Mitmel pool üle valla
paranesid laste
meelelahutusvõimalused
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Huvitegevus –
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kaberingini

Koduvald

VÄLISSUHTED

Sauevallakatel uued sõbrad
mägisest ja päikselisest Gruusiast
Fotoreportaaž
tulevase
kergliiklustee
radadelt

22. augustil sõlmisid Saue valla
ja Tbilisi linna Didgori rajooni
esindajad koostöölepingu.
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itteametlikud koostöösuhted Gruusia ja
Saue valla vahel said
alguse juba 2010. aastal, mil
Saue valla algatusel koguti Vene-Gruusia konfliktis kannatanud grusiinide toetuseks raha
ja lastele mängu- ja õpivahendeid. Inimlikul tasandil alanud
initsiatiiv päädis täna ametliku
koostöösuhte vormistamisega.
Lepingu eesmärgiks on arendada sõprus- ja koostöösuhteid
majanduse-, hariduse-, kultuuri- ja teistes ühiskonnaelu sektorites. Uued partnerid Gruusiast
peavad Didgori rajooni esindaja
George Nikoladze sõnul lisaks
tavapärasele kultuurielu vastastikusele rikastamisele oluliseks
kogemuste jagamist põllumajanduse valdkonnas. Samuti näevad

nad suurepäraseid võimalusi
võtta Saue vallalt üle teadmisi ja
praktikat seoses Euroopa Liidu
projektide läbiviimisel kogukonna ja infrastruktuuri arendamiseks.
„Meil on hea meel jagada
oma kogemusi Euroopa Liidu
liikmesriigina ning samas peame tähtsaks igasugust rahvusvahelist koostööd, et anda laiemat mõõdet oma igapäevasele
tegevusele,“ tunneb Saue vallavanem Andres Laisk rõõmu loodud partnerlussuhte üle.
Umbes 25000 elanikuga Didgori rajooni, mis on Gruusia
pealinna Tbilisi üks linnaosa,
külastasid augusti keskel Saue
valda. Nelja päeva vältel tutvustati külalistele nii Tallinna, kui
tehti ka tiir Lääne-Virumaal.
Saue vallas väisasid uued sõbrad kohalikke ettevõtjaid – uudistati Kadarbiku mahlatehast,
Sagro kasvuhooneid ja M.V.
Wooli kalatehast. Tutvuti ko-

Fantaasiat kasutades võib
pildi tuleval aastal valmivast Laagrist Saue linna
viivast kergteest silme
ette manada küll.

Paremal George Nikoladze, Tbilisi Linnavalitsuse Didgori rajooni esimees, tema kõrval Rein Riga, Saue Vallavolikogu esimees koostöölepingut
allkirjastamas.
ANDRES LAISK:

“Meil on heameel
jagada oma
kogemusi Euroopa
Liidu liikmesriigina.”

halike koolide ja lasteaedadega.
Kuna külasoleku aega mahtus
ka Vanamõisas toimunud suvelõpupidu, siis viskasid grusiinid
pilgu peale Saue valla rahvarohkeimale kultuuriüritusele.
Oktoobris oodatakse vastuvisiidile Saue valla esindust ja siis
tulevad kõne alla juba konkreetsemad koostöökavad ja -vormid.

HEATEGEVUS

Laagri Lions klubi korraldab
korjanduse trepironija ostmiseks

Selline huvitava nimetusega
riistapuu on kavas osta Saue valla
sotsiaaltöötajatele.
MIKK
LÕHMUS
LC Laagri
president

T

äna elab arvukalt abivajajaid kortermajades, teinekord 4. ja 5. korrusel.
Pereliikmed või sotsiaaltöötajad

peavad ratastoolis inimese süles
õue tassima, mistõttu arusaadavalt
on abivajajate võimalused viibida
vabas õhus väga piiratud.
Trepironija on seade, mille peale kinnitatakse ratastool
ja mis siis ise kas trepist üles või
alla „ronib.“ Tegemist ei ole odava seadmega, erinevate pakku-

jate tootjad on hinnavahemikus
3400-3700 eurot. Ootame kõikide aidatasoovijate annetusi Laagri
Lions Klubi MTÜ arveldusarvele
221041741754. Makse selgitusse
märksõna „Annetus heategevuseks“.
Kõik annetuse teinud isikud on
kutsutud LC Laagri advendikontserdile, mis toimub 27. novembril
Laagri Koolis.
Lisainfot võib saada telefonil
511 9343 või e-posti aadressil
mikk.lohmus@gmail.com.

