse ulatuse
määramist kuni kahe maapealse ja ühe maa-aluse korrusega ärihoone rajamiseks,
kõrgusega kuni 12 m ning
transpordimaa sihtotstarbega
krundi moodustamist teerajatiste rajamiseks. Planeeritava
maa-ala suurus on ca 5,02 ha,
millest krunditava maa-ala
suurus on ca 3,3 ha. Planeeritavasse alasse kuuluvad
ärimaa sihtotstarbega Pärnu mnt 558 kinnistu, millel
asub 2-korruseline ärihoone
(kauplus Bauhof), mida soovitakse käesoleva detailplaneeringuga laiendada ning
üldkasutatava maa sihtotstarbega Pärnu mnt 558b kinnistu. Detailplaneering näeb ette
ka 2194 m2 suuruse transpordimaa sihtotstarbega krundi
moodustamist. Tegemist on
tulevikus Tallinn-Pärnu-Ikla
maantee kogujatee ja jalakäijate tunneli jaoks kavandatud krundiga. Planeeringuga
lahendatakse planeeritaval
alal heakorrastus, haljastus,
parkimine, juurdepääsuteed
ja tehnovõrkudega varustamine. Üldplaneeringu kohaselt asub planeeringu ala
tiheasustusalal, maakasutuse
juhtfunktsiooniga ärimaa.

Saue Vallavalitsuse 26.04.2011
korraldusega nr 237 kehtestati Alliku külas Tiiri 1 (katastritunnus 72701:002:0657)
kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringuga
on kavandatud jagada kinnistu 23-ks väikeelamu-, transpordi- ja sotsiaalmaa (üldkasutatava maa ja ühiskondlike
ehitiste maa) sihtotstarbega
krundiks, millest 18 krunti
kavandatakse väikeelamute
ja abihoonete rajamiseks, 2
krunti perspektiivse lasteaia
ja üldkasutatava maa tarbeks ning 2 transpordimaa
krunti. Detailplaneeringuga
lahendatakse planeeritaval
alal heakorrastus, haljastus,
juurdepääsuteed ja tehnovõrkudega varustamine. Planeeritava ala suurus on ca 5,4
ha. Kehtiva üldplaneeringu
kohaselt asub planeeringuala
tiheasustusalal, maakasutuse
juhtfunktsiooniga väikeelamumaa.
Saue Vallavalitsuse 26.04.2011
korraldusega nr 236 kehtestati Alliku külas Tiiri 2 (katastritunnusega 72701:002:0668) ja
Viitavälja (katastritunnusega
72701:002:0867)
kinnistute
ja lähiala detailplaneering.
Detailplaneeringuga on kavandatud jagada kinnistud
24-ks väikeelamu-, tootmis-,
transpordi- ja sotsiaalmaa
(üldkasutatava maa) sihtotstarbega krundiks, millest 17
krunti kavandatakse väikeelamute ja abihoonete rajamiseks, 3 krunti üldkasutatava
maa tarbeks, 2 tootmismaa
krunti alajaama ja pumpla
tarbeks ning 2 transpordimaa
krunti. Detailplaneeringuga
lahendatakse planeeritaval
alal heakorrastus, haljastus,
juurdepääsuteed ja tehnovõrkudega varustamine. Planeeritava ala suurus on ca 4,1
ha. Kehtiva üldplaneeringu
kohaselt asub planeeringuala
tiheasustusalal, maakasutuse
juhtfunktsiooniga väikeelamumaa.

Detailplaneeringute avalikud väljapanekud

Ettepanek

Suvekohvik Laagri keskasulasse?
Saue vald otsib kevad-sügisperioodiks koostööpartnerit, kes
sooviks pidada mõnusat, väikest ja omanäolist suvekohvikut
Saue Valla Kultuurikeskuse külgsaalis ja terrassil. Anname koha
kasutada tasuta ja ootame, et pakutakse vastu üks armas koht
kohalikule rahvale, kus soojadel päevadel või bussi oodates
mõnusalt
aega
veeta ja suveõhtutel kohvi ja kooki
süüa.
Lisainfo:
info@
sauevald.ee
või
veskitammi@
sauevald.ee

Saue Vallavalitsus teatab,
et 18.05.2011 algusega kell
18.00 toimub Ääsmäe Põhikooli aulas Saue Vallavolikogu 30.12.2010 otsusega nr
96 algatatud Ääsmäe küla
Kopli 1 (katastritunnusega
72704:002:0533) kinnistu ja
lähiala detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik
arutelu. Detailplaneering näeb
ette kinnistule külakeskuse
rajamist. Detailplaneeringuga

kavandatakse muuta üldplaneeringu järgne maatulundusmaa elamu-, sotsiaal-, transpordi-, äri- ja tootmismaaks. Saue
valla üldplaneeringu kohaselt
asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala hajaasustusalal
Tallinn-Pärnu-Ikla maantee ja
T-11402 Jõgisoo tee vahelisel ca
6,3 ha suurusel maatulundusmaa sihtotstarbega maa-alal.
Tegemist on hoonestamata ja
osaliselt kaetud kõrghaljastu-

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

mai 2011

LK 

Külas toimub

Lühidalt

Ääsmäe Külakogu on võtnud nõuks
taastada küla ajaloolised puiesteed
MTÜ Ääsmäe Külakogu
Õnneks on meie külal säilinud
kaks võimast alleed.
Vanem neist on Ääsmäe mõisa
juurde suunduv saareallee, mis
osaliselt on täienenud isekülvi
teel. Mõisapoolses allee osas on
säilinud dendroloogi sõnul vähemalt kaks 150 aastast saarepuud.
Allee kogupikkus on 1,6 km.
Esimesed puud istutati mõisa
härrastemaja valmimisel. Ääsmäe sovhoosi päevil 80-ndate
teisel poolel uuendati alleed Ivar
Voitese juhendamisel. Tollane
metsnik Ülo Viljamaa tõi puukoolist tühimikesse noored vahtraistikud. Aegade jooksul on algsest saarealleest välja kujunenud
segaallee - kased, pajud, vahtrad,
ning saared.
Enamus puid on hea tervise juures. 17 kuivanud või haiget puud
tuleb siiski eemaldada. Palju on
tekitanud vigastusi talvised lumekoristused. Seega on mõisaalleel plaanis harvendus- ja istutustööd. Tööde ettevalmistamise
käigus selgus, et tühimikkesse
tuleb istutada 135 uut istikut, mis
peaksid olema Muinsuskaitse
nõudel vanad põlispuu sordid.
Meie valituks osutus pärn- oma
vastupidavuse ja lummava õitsemiseperioodi poolest. Pärnad
tellisime RMK Tartu puukoolist.
Soovijad saavad istutada nimelise PEREPUU, millele kaasneb
saviplaat, sellele on jäädvustatud
talu või pere sümboolika, mis
maksab soovijale 17 eurot.
Noorem allee asub Pärnu maantee 28. kilomeetril Haapsalu suunalise mahasõidu alguses. Teed

Kuu küsitlus
Koduvald
Aprillikuu elanikeküsitluses
vastanutest 52% leiab, et koduvallas leiab suvist tegevust
küll, kui endal fantaasiat ja ettevõtlikkust on.
Saue vallaelanikest kolmandik
veedab suve peamiselt koduümbruses ja teine kolmandik
teeb väikse tiiru Eestimaa peal.
Lemmiktegevuseks on aiapidudel grillimine ja suhtlemine
naabrite, sõprade ja perega, ka
jooksmas, jalutamas, rullitamas
ja jalgrattaga sõitmas käimine on
populaarne ajaviide.
Suveperioodi sündmustest Saue
vallas nimetati enim suvelõpupidu Vanamõisas ja oluliseks peeti
ka kohalikke jaanitulesid.
Et oleks motivatsiooni Eestimaa
sooja suveaega kodu lähedal
veeta, esitasid vastajad ka mitmeid ettepanekuid.

MÕISA ALLEE: kevadiste talgute käigus on 1,6 kilomeetrise alleelõigu serva
on võimalik istudada oma nimeline perepuu
ääristab mõlemal pool võimas
tammede rivi, mis on taasiseseisvunud Eesti Vabariigi ajal unustusehõlma vajunud.
Peale II maailmasõda rajas hävinud kõrtsi asemele endale kahekorruselise elamu sepaametit
pidav mees Paul Pukk. Elamu
alumisel korrusel oli kauplus ja
hoovis sepikoda. Külasepp osutas teenust ümberkaudsetele küladele. Tammed, mis asetsevad
Harutee allee kaupluse poolses
otsas istutas Paul, tähistamaks
oma esimese poja sündi. Tallinna poolses allee osas on maa
madalam ja kevadeti soine, sinna on istutatud kased. Mälestus
Paulist ja tema perest püsib aga
koos tammedega, mis tamme
eluiga arvestades peaks kestma
ligi tuhat aastat. Ääsmäe poole
suundub edasi kastani ja pärna
puiestee.

Kutsume oma ja ümberkaudsete
külade elanikke uuendama, hooldama-taastama olemasolevaid
alleesid, et oleks, mida väärtustada ja järeltulevatele põlvedele
edasi anda.
Käesoleval kevadel on kahel päeval plaanis korraldada talgud.
Ühel neist - 30. aprillil tassisime
ja põletasime oksi ning teisel s.o.
14. mail istutame puid.
Perepuu soovijail palume raha
kanda MTÜ Ääsmäe Külakogu
arveldusarvele, milleks on Swedbank arveldusarve 221036913089.
Saue Vallavalitsus, Balsnack,
Kadarbiku talu, Farve, Infokaitsesüsteemid, Neodem, Harutee
kauplus, Ääsmäe mõisa omanik
Ly Kriska, MTÜ Sügis ja Kovek
abistavad meid talgutel nõu ja
jõuga...

Suvel on kodus ka hea ..
Millist tegutsemist
oodatakse vallalt?
• kergliiklusteede ehitamist
nii jalutamise, kui ratta- ja
rulluisusõiduks
• Rohkem tuleks vabaõhu üritusi korraldada peredele nt
kontserdid ja spordiüritused
• Koolilastele võiks midagi
linnalaagri-taolist korraldada.
• mänguväljakuid rohkem ja
olemasolevaid täiustada ja
korda teha
• infot valla vaatamisväärsuste ja aktiivsete vabaaja
veetmise võimaluste kohta.
• Maidla veehoidla äärde tervikliku puhkekoha välja
arendamine, grilli- ja istekohtade rajamine
• lastele suvel tööd välja mõelda - vanasti oli TPL
• Matkaradade, telkimis- ja
piknikuplatside rajamine

•
•
•

•

•
•

Pääsküla jõe suplussõbralikuks muutmine
Ürituste ja sündmuste kohta
varajasem infojagamine
Panna käima kohalik “looduse omnibuss”, et autota
pered saaksid ka kuhugi loodusesse või mere äärde sõita,
kultuurinähtustega tutvuda,
matkata, ekskursioonidest
osa võtta
mudilastele rohkem ajaveetmisvõimalusi õhtustel
aegadel, et ka töölkäivad vanemad saaksid osaleda
spordiplatse noortele - palliväljakud, rularamp
rohkem kontserte-etendusi

Saue Vallavalitsus tänab arvamuse avaldamise eest. Küsitluse
tulemused ei ole aluseks mingile
kohesele tegevusele, aga saadud
infot võetakse kindlasti arvesse
pikemate plaanide tegemisel.

Nõlvaku Lasteaia ehitus algab
loodetavasti juba sel sügisel
19. aprillil tühistas Tallinna halduskohus kohtumääruse
punkti, millega lühiajaliselt pikendati esialgse õiguskaitse
abinõud (Vabariigi Valitsuse määruse kehtivuse peatamine
KOIT kavast rahastatavate projektide nimekirja kohta).
Kui märtsikuu vallalehest sai lugeda positiivset uudist, et
Vabariigi Valitsus kinnitas lõpuks Kohalike omavalitsuste
investeeringutoetuste kavast (nn KOIT kava) saadavad vahendid uue Saue ja Saku valla ühise lasteaiaprojekti realiseerimiseks, siis märtsikuu keskel vaidlustas selle Loksa Linnavalitsus. Loksa nõudis hindamiskomisjoni rahasaajate nimekirja
kinnitava otsuse tühistamist. Kohus rakendas hagejale esialgse
õiguskaitse, mis 19. aprillil siiski tühistati ja mille tulemusena on “roheline tuli” lasteaiaprojektiga jätkamiseks Saue vallal
olemas.
Nõlvaku Lasteaia projektijuhi Meelis Linnamäe sõnul viiakse aprillis-mais Nõlvaku lasteaia ehituse põhiprojekti sisse
parandused/täiendused vastavalt ekspertiisi ettepanekutele,
hiljemalt juunis toimub ehituse riigihange. Juulis on kavas esitada rahastamise põhitaotluse EAS-le, otsust EAS-ilt oodatakse
augustiks. “Kui kõik läheb selle plaani järgi, siis juba septembris-oktoobris alustatakse Nõlvaku lasteaia ehitusega,” lubab
Linnamäe.

Laagri rularambi projekti
tarvis moodustati töörühm
Valla kultuurinõuniku juhtimisel on kohalikest Saue valla
noortest moodustatud töögrupp, kes proovib realiseerima
hakata ideed rajada Laagrisse rularamp.
Aprillikuu keskel kogunes kuus teotahtelist noorukit Laagrisse
kulutuurimajja, kus moodustati nn. töögrupp rularambi projekti tarvis. Meeskonna kapteniks valiti üksmeelselt Marcus
Daniel Saar, kel rulatamise ja rularambi teemal kõige rohkem
kogemusi. Teised meeskonnaliikmed on Hendrik Uibo, Bryan
Marten Varik, Arti Ottel, Toomas Pugri ja Roomet Riho Pung.
Rularamp on kavas rajada Laagrist Instituudi teele keerates
vasakule poole jäävale endisele korvpalliväljakule. Esimeseks
ülesandeks sai noortele jalutuskäik platsile, et vaadata üle võimalused ja edasi tuleb igaühel teha ettepanek vähemalt ühe
atraktsiooni kohta, mida just tema soovib seal näha. Seejärel
arutatakse läbi nende kokkusobivus teiste atraktsioonidega ja
tervikuga, vaadatakse üle mõõtkavad ja esitatakse kultuurinõunikule esmaseks ülevaatamiseks. Nendest ettepanekutest
formuleerubki kogu rularambi platsi kontseptsioon.
Rahastuseks otsitakse võimalusi läbi projektitaotluste kirjutamise ja selle koordineerimine jääb kultuurinõuniku kanda,
kuid noored on kaasatud kogu tööprotsessi. “Loodetavasti annab see poistele hindamatuid kogemusi projekti ettevalmistamise, materjali kogumise, koostamise ja koostöö osas. Ja kui
on veel huvilisi, kes ei saanud rularambi projektist õigeaegselt
teada, kuid soovivad siiski osaleda, siis võtku kindlasti ühendust kapteni Marcusga e-posti aadressil: marcussaar@hotmail.
com,” soovitab kultuurinõunik Angela Loot.

Maikuu küsitlus:
Kus on paberite
järgi Sinu kodu?
Kodu ei ole muidugi pelgalt maja
või tempel ametlikes dokumentides.
Loomulikult on kodu pigem
emotsioon, aisting, äratundmine...
Aga siiski - et koduukse juurde tooks tee, et see tee teiselt
poolt viiks kooli või kaupluseni, et kui häda käes, siis keegi
aitaks, selle jaoks on oluline ka see pitsat paberitel.
Sellepärast tahaks sel korral teada, et kui paljud päriselanikud on möllinud end ka registrites omaks.
Ja kui ei ole, siis miks - ei viitsi, ei taha, ei saa....?
Viite küsitlusele leiab taaskord veebilehe www.sauevald.ee
esilehe banneri kaudu.
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Kahekümnes kevad laste ja muusikaga