LK 2

Noored
trikimeistrid
planeerivad
omale
skateparki
Noored ekstreemspordihuvilised ja vallavalitsus on ühistöös rajamas
Laagri alevikku skateparki, trikimeistrid ise valisid
atraktsioonid, vallavalitsus püüab leida rahastuse.

LK 6

Hobikorras
papagoitaltsutajaks
Kooli alguse puhul intervjuu ühe isesorti õpetajaga– Katarina Bright
ei koolita küll lapsi, tema
spetsialiteet on hoopis
papagoipedagoogika.
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Fotoreportaaž tulevasest
kergliiklusteest

Volikogus 25. augustil
• Toimus Saue Vallavolikogu Saue valla arengukava
2010-2015 (2026) muutmise ja Saue valla eelarvestrateegia kinnitamise teine lugemine;
• Tunnistati kehtetuks Saue Vallavolikogu 24. mai 2007
määrus nr 07 “Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord”;
• Otsustati Laagri aleviku Jõevahe kinnistu omandamine
Saue valla omandisse;
• Otsustati maaüksuste (Laagri alevikus- Põdrakanepi
tn 9, Männimetsa tee 32, Veskitammi haljasala 2, Veskitammi haljasala 1; Ääsmäe külas- Kasesalu tn 20a, Kasesalu tn 2; Maidla külas- Puhkeala) munitsipaalomandisse
taotlemine;
• Nõustuti Aila küla Reinu 3 ja Kärneri katastriüksuse liitmisega ja määrati sihtotstarve;
• Määrati sihtotstarve Kiia külas Masina 1 kinnistule;
• Nõustuti Jõgisoo külas asuva Lootuse ja Möldri katastriüksuste jagamisega ja määrati sihtotstarbed.

Oodatakse ettepanekuid
jäätmekavasse
Saue Vallavalitsus avalikustab täiendatud Saue valla jäätmekava 2011-2015 ning Saue valla jäätmemajanduse tegevuskava 2011-2015, millega on võimalik tutvuda Saue
valla kodulehel www.sauevald.ee
Ettepanekuid ootame aadressil kati.oolo@sauevald.
ee kuni 16. septembrini 2011. Informatsiooni võimalik
küsida telefonil 654 1153.