Koduvald
Muusikaõpetaja Sirje Liivi käe
all on Saue valla lapsed kaks
aastakümmet teinud oma esimesi avastusi helidemaailmas.
Range lõikega prillipaar ja sundimatult elegantne rõivastumisstiil teevad Sirjest välisel vaatlusel õpetaja, mis õpetaja. Pikem
vestlus temaga aga paljastab
emotsionaalsed źestid, hääletooni trillerduse ühest registrist teise ja nakatavad naerupahvakud
- tüüpilisemad karakteristikud
iseloomustamaks boheemlaslikku loomeinimest.
Ja ega päris õpetajaks Sirje end
peagi. “Visiitkaarti mul tõesti ei
olegi, aga kui oleks, siis õpetaja
asemel paneks sinna kirja juhendaja. Või pigem vahendaja.
Muusika on maailmas olemas ja
see, mida me lastega teeme, ongi
koos- ja kaasloomine,” püüab
Sirje selgitada nägemust omaenda tööst.
Muusikausku emast
kultuurimaja juhatajaks
Ja ega tööna Sirje seda võtnudki, kui ta 1991. aastal tollasesse
sovhoosiklubisse (praegu Laagri
kultuurimaja) saali kasutamise
võimalust käis küsimas. Nimelt
oli naisel kodus kaks pisikest
poega kasvamas, keda lasteaeda panna ei tihanud, aga omaealiste seltskonda vajasid nood
ometigi. Nii otsustas naine, kel
päriselt pedagoogi kraadi ette
näidata küll ei olnud, aga kuna
oma sõnul oli ta üles kasvanud
Paide kultuurimajas, hiljem seal
ja paljudes teistes Eestimaa rahvamajades bändi solistina üles
astunud, et saab ühe väikelaste
muusikaklubiga hakkama küll.
Mõte oli teha just kodusolevatele
lastele koos emadega päevasel
ajal selline muusikaline ring natuke laulu ja rütmipilli, väike
tantsukene ja luuletuste lugemine... Kohe esimesel korral oli
kohal 36 pisikest. “Eks need olid

LAIAL SKAALAL: Sirje tegutsemisareaal kohalikul muusikatandril on
lai - alates inidividuaalsetest klaveritundidest, lõpetades näiteks ka üsna
uue asjana isade ja poegade ühise muusikaringiga (alloleval fotol taandusid
paraku tagasihoidlikud isafiguurid pildistamise ajaks varju :)

need “laulva revolutsiooni lapsed,” meenutab Sirje.
Omaenda laste arendamissoovist alguse saanud ja puhtalt
entusiasmiga jätkunud tegutsemine tõi 1993. aastal kaasa juba
“päris” tööpakkumise. Nimelt
tegi tollane vallavanem ettepaneku, et “kui te seal juba susserdate, et võtke siis kogu see kultuurimaja enda kätte”.
Nii sai Sirjest kuueks aastaks kohaliku kultuurikantsi juhataja.
“Ega mulle see juhatamine väga
ei meeldinud, tahtsin olla kunstiline juht, sisuga, mitte admi-

nistratiivküsimustega tegeleda,”
on Sirjel meeles.
Ja sisu hakkas majja tekkima
kuhjaga. Beebikool, laulustuudio
koolieelikutele ja juba kooliskäivatele lastele, teatristuudio, tantsuring. Lisaks lastele kogunesid
loomingulised täiskasvanudki ja
moodustasid Idee klubi. “Need
olid sellised salongiõhtud, kus
musitseeriti klaveril, loeti kohalike autorite luulet, taustal
näitused kohalikelt tegijatelt.
Väga põnev aeg ja lahe seltskond
olid!” võtab Sirje kokku kultuurimaja aastad.

Töö omas taktis
Järgnes aeg, kui Sirje juhatas
muusikamaailma rüppe Jõgisoo
kandi lapsi. Nimelt tegutses Jõgisoo Seltsimajas kümmekond
aastat tagasi väike algkool, kus
naine muusikatunde andis ja
sarnaselt Laagriga beebikooli
käima lükkas.
“Nüüd olen tegev hoopis Vanamõisa seltsimajas, taas titadele
suunatud Pesamuna ringiga ja
kord nädalas annan muusikatundi Jõgisool Lõokese lasteaias. Aga põhitegevus on jäänud
siiski ikka Laagrisse, aga nüüd
ringijuhina, mitte enam majajuhina,” on Sirje kätte võidelnud
oma unistuste töökorralduse.
Viimane tähendab seda, et üheksast-viieni töögraafikut naisel
küll pole, aga päevad on siiski
pilgeni sisustatud. “No näiteks
esmaspäeval alustan kell kümme hommikul ja lõpetan õhtul
pool üheksa,” toob Sirje näite
oma tööpäevast.
Sinna sisse mahub nii grupi,
kui individuaaltunde, nii pesamunadele kui ka juba gümnaasiumiikka jõudnud neidudele.
Individuaaltunde naudib Sirje
väga. “Need on kiftid, saaksid
nagu tuttavaks hingedega. Mul
on väga huvitavaid kohtumisi
olnud,” jagab naine oma tunnetust.
Muusika kaudu areneb isiksus
Sellist väikelast, kes muusikaga kuidagi ei haaku, pole Sirje
väitel 20-aastasele kogemusele
tuginedes olemas. “Jah, on olnud selliseid juhuseid, kus pisike laps näiteks ei talu oma ema
laulmist. Lausa nutab ja ütleb
- ära tee! Siis on selge, et kuskil
on midagi valesti. Kodus tavaliselt. Et sel lapsel on väga valus,”
märgib Sirje nukralt.
Lahendus on tulnud selliselt, et
vaikselt tuleb kontakti otsima
hakata. “Ega ta siis ju ei taha
end avada ega lähedale lasta.
Aga tasapisi hakkab tulema...,”
teab Sirje, kes muuhulgas käib

ka Haiba lastekodus muusikateraapiat tegemas. Just vaevalised
läbimurded selliste juhtumite
puhul andvat tunde, et see töö
on oluline.
Aga muusikalist väljundit soovitab Sirje pakkuda kõikidele lastele. Tema sõnul arendab see last
igal juhul, isegi kui ta laulmise
või pillimänguga elus tõsisemalt
tegelema ei hakka. “Rütmi tunnetamine annab korraarmastuse ja -taju, mida me kollektiivis
ju vajame. See õpetab toime tulema grupis, et teeme ühte asja,
et pulss on sama. Helikõrgused
moodustavad meloodia ehk viisi ja dünaamika annab kas tugevust või teeb vaikseks. Ehk laps
õpib tajuma ja eristama tähtsat
vähemtähtsast,” viib Sirje muusikaterminoloogia isiksuse arengu konteksti.
Teekond, mitte tulemus
Sirje peab lausa kuriteoks seda,
kui lapsele öelda, et ära sina laula, et sa nagunii ei oska. Ta teab,
et see võib anda jäädava löögi
lapse loovusele ja eneseusule.
“Jah, ma saan aru, et selle taga
on soov saavutada tulemusi. Et
kui kõik kooris ei suuda õiges
helistikus püsida, siis praagitakse nad välja, muidu ei tule ju
ilusat tulemust, aga see on lubamatu,” on Sirje resoluutne.
Tema hinnangul peab õpetaja
leidma lapsele siiski mingi muusikalise väljundi, kui tollel on
huvi olemas. “Ja tegelikult on
võimalik iga laps laulma õpetada, see on puhas sisekõrva töö,”
teab Sirje.
Oma õpilastega proovib Sirje rakendada sellist filosoofiat, et teha
tuleb naudinguga, et teekond ja
protsess on sama olulised, kui
lõppsooritus mõnel lavalaual.
Sest just seda mõtteviisi on Sirje
ka enese elus rakendanud. “Sidusin oma kaks armastust - lapsed
ja muusika ning olen täiel rinnal
seda 20-aastast teekonda nautinud,” lõpetab Sirje rõõmsalt.

Kultuurne suvi

Hüürus tehakse suvel psühholoogilist teatrit ja Maidlas annab kontserdi Koit Toome
Koduvald
Juba kolmandat suve muutub
Hüüru mõisa saal teatrilavaks,
1-10. juunini juhatavad Ines
Aru ja Anne Veesaar vaataja
läbi tunneterägastiku, mis on
tekkinud elu tähendustühjusest ja eesmärgitusest. Maidla
laululaval saab 29. juulil kuulata Eesti popmuusika armastatuimat staari Koit Toomet.
Hüürus
esitatava
näidendi
„Head ööd, ema“ tegevus toimub lese Thelma Cates`i ja tema
lahutatud tütre Jessie maal asuva kodu köögis ja elutoas. Esialgu tundub, et nad elavad vaikset

ja rahulikku igapäevaelu. Ühel

hetkel aga teatab epileptikust
Jessie, kelle mees on ta maha
jätnud ja poeg pätistunud narkomaan, et ta on otsustanud end
sel õhtul tappa. Alguses ema ei
usu seda, kuid tasapisi saab selgeks, et tütre kavatsus on tõsine
ja läbimõeldud. Ta jagab rahuliku põhjalikkusega emale näpunäiteid, kuidas majapidamisega
ilma temata hakkama saada.
Ema alustab võitlust tütre elu
eest, kasutades kõikvõimalikke
vastuväiteid. Ta veenab, palub,
ähvardab ja avaldab perekonna
senini kiivalt hoitud saladusi.
Kas inimesel on õigus oma elu
üle otsustada ja ennast tappa?
Kuidas me suhtleme oma lähe-

dastega? Kas me adume nende
probleeme ja aitame neil ummikutest üle saada? Kas keegi näeb
meie ängi? Kas meie suhted lastega on läbikukkunud või saab
kõike veel parandada, märgates
ja hoolides?
Juulikuus eesti rahva rõõmuks
10 kontserti andva Koit Toome
etteaste toimub teiste kenade
kohtade seas ka Maidla maalilises külaidüllis. 29. juulil saab
seal kuulda 2010. aasta kõigi
Eesti raadiojaamade lemmiklugude tabelis esikoha võitnud
Koit Toome akustilist kontserti,
mis sisaldab läbilõiget mehe 16st
lava-aastast. Esitusele tulevad
tuntumad hitid nii varasematest

aastatest, kui ka rahva lemmiklaulud viimaselt heliplaadilt
“Kaugele siit”.
Piletid mõlemale üritusele on
saadavad Piletilevis.
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Vallaettevõte

Vormilt suurettevõte, sisult pereäri:
Pak´i poisid ja Kadarbiku köögiviljamaailm
Koduvald
VINGE VIDIN:
see läikiv ja toruspiraalidest seadeldis
on Ääsmäel asuva
mahlatehase süda.
Sellel automaatliinil
villitakse pakenditesse kõik mahlad ja
smuutid, mis oma
tuntud kvaliteedis
on eesti rahva
südame võitnud

Ligi 30 aastat tagasi käisid kaks
poisikest ema-isa slepis Źiguliga Leningradi turul kapsapeadega kauplemas. Nüüd juhivad noodsamad poisikesed 60
miljoni kroonise aastakäibega
Kadarbiku kaubamärki kandvat köögivilja talu ja mahlatehast.
Poisikestest on tänaseks saanud
suured mehed ja paaril hektaril
arendatud potipõllundusest on
saanud Eesti mõistes korralik
suurettevõte, kus perepojad Veiko ja Ville Pak oma isa - tuntud
Harjumaa põllumehe Ants Paki
elutööd edasi juhivad. Tegevusampluaa on põhiolemuselt samaks jäänud - haritakse põldu,
kasvatatakse köögivilja, viimasel kümnendil on lisandunud
veel mahla ja smuutisegude
tootmine.
Perekeskne ettevõtlus
1989. aastal asutas kunagine
Ääsmäe sovhoosi peaagronoom
Ants Pak omanimelise tootmistalu Tuula külla - Ants Pak´i
Kadarbiku talu, mis keskendus
sellele, mida peremees kõige paremini teha mõistis - köögivilja
kasvatamisele. Alustati paarilt
hektarilt ja laieneti tasa-targu.
Linnaõhku nuusutama läinud
ja veidi aega kõrgkoolis tehnikateadusi tudeerinud perepojad leidsid taas kodutee ja sättisid end isale appi. “No mitte,
et muid valikuid elus poleks
olnud, ikka oli, aga kuidagi läks
nii, et mõlemad siia koju tagasi
tulime,” meenutab Ville.
Isa Ants on tänaseks juhtimisest
taandunud ja pojad ajavad äri
edasi. Nad on tegevused kahte
lehte jaganud - Ville sehkendab
põllul ja Veiko mahlatehases ja
müügi peal. Rakendust on saanud nii mõnedki teised hõimlased, nii et oma sisult on tegemist
ehtsa 21. sajandi pereäriga.
Ebakindel keskkond
Põllumajandusmaid on talul ca
600 hektarit ja neid on nii Saue
vallas, kui ka mitmeid renditud
põllupindu üle Harjumaa. Peamiselt on see kapsa ja porgandi
all, nipet-näpet brokolit, suhkrupeeti ja lillkapsast lisaks. Sel
aastal pandi esimest korda ka
teravili maha.
“Ja kuigi Kadarbiku nime teatakse pigem mahlade ja smuutide järgi, siis tegelikult moodustab 2/3 käibest hoopis köögivilja
müük,” täheldab Ville. Üks toode, mis siiski köögivilja poolelt
tarbijate seas tuntum on pisikesed pakendatud beebiporgandid.
Samas olla köögivilja kasvatamine ja müük Eestis üsna riskantne

Nimi: Ants Pak´i Kadarbiku talu ja
OÜ Kadarbiku Köögivili
Veebilehed: http://www.mahlad.ee/ja http://kadarbiku.ee/
Tegutseb: 1989. aastast Ants Pak´i Kadarbiku talu
2004. aastast OÜ Kadarbiku Köögivili
Põllumaid: ca 600 hektarit, sh 130 ha porgandit, 90 ha kapsas,
Asukoht: Ääsmäe ja Tuula külad
Tegevusvaldkond: köögivilja kasvatus ja müük, naturaalsete
köögiviljamahlade valmistamine
Investeeringud tootmisesse: ca 60 miljonit krooni (3,8 miljonit
eurot)
Aastane mahla- ja smuutitoodang: miljon liitrit
Käive 2010: ca 60 miljonit krooni (3,8 miljonit eurot)
Töötajaid: 84 inimest, neist Saue valla elanikke ligi pooled
Suuremad kliendid: enamik ketikaupluseid

KEVADTÖÖD: vallavanema visiit sattus kiirete kevadiste põllutööde
aega ja selgus, et kuigi suurtalus tehaks enamus töid ära masinatega, siis
kapsataimede istutamisel on siiski inimkäte panusel oluline osa
äri- jaemüüjatega siduvaid lepinguid ei ole, keegi ei osta toodangut garanteeritult ette. Konkurents on kõva, viimastel aastatel
eriti. “Ketipoed võtavad kaupa
sealt, kust on odavam - Eestist,
Lätist, Hollandist, kust iganes.
Kodumaine päritolu küll prioriteet ei ole kahjuks,” teab Ville.
Lisaks veel ilma- ja loodusfaktorid. “Sa võid kõike õigesti
teha, aga kui seal üleval ikka
arvatakse, et sa ei pea sel aastal
porgandit saama, siis ei saa ka,”
sedastab Ville lihtsad põllumehe tõed.

2011 EESTI PARIM
MITTEALKOHOOLNE JOOK:
uusim liige Kadarbiku tooteperesPäikesesmuuti sai Eesti Toiduainetööstuse korraldatud konkursil
pärjatud

Tõeline hitt - porgandimahl
Ühel hetkel, kui põlluhektarite
hulk ja võrdeliselt ka toodangu kogus kasvama hakkas, oli
tegu, et kapsad-porgandid ära
ladustada. Oli valik, kas laiendada Tuulas asuvat tootmistalu või otsida uusi pindu. Nii
jõutigi Ääsmäele, kus sobiv
tootmiskompleks müügiks oli.
Kui algselt see oli Mõisa tee
hoone peamiselt laopinnana
kasutusel, siis 2003. aastal sai
asi uue hingamise - alustati
nostalgiahõngulise porgandimahla tootmist.
Alguses valmistati tervislikku joogipoolist täiesti käsitsi
- villiti, sildistati, korgid peale... “Esimesed aastad olid ikka
hullud, kastide kaupa müüdi,
koha peale tuldi ostma, marginaalid olid kõvad,” on Villel
meeles.
Mahlatootmiseks moodustati
eraldi üksus OÜ Kadarbiku
Köögivili, porgandimahlast
sai kiiresti hitttoode, sellele sekundeerisid kapsa-; peedi- ja
õunamahlad. Mõni aasta hiljem, kui majandus optimismi
süstivalt täistuuridel töötas,
soetati juba mahla tootmiseks
automaatliin. Järgnesid erinevad smuutitooted, mida seni
Eesti tootjate poolt ei pakutud.
Ka püütakse tasapisi haarata
kohalikku energiajookide turunishi. Tänaseks jahtunud
turul on küll Kadarbiku mahlatehase tootmisel jõudlust
rohkem, kui müügivõimalusi,
kuid peremeeste sõnul näitab
trenditeravik siiski kasvumärke ja pille oleks veel vara kokku panema hakata.
Sisenemine piirituseärisse
Kuna köögivilja töötlemisel
üksjagu orgaanilisi jäätmeid
alles jääb, tuli perefirmal
mõni aasta tagasi idee hakata
neist piiritust tootma. Nüüd
on mahlatehase kõrvale püsti
pandud pisike piiritusevabrik,
mille toodangut haiglatele ja
meditsiinivaldkonna ettevõtjatele turustatakse.
Tehas veel täisvõimsusel rakendunud ei ole, potentsiaali
oleks rohkemaks ja nii tuleb
teha hoogsat müügitööd ja
uusi kliente leida. Desinfitseerimisvahendite tootmine on
üks valdkond, mida piiritusetehase baasil võiks arendama
hakata. “Porgandilõhnaline
aknapesuvahend - miks ka
mitte?” arvab Ville.
Lähimad kümmekond aastat
plaanivad Pak´i poisid Kadarbiku kaubamärgile ja köögiviljale truuks jääda. Siis ehk
võtavad lapsed ja lapselapsed
põllumajandusimpeeriumi
üle. Nagu perefirmale kohane...