„Päike tuli korraks välja, võta kähku fotokas ja lähme käime
selle kergliiklustee läbi,“ seisab augustikuu eelviimasel päeval
vallavanem lehetoimetaja kabineti uksel.
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Käimine on siiski ülepakutud väljend,
autonina keeratakse hoopis vallamaja
esiselt ringilt Vae tänava suunas. Ekskursioon tuleva aasta jaanipäeva kanti
planeeritud valmimistähtajaga LaagriPadula-Saue kergliiklusteel, võib alata.
Sel samal, millest peaks saama Saue valla
esimene tõsiseltvõetav 6-kilomeetri pikkune valgustatud ratta-, rulluisu- ja jalutamisrada.
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Edasi siis siit otse läbi kaalumaja kuni
Hoiu tänavani. Kujuta nüüd ette, et seda
kaalumaja siin ei ole, see lammutatakse
maha. Vae ja Hoiu nurgale tuleb ülekäik,
tee läheb teisele poole, sest piki Hoiu
tänava paremat poolt jookseb palju trasse.
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Ohtlike jäätmete kogumisring
15. oktoobril
Saue valla sügisene ohtlike jäätmete kogumisring toimub 15. oktoobril 2011. Täpsem graafik ja kellaajad avalikustatakse oktoobrikuu vallalehes ja kodulehel www.
sauevald.ee.
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Üks kord tuleb veel üle tee minna,
suundume sellele põllupealsele rajale, mis
Padula jaamani läheb. Autorada jääb siia
ikka ka alles, kergtee teeme põllu äärde.
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„No esimene jupp on siin olemas,“ viitab vallavanem kultuurikeskuse kõrval paiknevale kõnnitee jupikesele.
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Nii - Sagro maja eest läbi ja umbes
700 meetri pärast läheb tee üle sõidutee
paremale poolele. Just natuke enne seda
vasakkurvi. See oli ühe tähelepaneliku
vallakodaniku ettepanek, projektis oli
algselt see teeületus kurvile lähemal,
nüüd nihutasime ohutuse tõstmiseks selle
sadakond meetrit ettepoole.
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Nüüd on muidugi natuke pahasti,
autoga enam edasi ei saa ja pead lihtsalt
aru saama, et mööda seda võsa jookseb
joon kuni Saue linnani välja. Suudad ette
kujutada? Ei? Okei, lähme mööda suurt
teed edasi, seal saab korra sisse põigata
uuesti raudtee äärde.
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Nüüd otse põllu äärt mööda kuni
Koidu elurajoonini, kus tee ühineb juba
olemasoleva kõnniteeribaga.
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No vot siia kusagile. Ilmselt. No kaardi
järgi vähemalt … Ega ma täitsa kindel
pole. Lähme vaatame selle tee teise otsa
ka ära. Saue linna raudteejaama juurde
jõuab välja.
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SAUE VALLALEHT KODUVALD

Toimetus:

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

Reklaamisoov esitada e-posti
aadressil: reklaam@sauevald.ee
Kohaliku ettevõtluse toetamise eesmärgil on Saue
valda registreeritud ettevõtjatele reklaami esitamine
vallalehes ca 50% soodsam

No jälle oleme võsas – ligi paarsada
meetrit Saue linna jaamaperroonist tuleb
tee üle rööbaste linna poole Koondise
tänava lähistele.

“Hange läks meil edukalt, vaidlustamisi ei tulnud, projekti maksumus on
ligi 900 tuhat eurot. Lisaks ehitame
välja Redise ja Kuuse tänava kõnniteed.
Vallaeelarvest katame ligi 15%. Ehitaja
ütles, et kevadeks löövad kogu objekti

Saue jaama perrooni juurest läheb tee üle taas valla poolele, kus viimane jupp kergliiklusteed ühineb Suurevälja teega Vanamõisa külas. Ja valmis ta ongi, vähemalt paberil.

lukku. Ma ise nii optimistlik ei ole, kui
Padula jaamani lõik valmis saaks, oleksin päris rahul.
Veidi skeptiline olen nende tähtaegade suhtes. Tahtsime ju alustada selle
projektiga juba varakevadel, aga igasu-

guseid takistusi tuli ette, maaküsimused ja muu. Nii et ideaaleesmärke võime
seada ikka, aga reaalsustaju peab ka jääma. Aga tegelikult on mul hea meel, et
oleme lõpusirgel ja jääb vaid üle loota,
et see tee ikka kasutajaid leiaks.“
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Mitmel pool üle valla paranesid
laste meelelahutusvõimalused