Alustavatele ettevõtjatele suunatud
starditoetust rahastab
nüüdsest Eesti riik
Simo Veikolainen
ettevõtluskonsultant HEAK
21. märtsist rahastab EASi poolt
väljastatavat alustava ettevõtja
stardi- ja kasvutoetust riik.
Seni Euroopa Sotsiaalfondi poolt
toetuseks eraldatud 7,4 miljonit
eurot on ära jaotatud. Kujunenud olukorras lootis Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
leida täiendavaid vahendeid teistest struktuurifondide allikatest,
aga kuna see plaan ei realiseerunud, siis otsustati, et toetuse jagamisega jätkatakse riigieelarvelistest vahenditest.
2011. aastal saab alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetuse kogueelarve olema 4,7 miljonit eurot.
Jätkuvalt toetatakse ettevõtjaid,
kes soovivad soetada põhivaralisi
masinaid ja seadmeid, välja töötada oma kaubamärki, luua tööstusdisainilahendust oma tootele
või viia läbi toote vastavushindamist. Lisaks toetatakse turundustegevusi, rakendustarkvara
soetamist, vähemalt kahekeelse
kodulehekülje loomist ning litsentsi omandamist patendile, kasulikule mudelile, kaubamärgile
või tööstusdisainilahendusele.
Starditoetust on võimalik taotleda kuni 7000 eurot ning kasvutoetust kuni 32 000 eurot.
Ettevõtjale, kes on seni lähtunud
kehtinud stardi- ja kasvutoetuse
tingimustest, ei tähenda uuele
programmile üleminek täiendavat tööd, kuna taotlemistingimused jäävad põhimõtteliselt samaks. Muudatusega kaasnevad
mõned väiksemad lihtsustused,
näiteks kaovad senised eurotoetuse saamise teavitusnõuded
ning lihtsustub aruandlus.
Vahetult enne programmi finantseerija vahetumist lisandunud
tingimus, et starditoetust saanud
kliendid enam kasvutoetust ei
saa, riigieelarvelises programmis
sees ei ole, nii et kõik tingimustele vastavad olemasolevad ja tulevased ettevõtjad saavad taotleda
mõlemaid toetuseid.
Julgustame kõiki ettevõtjaid või
ettevõtte loomise ideed omavaid
inimesi tulema Harju Ettevõtlusja Arenduskeskusesse TASUTA
konsultatsioonile, kus jagame
nõu nii üldiselt ettevõtlust puudutavatel teemadel kui konkreetselt toetuste taotlemisest ning äriplaanide koostamisest.
Soovitame jälgida ka meie kodulehte ning liituda infolistiga, et
saada
värsket
infot
meie
poolt
korraldatavatest
koolitustest,
erinevatest
toetusvõimalustest
ning
muust
ettevõtlusega seonduvast.
SA Harju Ettevõtlus- ja
Arenduskeskus
Sirge tn 2, Tallinn 10618
656 6641
info@heak.ee
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Kohalikke ettevõtjaid
ja organisatsioone
oodatakse vutiplatsile
mõõtu võtma
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Muusika

Muusikafestivali VESKITAMMI LAULURATAS
2011 Grand Prix võitis naisansambel NAIZED
Ingrid Novikova
Saue valla Kultuurikeskuse juhataja
Aasta muusikasündmus vokaalansamblite festival VESKITAMMI
LAULURATAS
2011, toimus sel korral 16. aprillil Saue valla Kultuurikeskuses.

Koduvald
Laagris asub tipptasemel jalgpallistaadion, mida kasutavad
turniirimängudeks
erinevad
meeskonnad väljapoolt valda.
“Miks mitte rakendada seda ka
vallasisese spordielu elavdamiseks,” leiab spordikompleksi
juht Tõnis Ilp.
Jalgpall on Eestis tõusuteel, kujunemas rahvuslikuks esispordialaks. Ilp usub, et kindlasti on
Saue vallas vutihuvilisi, kes tahaks jalgpalliturniiri õhkkonnast
osa saada, aga senini puudub rahvaspordi formaat.
“Loodetavasti on ettevõtete ja kohalike seltside/organisatsioonide põhine turniir just see vorm,
mille raames koguneb piisav arv
võistkondi sisuka ja meeleoluka turniiri läbiviimiseks,” on Ilp
optimistlik. Kuna ühes ettevõttes
on inimeste pallimängu tase erinev, siis on oodatud osalema kõik,
kellel soovi ja julgust. Ennekõike
saab see olema koostegemise rõõmu pakkuv turniir.
Kuna turniir toimub esimest korda, siis oodatakse optimistlikult
nii nais-, mees- kui ka segameeskondi. Lisaks sportlikule rõõmule saavad osalejad suhelda valla
teiste sportlike inimestega, spordibaas pakub turniiripäevadel
osalejatele loomulikult ujula ja
sauna kasutamise võimalust.
“Auhinnad osalejatele on sportlikud, loodaks väga, et esimene
turniir õnnestub ja võitjad viiksid
koju rändkarika, mis tulevastel
aastatel rõõmustab järgmiste turniiride võitjaid,” kannustab Ilp
osalema.

VALTER
GRÜNBERG
80
Ajades täna juubeli juttu
me tunneme kõik,
et aeg läheb ruttu.
Kuid õnneks ei loe aastate
lend, noor oled,
kui noorena tunned end.
Ja mured kõik jäta saatuse
hooleks ning elust löö läbi
naljaga pooleks.
Palju õnne juubilarile soovib
Maidla Külaselts

Oodatud ja juba traditsiooniks
kujunenud vokaalansamblite
festivali korraldati sel aastal
seitsmendat korda.
Kohal olid mitmed vokaalansamblid üle Eesti, kes ka eelnevatel aastatel festivalil on osalenud. Samas oli ka uusi tegijaid.
Kahe ansambliga erinevates
kategooriates olid esindatud
Nõmme Kultuurikeskus ja Türi PEAAUHINNA VÄÄRILISED: Türi naised ansamblist NAIZED viisid
Kultuurimaja. Kohale tuldi nii koju kaasa Grand Prix auhinna
Haapsalust, Tartust, Viljandija Raplamaalt. Esindatud olid osalema ei siiski ei jõudnud, oli on Saue vallast Kiia küla elanik.
ka Harjumaal tegutsevad an- festivali päeval ülev meeleolu ja Teine žürii liige Saue vallavasamblid. Samas paljudele eel- taaskohtumise rõõm. Paljud ju nem Andres Laisk ja kolmas
oli muusikapedagoog ja klavenevatest kordadest juba teada tunnevad üksteist.
laulukollektiividel jäi sel korral Ansamblid esitasid kolm laulu riõpetaja Saue Muusikakoolist
osalemine ära ning seda puht ning üks neist a capella ehk saa- Elina Seegel, kes aastaid tegutmajanduslikel põhjustel, nii teta laul, teiste laulude valiku seb ka Kose Poistekoori ning
näiteks ei osalenud ansamblid puhul võis kasutada fono, inst- üle Eestilise neidudekoori Leelo
rumentaal- või klaverisaadet.
klaverisaatjana.
Saaremaalt ja Ida-Virumaalt.
Kokkuvõttes registreeris end Siinkohal mainin meie Hea Zürii otsus alakategooriate pavokaalansamblite festivalil 12 Tahte Kogu, ehk siis žüriid, kes rimate selgitamisel oli üksmeelmuusikakollektiivi. Väja kuu- oli kokku kutsutud hindama ne, kuid peaauhinna Grand Prix
lutasime aga kolm kategooriat: esinejate etteasteid ja ansamb- võitja väljaselgitamine nii üksnais-, mees- ja segaansambel, lilaulu. Sel korral kuulusid Hea meelselt siiski ei tulnud. Esimekuigi korraldajana oleks soovi- Tahte Kogu žüriisse: Katrin sena esinesid meesansamblid
nud näha osavõtjaid ka eakate ja Leete Eesti Kontserdist, kes on ja nende seast tõsteti esile ja
noorte ansamblite kategoorias. tegev ka ansambli Camerata auhinna vääriliseks nimetati
Vaatamata sellele, et juba re- Vocale, Baltika naiskoori ja se- meesansambel AVAJA Järvagistreerinud ansamblitest kaks gakoori Sõpruskond koorijuhi- maalt. Järgisena välja kuulutana, ei saa mainimata jätta, et ta tud kategoorias astusid ükstei-

Lasteaed

se järel lavale naisansamblid
ja parimaks osutus Tallinnas
Nõmme Kultuurikeskuses tegutsev naisansambel VIVERE.
Segaansamblite
kategoorias
läks parima alakategooria auhind ansamblile Krüüsel Viljandimaalt.
Esinejate tase, mida auhindade jagamisel mainis ka žürii
esinaine Katrin Leete, oli sel
aastal erakordselt kõrge. Esinejad julged ja ühtne laulmine
just ansamblina, mitte koorina,
iseloomustas pea iga ansamblit.
Puudu jäi küll julgusest võtta
ette huvitavamaid laule rikastamaks oma repertuaari, puudu jäi kuuldud helide mitmekesistest häälte värvidest. Muidu
igati toredad ja huvitavad etteasted.
VESKITAMMI LAULURATAS
2011 Grand Prix läks üllatuslikult ka ansamblis osalejatele endile Türilt pärit naisansamblile
NAIZED. Võitjaid ja kõiki vokaalansamblite festivalil osalejaid olid tulnud tervitama oma
etteastega Saue valla Kultuurikeskuses tegutsev veteranide
naisansambel Pihlamari ning
Ivo Linna, kes koos ansambliga
Unbulger külalistele väikese
kontserdielamuse pakkus.
Tagasiside osavõtjate poolt on
olnud soe, toetav ja lootustandev, et järgmisel korral, mis sai
ka juba varakult välja kuulutatud, toimub Veskitammi Lauluratas 14. aprillil 2012.

Maskide rongkäik Laagri Lasteaia moodi

Tiiu Ingerainen
Laagri Lasteaia direktor
Meie Laagri Lasteaias on lugemine ja raamatud läbi aegade
olnud väga olulised ja tähtsad.
Lasteaia miniraamatukogu varasalves on hulgaliselt aegade
jooksul armsaks saanud raamatuid, mis toovad lähemale
möödunud aegade unistused,
mängud, fantaasiad ning meie
õpetajad on valmis neist lastele
alati lugema ja jutustama. Meil
on oma väike muinasjututuba,
mis lastele väga meeldib. Sellel
aastal koostab taas iga rühm
oma raamatu ja lisaks valmib
koolieelikutel (juba teistkordselt) omanäoline rühma raamat
laste oma juttudest.
Lasteraamatupäev muinasjutuvestja sünnipäeval
2. aprill on nimetatud Rahvusvaheliseks Lasteraamatupäevaks.
Esmakordselt tähistas Rahvusvahelise
Noorsookirjanduse
Nõukogu (IBBY) rahvusvahelist
lasteraamatupäeva 1967. aastal.
Sobiva kuupäeva otsingul langes valik 2. aprillile, muinasju-

tuvestja H. C. Anderseni sünnipäevale. Lasteraamatupäeva
initsiaator Jella Lepman kirjutas
läkituse kõigile maailma lastele: “... oleks hea, kui võimalikult
paljud lapsed loeksid ühtesid ja
samu häid raamatuid, nii et neil
oleks midagi ühist ja nad mõistaksid täiskasvanuna üksteist
paremini.”
Sel aastal oli Eesti kord saata üle
maailma laiali rahvusvahelise
lasteraamatupäeva üleskutse.
Üleskutse „Raamat mäletab“
autor on lastekirjanik Aino Per-

vik. Tallinna vanalinnas toimus
suur maskide rongkäik, kus
osalesid sajad koolilapsed erinevatest Eestimaa paikadest.
Maskirongkäik Laagri vahel
Sellest vahvast maskimeisterduse ideest haarasime kinni meiegi. Esmalt tutvustasime mõtet
õpetajatele. Kõik olid rõõmsasti
päri ja nii läkitatigi meili vahendusel üleskutse lastevanematele, kus kutsuti neid osalema
toredas maskide valmistamise
ürituses.

4. aprilli hommikul oli lasteaed täis vahvaid tegelasi lasteraamatutest: vanad tuttavad
muinasjututegelased Saabastega Kass, Kuningas, Võõrasema,
Lumivalgeke, Potsataja, Miki
Hiir. Kõige populaarsemad olid
tegelased Muumi lugudest ja
muidugi laste lemmik Lotte.
Veel oli tegelasi lasteraamatutest „Karupoeg Puhh“, „Sipsik“,
„Pokumaa“, „Nõiakivi“, „Naksitrallid“, „Pipi“, „Harry Potter“.
Kohal oli ka multifilmi tegelane
Pikne Mc Qeen ja palju teisi lemmiktegelasi lasteraamatutest.
Lapsed oskasid ise öelda, kes
nad on, mis raamatust ning kes
selle raamatu on kirjutanud.
Kuna lasteaia lapsed on veel
väikesed ja ei saanud osaleda
2. aprillil maskide rongkäigus,
siis otsustasime meie ise teha
oma pisikese rongkäigu lasteaia
juurest külla sõpradele Laagri
raamatukokku, kandes kodus
vanamatega ühiselt valmistatud armastatud raamatukangelastest inspireeritud maske.
Rongkäigule andis särtsu juurde muusikaõpetaja Ruta trummipõrin ja laul.
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Saue valla 2011 aasta
Jüriöö jooksu 7-kilomeetrise
teatejooksu tulemused:

Jüriöö jooks tõi kohaliku spordirahva rajale
Arnold Õispuu
Hüüru külavanem
21. aprillil toimus taas traditsiooniline Saue Valla Suur Jüriöö jooks.
Sel aastal oli jooksu peakorraldajaks
Hüüru Külaselts ja keskus Hüüru
mõisas ning pikk rada oli paika pandud Jõe teele ja sellega kaasnevatele
põlluteedele. Ilm oli ilus ja päikesepaisteline ning aprillikuu kohta ka
üllatavalt soe.
Lapsi oli kogunenud palju, nende seas
ka Ääsmäe koolist saabunud terve
bussitäis jooksuhuvilisi ning siginat
ja saginat jätkus terve mõisa hoovi
peale. Start lastele koosnes neljast
jooksust- kuni 8. aastased ning 9-12.
aastased poisid ja tüdrukud.
Kõigepealt tehti soojendustrenni mille viis läbi Kristina Aidla koos jooksu maskoti roosa seaga. Roosa siga
oli vapper ja jooksis koos lastega läbi
kõik stardid. Pärast jooksu said lapsed finishis kosutava limpsipudeli ja
võisid minna nautima maitsvat suppi, mida serveeris Hüüru trahter mõisa pargi suures telgis.
Iga lastejooksu 3 esimest said karika
koos medaliga ja sponsorite poolt välja pandud auhinnad. Lisaks said kõik
osavõtjad kaela mälestuseks medali
ja kotikese maiustustega.
Täiskasvanute teatejooksule oli kokku
end ülesse andnud 17 võistkonda, igas
võistkonnas 8 jooksjat. Stardipaugu
kõlades algas tihe rebimine. Tugevamad tuiskasid hooga ees minema ja
võistlejate rivi venis ühtlaselt pikaks