Laagris kohendati üks mänguväljak
kaasaegsemaks, Hüüru külla kerkis
suve jooksul päris uhiuus mänguplats
koos spordiväljakuga. Lisa on tulemas
Vatsla külla Kodasema elurajooni.
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uba 2010. aastal sai Laagris tegutseva MTÜ Rahvaspordiklubi Kuuse ja Saue Vallavalitsuse
koostöös esitatud projekt laste mänguväljakule siseteede ja korvpalliplatsi rajamiseks rahataotlusprojekt
Leader-meetmesse. Avamaa-Redise mänguväljaku tarbeks eraldati
toetust summas 14,5 tuhat eurot,
mida vallaeelarvest veel 1,6 tuhande euroga täiendati. Reaalse ehituseni jõuti siiski alles aastajagu päevi
hiljem, sest hanke esialgne võitja
taganes oma kohustustest rahaliste
vahendite puudumise ja kehvade
majandusolude tõttu.
Uue hanke võitis Vialine Group
OÜ, aga uus pakutud hind oli ligi
kaks korda kõrgem, kui projekti
esialgne maksumus. „Kuna projektitoetuse summat muuta ei ole
võimalik, tuli omafinantseeringu
osa oluliselt suurendada. Kui algselt
pidi vallaeelarvest kaetav summa
olema 1,6 tuhat eurot, siis tänaseks
on omavahendeid vaja tasuda pea
kümme korda suuremas summas,“
selgitab arendusspetsialist Kati
Oolo.
Avamaa-Redise
mänguplatsi
katavad nüüd kenad asfaldi all siseteed, kus mõnus jalgrataste-ruladega rallida. Rajatud on ka korvpalliväljak. Õhtuti platsil palli mängivad
noored on avaldanud siiski pisukest
nördimust, et miks ometi on paigaldatud vaid üks korv, et mis oli
küll selle meistri mõttes, kes sellise
lahendusega välja tuli. “See plats
on projekteeritud tänavakorvpalli

põhimõttel ja vastavate mõõtudega.
Tegemist on ju siiski laste mänguväljakuga ja see peab olema erinevatele vanusegruppidele sobilik.
Korvpalliväljaku kõrvale on projekteeritud suur võrkronila, mistõttu
täismõõtmetes väljakut sinna ehitada ei olnudki võimalik,“ põhjendab
Oolo. Küll aga liiguvad tema sõnul
mõtted selles suunas, et planeerida
täismõõtmetes korvpalli väljak Jõekääru parki Instituudi tee äärde.
Mänguplatsi arendustööd ei ole
veel kaugeltki lõppenud. Projektiväliselt on vallavalitsus elanike ettepanekul rajanud liivakastile ääre,
peagi paigaldatakse pargipingid,
prügiurnid ja beebikiik, korrastatakse vanu atraktsioone ja nende
liivaaluseid. Kui detailid paigas, planeeritakse ka korralik haljastus.
Rõõmu Hüüru kandi nooremale
rahvale
MTÜ Hüüru Külaselts on koostöös Saue Vallavalitsusega maha
saanud kahe korraliku europrojektiga, mille tulemusena küla nooremale generatsioonile on nüüd suisa
mitu meelelahutuskohta valminud.
Mõisa kõrvale ehitati universaalne spordiväljak, kus on võimalik mängida korvpalli, võrkpalli ja
tennist. Platsi ääres tabab silm küll
veel pooleliolevaid pinnasetöid, aga
see jääb külaseltsi kohustuseks need
sügisel ära lõpetada. Projekti kogumaksumus 26,4 tuhat eurot, millest vallapoolne omafinantseering
oli lisaks 10%. Kohe spordiplatsi
kõrvale on kerkinud ka mänguväljak pisematele. Ehitati ja paigaldati
mänguväljaku elemendid ja erinevad atraktsioonid - ronimisvõimalustega võrkpüramiid, rippkiik,
ronila, karussell, kaalukiik, liumägi

Hüürus saab nüüd kogu pere lustida - lapsed mänguväljakul, isad korvpalliplatsil.

MTÜ Hüüru Külaselts on koostöös
Saue Vallavalitsusega maha saanud
kahe korraliku europrojektiga, mille
tulemusena küla
nooremale generatsioonile on nüüd
suisa mitu meelelahutuskohta valminud.

ja mängumajake. Maksma läks projekt kokku 17,2 tuhat eurot, millest
omafinantseering oli taas kümnendik.
Ka Kodasema kanti kiiged ja
karussellid
Nooruke, alles 2009. aastal asutatud Vatsla küla Kodasema külaselts,

kirjutas Leader meetmesse eduka
rahataotlusprojekti, mille tulemusel eraldati ühingule 9 tuhat eurot
kohaliku mänguväljaku rajamiseks.
Taas katab kümnendiku summast
vallavalitsus omafinantseeringuna.
Kui paljudes nn uuskülades on
jäänud vabaaja veetmise platsi rajamine maaküsimuste taha, siis sellel
seltsil vedas mõistliku arendajaga,
kes andis külale rendile ühe vaba
maaüksuse Kodasema ja Pihlaka tee
nurgal. Sinna peaks hiljemalt oktoobriks kerkima ronila, karussell,
kiige, võrkpalliväljak liivaga, korvpallistatiiv, varjualune, lõkkeplatsikoht ja mägi, kus saab kelgutada.
Mänguväljak on suunatud ümbruskonna ligi 40 majapidamise lastele,
aga mõeldud ka avaliku mänguplatsina, kuhu on oodatud naaberkülade elanikud.
„Alustada oli küll raske, keegi
meist ei olnud varem kokku puutunud selliste projektide kirjutamise ja
teostamisega. Aga tasub kindlasti
kulutada oma aega ja energiat, see
liidab inimesi üheks kogukonnaks
ning annab lisaväärtust külaelule,“
julgustab Kodasema külaseltsi juhatuse liige Heiki Soome teisigi uusasumeid aktiivsusele.

TRANSPORT

Alates septembrist on koolibussiliinid
avalikuks kasutuseks kõikidele sõitjatele
Saue valla koolibussid on esmajärjekorras mõeldud õpilaste kooli ja koju
transpordiks, kuid nüüd võivad inimesed, kellele marsruut ja graafik sobivad,
kasutada seda ka avaliku liinina
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oolibussiliin
teenindab
haridusasutusi koolipäevadel (esmaspäevast-reedeni)

suunal Saue Gümnaasium, Laagri
Kool, Ääsmäe Põhikool ning sellest
aastast alates ka Pääsküla Gümnaasium. Sõidugraafikud konkretiseeruvad septembrikuu jooksul, kui
on ära kaardistatud kõik õpilasveo
vajadused. Esialgne sõiduplaan on
kättesaadav liini teenindava Har-

jumaa Ühistranspordikeskuse veebilehel www.harjuytk.ee, rubriigis
Sõiduplaanid, alajaotuses Saue valla siseliinid. Hetkel on veebilehelt
leitavad baastrajektoorid, mida on
kokku 10.
Koolibussiliinil hakkab kõikidele
teistele sõitjatele (va õpilased, kelle

jaoks on sõit tasuta) kehtima Tallinna ja Harjumaa ühtne piletisüsteem, mis annab võimaluse sõita
liinil nii Harjumaa üksikpileti ning
kuukaardi kui ka Tallinn-Harjumaa kuukaardiga. Üksikpileti saab
lunastada ka bussijuhi käest bussi
sisenedes.

3

Lühidalt
Ääsmäe Põhikool
sai rõõmsavärvilised
garderoobid ja
korralikud duširuumid
17 tuhat eurot maksnud remont
pakub sügisel kooli tulevatele
lastele paranenud olmetingimusi.
Suvine periood sobib ideaalselt haridusasutuste olmetingimuste kohendamiseks. Nii
sahmiski juulis-augustis Ääsmäe
Põhikoolis remondimeeste brigaad ja nüüd ootab lapsi värskendatud vestibüül ja garderoob. „Tumedates toonides ja
amortiseerunud garderoobi seinad, laed, uksed, aknad värviti
üle, paigaldati lisavalgustust ja
uuendati garderoobi sisustust.
Lisaks paigaldati uus tagavaraväljapääsu uks ja ka saali uks uuendati,“ kirjeldab haldusjuht Villy
Sudemäe tehtud töid. Remonditi
ka poiste riietus- ja pesuruumi,
see oli Sudemäe sõnul halva seisukorra tõttu juba Tervisekaitseameti tähelepanu all. Duširuum
renoveeriti täielikult – põrandad,
seinad kaeti hüdroisolatsiooniga
ja plaaditi uuesti, paigaldati ripplagi ning uued poolautomaatsed
dušid ja põrandaküte, uuendati
äravoolutorustikku. Riietusruumid said uued valgustid, seinad,
laed. Uksed ja aknad võõbati
värske värviga ning kohendati
ventilatsiooni.