kogu distantsi peale. Vahepunktides
käis hoogne kaasaelamine ja värsket
jooksuverd lisandus rajale kogu aeg
juurde. Tempot hoiti üleval ja kui esimesed lõpetajad olid finishis, siis osa
vahetas alles eelmistes vahepunktides võistlejaid.
Kuni kohtunikud tegid kokkuvõtteid, said jooksjad nautida maitsvat
suppi ja kuulata mõisasaalis ansambel Combo Bandi, kes hoidis meeleoluka muusika saatel kõigil tuju
üleval.
Oli hea tõdeda, et Rändkarikas ja esikoht jäi ikkagi Saue valda, sest võistkondi oli ka mujalt Harjumaalt. Kõik
võistkonnad said aukirja ja maitsva
maasikatordi ning kolm esimest sai AVAVAHETUS: täiskasvanute jooksu esimene vahetus pulbitses
pärjatud karikate ja medalitega ning testestoroonist ja teotahtest, sekka üks kena naiselik naeratus
sponsorite poolt välja pandud auhindadega. Pärast autasustamist jätkus
pidu muusika saatel.
Ja lõpetuseks võib öelda, et juba kaheksandat korda korraldatavat Suurt
Jüriöö jooksu Saue vallas võib nimetada kordaläinuks.
Väga tahaks tänada sponsoreid, kes
panid oma õla alla jooksuvõistluse
korraldamisele: AS Rekato, Laagri Haridus- ja Spordikeskus OÜ,
M.V.Wool AS, Trahter Hüüru Veski,
Mesimumm OÜ, Sagro AS, Balsnack
International holding OÜ, A LeCoq
AS, Kadarbiku Köögivili OÜ, Fifaa
AS. Suured tänud Sven Sumbergile,
kes hoidis üritust elavana ja MTÜ
Hüüru Külaseltsile ning kõikidele
külainimestele, kes aitasid nõu ja jõu- STARDIOOTEL: vanemate tüdrukute (9-12.a) keskendunud
pilgud ja pinges kehahoiakud räägivad kindlast sihist võistluselt
ga.
esikoht endale napsata
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Laagri Kooli noorte maleturniiril 99 osalejat

Arvestuse väliselt soolovõistkond Mercury Hermes

Lastejooksude
esikolmikud
Tüdrukud kuni 8. aastat
1. Triina Järvet
2. Laura-Liisa Piibur
3. Laura Lobjakas
Tüdrukud 9-12. aastat
1.Hannagret Luks
2. Anastasia Rogozinnikova
3. Maria Pernits
Poisid kuni 8. aastat
1. Fred Vaiknurm
2. Kevin Dubrovski
3. Anders Brandmeister
Poisid kuni 9-12. aastat
1. Emil Ojaperv
2. Paul Theodor Oja
3. Siim Eduard Sinimeri

Laste suvelaagrid
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Margus Sööt
Eesti Male Toetusühing
Laagri Kooli lahtised meistrivõistlused males toimusid 16.
aprillil Laagri Koolis, osalejaid
tuli kokku 99.
Mängiti kahes grupis: 27 osalejaga A-turniiri võitis Klim Gussarov 5 punktiga 5st ning 72
osalejaga B-turniiri lõpetasid
täiseduga Hugo Johannes Visnapuu ja Markus Toom, kes mõlemad kogusid samuti 5 punkti 5st.
A-turniir oli mõeldud osalejatele
Eesti noorte reitinguga kuni 1300
ja kuni IX klassi õpilastele ning
B-turniir ilma kehtiva Eesti noorte reitinguta kuni II klassi õpilastele. Mõlemas grupis mängiti
mõtlemisajaga 15 minutit mõlemale mängijale partii lõpuni.
Võistluse täiemahulised protokollid koos viitega fotogaleriile
leiab huviline Eesti Male Toetusühingu kodulehekülje vahendusel (www.eestimale.ee).
Korraldajate poolt oli välja pandud auhinnalaud karikate, diplomite, maleraamatute ja maiustustega. Mõlema turniiri esimesed
kolm said auhinnaks karika ja
raamatu, samuti tunnustati paremaid Laagri kooli lapsi. Turniiri
lõunapausi ajal said osalejad las-

1. Vanamõisa Suusaklubi 1
2. Tugev Tuli
3. Saue linn
4. Vanamõisa Suusaklub 2
5. Lääne Harju
6. Tuula Tutulus
7. Püha küla Moosekandid
8. Ääsmäe kool
9. Kasemäe
10. Leo Club Laagri
11. Laagri kool
12. Maidla Suvitajad
13. Kohalikud
14. Hüüru kiired
15. Puma
16. Team Veerpalu

ta hea maitsta kringlitel, puuviljadel, kommidel, morsil, Nõmme
Noortemaja poolt oli lisaks veel
ka maleteemaline tort.
Võistluse korraldasid koostöös
Eesti Male Toetusühing ja Laagri Kool eesotsas maleringi juhendaja Viive Tutiga.
Laagri Koolis tegutseb
malering
Laagri Kooli lahtised meistrivõistlused aitasid paljudel lastel
saada oma esimesi võistluskogemusi. Laagri Kooli maleringi
juhendaja Viive Tutt rääkis maletreeneri tööst kooli juures järgmist: „Alates septembrikuust
annan teise klassi õpilastele kolmapäeviti maletunde, igale klassile üks tund nädalas. Klasse on
kolm: II p, II s ja II t. Klassides
on 24 õpilast. Koolis seadsin eesmärgiks anda õppeaasta jooksul
edasi need teadmised malest,

et partiid algusest lõpuni järjekindlalt läbi viia.“
Viive Tutt selgitab, et lisaks klassitööle toimivasse eraldi maleringi kutsuti nii algajaid kui ka
edasijõudnuid – alguses käis
koos 12 last, viimasel kuul on
2-3 uut huvilist juurde ilmunud.
Koos käiakse kaks tundi nädalas, malering töötab Laagri Kooli
huvikooli all, lapsed on I-V klassini.
Laagri Kooli noorteturniir oli
omamoodi kenaks lõpuks õppeaastale, sarnaseid turniire korraldati Viive Tuti eestvedamisel
varasemalt viis aastat järjest
Lagedi Põhikoolis, kus osavõtjaid oli umbes 40. Laagri Koolis
sai tänavu esmakordselt läbi
viidud olemuselt sarnane noortevõistlus, aga oluliselt suuremas mahus. Loodetavasti jätkub
Laagri Koolis innukas malealane
tegevus järgmiselgi õppeaastal!
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SUVI 2011 TAIMAUT LASTELAAGRID
2011.aastal kolm lastelaagri vahetust:
05.06 - 10.06.2011 spordi- ja ujumise lastelaager Kloogaranna Puhkebaasis
Tuusiku hind: 107 EUR
11.07 – 17.07.2011 suvelaager Audentese Puhkebaasis Paunkülas
Tuusiku hind: 137 EUR
01.08 – 07.08.2011 suvelaager Luuka Puhkemajas Karksi Nuias
Tuusiku hind: 137 EUR
Vanusele: 7-17a.
Laagrit toetab:
Toitlustamine toimub 3 korda päevas!
Pakume lastele võimalikult palju erinevaid valikuid vaba aja sisustamiseks, hobidega
tegelemiseks, uute huvialade avastamiseks ja nendega tutvumiseks. Erinevate tegevuste kaudu viime lapsed seikluste maailma ja läbi nende seikluste saavad selgeks ka
paljud igapäevaseks eluks vajalikud oskused.
INFO JA REGISTREERUMINE:
TAIMAUT MTÜ www.taimaut.ee Tel. 52 04 057 info@taimaut.ee
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SAUE VALD 20

SAUE VALLA JALGRATTARETK
Rattaretk toimub sel
aastal ajaloolisel valla
territooriumil

4. JUUNI ALGUSEGA 12.00

TA
S

UT
A

WWW.VANAMOISA.EE

DISTANTS 43 KM
11.00 -12.00 kogunemine Laagri kooli juures
12.00 START
12.45 -13.05 Saue valla esimene vallamaja,
Kanamal
13.40 - 13.55 Rehe küün, Üksnurme külas
14.10 - 15.10 LÕUNA. Metsanurme külakeskus,
Metsanurme külas

16.10 -16.25 Lõokese tn mänguväljak, Jõgisoo
külas
17.00 FINISH, Vanamõisa lõkkeplatsil
17.00 -18.00 jalgade sirutamine koos
meelelahutusprogrammi, auhindade loosimise
ja tasulise puhvetiga

Eelregistreerimine kuni 02. juuni Ingrid Novikova tel 53465917 või e-postil veskitammi@sauevald.ee

t
t
t

Retkel toimuvad mõnusad vahepeatused, kus lisaks
puhkamisele saab kuulata kohalikku ajalugu ja külade
tegemistest.
Rattaretkega võib liituda ka poolelt distantsilt!
Maanteeamet selgitab stardis ohutu liiklemise tõdesid.