1. novembriks tuleb
avalike teede äärsed
kivid teisaldada
Igal aastal teevad suurt pahandust majaomanike poolt teede
äärtesse muru ja haljastuse kaitseks paigaldatud kivid. Eriti kui
need on paigaldatud vahetult tee
äärde ja on tähistamata. Lumetormi „Monika“ ajal juhtus korduvalt, et samal ajal, kui ühe tänava
elanikud helistasid oma murega
vallavalitsusse, oli traktor paralleeltänaval tee ääres varitseva
kivi otsas saha lõhkunud. Remont
võtab pahatihti aega mitu tundi,
samal ajal sajab ja tuiskab lund
juurde ning kergem tehnika enam
sama tööd ära teha ei jõua. Probleemid kuhjuvad ja rahulolematus
(tihti samade majaomanike poolt,
kes ise kivid on paigaldanud) on
suur. Käesoleval aastal kavatseb
vallavalitsus seda vältida. Siinkohal sõnum kõikidele Saue valla
kinnistute omanikele: kõik avalike
teede ääres asuvad kivid ja muud
takistused peavad talveperioodil
(1. novembrist kuni 30. aprillini)
asuma teekatte välimisest servast vähemalt 1,5m kaugusel. Suvisel ajal peab teekatte ja takistuse vahel olema vähemalt 0,75m.
Alates 1. novembrist on vallavalitsusel tellitud kõikide nimetatud
nõuetele mittevastavate kivide
teisaldamine (äravedu).
Lisainfoga pöörduda valla
kommunaalspetsialist
Indrek
Brandmeistri poole telefonil 654
1155 või e-posti aadressidel indrek.brandmeister@sauevald.ee
või mikk.lohmus@sauevald.ee.
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Detailplaneeringud augustis
Saue valla territooriumil augustis 2011 on algatatud järgmised detailplaneeringud:
Saue Vallavalitsuse 9.08.2011 korraldusega nr 491 algatati Pällu külas Lipi 5
(katastritunnus 72704:001:0114, suurusega 1,65ha, sihtotstarve maatulundusmaa) kinnistu ja lähiala detailplaneering
ning jäeti keskkonnamõju strateegiline
hindamine algatamata. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine
elamumaaks ning ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ühe ühekorteriga väikeelamu ja abihoonete rajamiseks. Planeeringuga lahendatakse
juurdepääs planeeritavale alale, tehnovõrkude varustus ning määratakse keskkonnakaitselised abinõud. Kehtiva Saue
valla üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuks taotletav ala hajaasustusalal
ja üldplaneeringujärgne maakasutuse
juhtotstarve on looduslik ala, mets. Harju
maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu “Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused” ning Saue valla
üldplaneeringu kohaselt asub Lipi 5 kinnistu osaliselt väärtusliku traditsioonilise
maastiku alal, kuhu taotletava planeeringuga hoonete rajamist ei kavandata. Algatatav detailplaneering ei sisalda Saue
valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Planeeritav ala piirneb ÄäsmäeKernu kõrvalmaanteega ning Männiku ja
Kalevi kinnistutega.
Saue Vallavalitsuse 16.08.2011 korraldusega nr 504 algatati Alliku külas Kurvi tee
400 (katastritunnusega 72701:002:1829,
sihtotstarve tootmismaa) ja Kurvi tee
402 (katastritunnusega 72701:002:1831,

sihtotstarve tootmismaa) kinnistute ja
lähiala detailplaneering ning jäeti keskkonnamõju strateegiline hindamine algatamata. Detailplaneeringu koostamise
eesmärgiks on kinnistute kruntimine ning
ehitusõiguse ja hoonestustingimuste
määramine tootmishoonete rajamiseks.
Ühtlasi määrata detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude,
parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtete lahendamine. Hetkel
paikneb Kurvi tee 400 kinnistul nõukogude ajal ehitatud lagunenud lauda
vare ja kaks silohoidlat. Lagunenud laut
lammutatakse ja selle asemele ehitatakse vabapidamisega robotlüpsi laut, mis
nihutatakse Kurvi tee 402 kinnistul asuvale olemasolevale laudale lähemale.
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek
kahe kinnistu liitmiseks, millele saaks
rajada uue robotlüpsi lauda koos muude farmi toimimiseks vajalike hoonete ja
rajatistega. Kavandatavaks tegevuseks
on jätkata veiste pidamist olemasolevas
Alliku farmikompleksis ning lisaks rajada lagunenud farmi asemele uus veiselaut. Selle tegevusega kasvab tootmismaht orienteeruvalt 299-pealiselt karjalt
360-pealiseks. Sealjuures on 360 loomakohta arvestuslikult suurim loomade arv
farmis. Kavandatavas laudas hakatakse
veiseid pidama vabapidamisel, kus tekib vedelsõnnik. Kuna olemasolev sõnnikuhoidla on tahkesõnnikuhoidla, tuleb
farmis tekkiva sõnniku käitlemiseks rajada ka üks täiendav vedelsõnnikuhoidla.
Lisaks uue lauda, silohoidla ja sõnniku-

hoidla (Saue Vallavalitsusele on esitatud
kehtiva detailplaneeringu alusel ehitusloa taotlused silohoidla ja sõnnikuhoidla
ehitamiseks) rajamisega soovib arendaja
rekonstrueerida ka kaks olemasolevat
silohoidlat. Uus rajatav laut peab vastama kõikidele tänapäevastele keskkonna-, hügieeni- ja veterinaarianõuetele.
Olemasolevas laudas on 154 lehma, 35
vasikat (kuni 6 kuud) ja 110 mullikat (kuni
24 kuud). Planeeritav loomade arv kahe
lauda peale kokku on 180 lehma, 50 vasikat ja 130 mullikat. See tähendab seda,
et lehmakohti tuleb juurde 26, vasikate
kohti 15 ja mullikate kohti 20. Kõiki loomakohti kokku reaalselt saab olema 360.
Olulise keskkonnamõjuga oleks veisefarm siis, kus saaks kasvatada rohkem
kui 450 lüpsilehma või 900 kuni 24 kuu
vanust noorveist. Kuna kavandatava tegevuse maht ei ületa keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatud künniskogust,
ei ole keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine kohustuslik. Üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuks
taotlev maa-ala tiheasustusalal, maakasutuse juhtfunktsiooniga äri- ja tootmismaa. Kinnistu asub Saue Vallavalitsuse
8.09.2009 poolt kehtestatud Alliku tootmiskompleksi maa-ala detailplaneeringu
koosseisus, mis näeb ette planeeringualale äri- ja tootmishoonete rajamist. Algatatav detailplaneering ei sisalda Saue
valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Planeeritava ala suurus on 2,4ha
ning piirneb Loo, Suurekivi 1, Loo tee lõik
1 ja Kurvi tee L 5 kinnistutega