Kui soovid autot eelnevalt parkida Vanamõisa lõkkeplatsile,
siis küsi selle kohta infot eelregistreerimisel.

EMADEPÄEVA

TASUTA

K O N T S E R T
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Spordiklubis "Laagri Tervis"

8.mail kl 12-18

KÕIKIDELE EMADELE
jõusaal ja kuukaart
POOLE HINNAGA!
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Tule ja kingi endale tervis!
asume: Veskitammi 22
(Laagri Kooli hoones)
info: www.laagritervis.ee
või 5039865



BONZO

     

 

TULE LAADALE!

15. mail Ääsmäe Põhikooli ees
platsil kell 12.00-15.00
Oodatud on kõik kellel on midagi
osta,müüa,vahetada...
info ja registreerimine
jaanika1808@hot.ee ja
aasmae.raamatukogu@mail.ee
56686924 Jaanika
OSALEMINE ON TASUTA.

Tule ise ja võta sõber kaasa ning veedame koos toreda päeva.Vihma korral toimub
üritus Ääsmäe raamatukogu fuajees
OÜ EKSPRESS RAAMATUPIDAMINE
Raamatupidamisteenused
Maksukonsultatsioonid
Firmade asutamine
Äriplaanide koostamine
Tel: 5149039
e-post: info@ekspressraamatupidamine.ee
Asukoht: Laagri, info telefonil 559 17562
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14. mai 2011
KELL 11.00-14.00

VANAMÕISA
SELTSIMAJAS,
ALLIKA TEE 10,
ALLIKU

MAIDLA KÜLA

KEVADLAAT
&

KIRBUTURG
MAIDLA SELTSIMAJA ÕUEL
15. MAI 2011 KELL 12.00-14.00
KUI SOOVID SOODALT OSTA VÕI MÜÜA KASUTATUD
RIIDEID, JALANÕUSID, KÄSITÖÖD, AIATAIMI, KODUSEID

UUSKASUTUSLAAT
TULE UUSKASUTUSLAADALE
OSTA, MÜÜ JA VAHETA:

riideid, jalanõusid, spordi- ja hobivahendeid,
laste- ja beebitarbeId, mööblit, koduelektroonikat,
käsitöövahendeId, mänguasju, plaate – kõike huvitavat,
mida kodus leidub ja sa ei kasuta.

KÜPSETISI JA KÕIKE MUUD MIS OTSIB UUT OMANIKKU,
SIIS TULE LAADALE!
INFO
MÜÜJATEL VAJALIK EELNEV REGISTREERIMINE
TEL: 5119957 KEY
(KEY.SMIRNOVA@MAIL.EE)

Jõgisoo ja Koppelmaa külade
ajaloopäev
21. mail 2011 Jõgisoo seltsimajas
Lisainfo:
Aino Lehtmets tel 514 49 57,
ainolehtmets2@hot.ee
Ülle Rondo tel 501 2033,
jogisoo@hot.ee

Müügilaud seltsimaja poolt TASUTA
Koha broneerimine:
info@kodukyla.ee või tel: 5140761

12. MAI ∙ KELL 19.00
VANAMÕISA SELTSIMAJA

HUVIRINGIDE
KEVADKONTSERT
Esinevad
PESAMUNADE LOOVTUNNI LAPSED
Sirje Liivi juhendamisel
LAULU- JA TANTSURINGI LAPSED
Ave Lähker`i ja Elviira Alamaa juhendamisel
FLAMENCOGRUPP CHICAS
BONITAS LAPSED JA TÄISKASVANUD
Kerttu Valt`i ja Elina Vapper`i juhendamisel

mai 2011
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Kristina Uibo
Otsid endale kodu
v›i ŸŸripinda,
Sul on vaja
kinnisvara mŸŸa Ð
olen abiks!

Eesti jaekaubandusvõrk Comarket võtab
seoses Laagri kaupluse avamisega tööle

Tel 509 9809

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

KAUPLUSE JUHATAJA

Kevadine lemmikloomade
vaktsineerimine soodushinnaga!

Saue Loomakliinikus toimub 1-15. mai koerte ja
kasside soodushindadega vaktsineerimine:
kõik koera ja kassi

VAHETUSE VANEMA
KAUPLUSE MÜÜGIJUHI

kompleksvaktsiinid soodushind 11€
marutaudi vaktsiin soodushind 3€

Vältimaks asjatut ootamist palume aeg ette registreerida.

SAUE LOOMAKLIINIK
Lemmikloomade vaktsineerimine, ravi,
päevakirurgia.

CV koos sooviavaldusega palume saata hiljemalt 22. maiks
e-mailile personal@comarket.ee, märksõnaga Laagri Comarket.
Täname kõiki kandideerijaid, edasipääsenutega võtame ühendust
hiljemalt 30. juuniks.

Hill’s ja Royal Canine lemmikloomatoit.
Sooja 1, Saue tel. 600 3382
E-R 15.00-19.00, L 10.00-13.00
www.sauekliinik.ee

Aitan teie kodus likvideerida lekked
vee- ja gaasipaigaldisel, teen väiksemaid remondi- ja ehitustöid, panen
kokku ja paigaldan mööblit jne.,
ka muud majapidamistööd,
Küsi lisa tel 514 9821
Abi kinnisvara müümisel, ostmisel
ja üürimisel. Konsultatsioon tasuta
Kinnisvaratöö kogemust 10 aastat
Kinnisvaramaaklerite Koja liige

Müüme kasutatud varuosi enimlevinud
sõidu- ja pakiautodele.
Ostame utiliseerimist vajavaid sõidu–
ja pakiautosid ning busse, võib
pakkuda ka sõidukorras sõidukeid.
Kustutame sõiduki ARK-s.
AVATUD E-R 9-17 L 9-14
Asume Paldiski mnt 18. kilomeetril
Saue vallas Kiia külas

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

Eha Remma 566 08308
või 679 7614
remma@smail.ee

Müüa saetud küttepinnud
180 eur/koorem
saetud ning lõhutud lepaküttepuud
35 eur/rm

PUITBRIKETT
PELLETID

Info ja tellimine 53 466 680, 52 31 346 ja
www.hirvlisaeveski.ee

Puksiirteenus 24h
Autode kokkuost
tel 50 52 618

OÜ Sinitiivik
Teostame koduvaipade
(ka kaltsuvaipade) ja
pehmemööbli puhastust.
Tasuta transport uksest ukseni.
Info telefonil 55 917 562

PLEKK-KATUS pakub:
Katuseplekk
Sileplekk
Lisaplekid
Müük ja paigaldus. Väga hea hind
Tel 506 5659; 656 5782
Kadaka tee 4, Tallinn, www.plekiladu.ee

Ostan autoromusid- sõidu-, paki-,
veoautod, bussid, vajadusel ARK
kustutamine, transport tasuta, raha
kohe,
PAKU KõIKE, ka vanametalli.
Samas ostan ka korralikke sõidukeid,
kuni 6000 eurot
Paku kindlasti 582 95083
tel. 6725591 e-mail info@kiilibetoon.ee

Väljaandja
Saue Vallavalitsus
Veskitammi 4, Laagri, Harjumaa
654 1130,
www.sauevald.ee

Toimetaja:	Anne-Ly Sumre
Kontakt:
654 1156
E-post:annely.sumre@sauevald.ee
Küljendus:	Anne-Ly Sumre
Trükk:	Printall

Tiraaź:
Ilmumisaeg:
Levi:		
		

4200
kord kuus (va juulikuu)
tasuta kõikides valla postkastides ja
kultuuriasutustes, raamatukogudes