Saue valla territooriumil AUGUSTIS 2011 on kehtestatud järgmised detailplaneeringud:
Saue Vallavalitsuse 9.08.2011 korraldusega nr 490 kehtestati Laagri alevikus Pilliroo põik 17 (katastritunnusega
72701:005:0613) kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu piiride muutmine
ning on määratud krundile ehitusõiguse ulatus ja hoonestustingimused kuni
2-korruselise kaksikelamu ja abihoone
rajamiseks. Planeeringuga lahendatakse juurdepääsud planeeritavale alale,
tehnovõrkude varustus ning määratakse keskkonnakaitselised abinõud. Planeeritava kaksikelamu lubatud kõrgus
on kuni 9,0m ning suurim ehitusalune
pind 175m². Kinnistu asub Veskimöldre
elamurajoonis. Piirkond on hoonestatud
peamiselt kuni 2-korruseliste üksik- ja
kaksikelamutega. Kinnistu on hoonestatud, sellel asub pooleliolev ebaseaduslikult püstitatud hoone. Kehtiva Saue valla
üldplaneeringu kohaselt on planeeritava
maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooniks
määratud väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele mõeldud ala ning asub väljaehitatud ja selge
struktuuriga tänavatega elurajoonis.
Saue Vallavalitsuse 2.08.2011 korraldusega nr 484 kehtestati Aila
külas Heina tee 3 (katastritunnus
72701:003:0096), Heina tee 4 (katastritunnus 72701:003:0097) ja Heina tee
6 (katastritunnus 72701:003:0099) kinnistute ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
muuta kehtiva detailplaneeringuga ette
nähtud ehitustingimusi st kinnistutel olemasolevat hoonestusala, korruste arvu,
hoonete arvu krundil ja hoonete kõrgust
ning määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused ärihoonete, väikeelamu ja
abihoonete rajamiseks. Ühtlasi on detailplaneeringus määratud üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse,
haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja
tehnovõrkudega varustamise põhimõtete lahendamine. Detailplaneeringuga
kavandatakse Heina tee 4 ja 6 kinnistute

liitmist üheks katastriüksuseks (suurusega 3 496m²) ning antakse ehitusõigus ja
hoonestustingimused kuni 2-korruselise
üksikelamu ja abihoonete rajamiseks
ehitusaluse pinnaga kuni 350m². Heina
tee 3 kinnistule (suurusega 5 695m²) antakse ehitusõigus ja hoonestustingimused ärihoonete rajamiseks, ehitusaluse
pinnaga kuni 1 200m² kõrgusega kuni
12,0m. Kehtiva üldplaneeringuga on
planeeritava maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud väikeelamute
ala, põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele
mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid.
Saue Vallavalitsuse 2.08.2011 korraldusega nr 485 kehtestati Laagri alevik Pärnu mnt 497 (katastritunnus
72703:001:0153) kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on muuta olemasolev elamumaa
sihtotstarve ärimaaks. Kinnistu suurus
on 2618m², mille asub väikeelamu. Äriregistri andmetel tegeletakse kinnistul
mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüügiga, sõidukite lammutamise, lammutatud sõidukite numbriliste
agregaatide ning kerede remondi ja
müügiga, autode hoolduse ja uute ning
kasutatud varuosade müügiga. Käesoleva detailplaneeringuga kinnistule uute
hoonete rajamiseks ehitusõigust ei määrata. Saue valla üldplaneeringu kohaselt
paikneb detailplaneeringu ala tiheasustusalal, maakasutuse juhtfunktsiooniga
äri- ja tootmismaa. Planeeringu ala vahetusse lähedusse jäävad hoonestatud
tootmis- ja ärimaa krundid.
Saue Vallavalitsuse 2.08.2011 korraldusega nr 486 kehtestati Tagametsa küla Sallametsa (katastritunnus
72704:002:0154) kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on
kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe
osaline muutmine elamumaaks ning ehitusõiguse ja hoonestustingimuste mää-

ramine ühe ühekorteriga väikeelamu ja
abihoonete rajamiseks. Planeeringuga
lahendatakse planeeritaval alal heakorrastus, haljastus, parkimine, juurdepääsutee ja tehnovõrkudega varustamine.
Planeeritava väikeelamu lubatud kõrgus on kuni 9,0m, abihoonetel 6,0m.
Planeeritava ala suurus on 8,43ha. Kinnistu koosneb kahest katastriüksusest,
millest väiksem (2000m²) on elamumaa
sihtotstarbega ning suurem (8,23ha)
maatulundusmaa sihtotstarbega, kuhu
ehitusõigust ei anta. Piirdeaedade paigaldamine on lubatud ainult ümber õuemaa. “Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused” kohaselt asub
kogu planeeritav ala rohevõrgustiku K8
koridoris ning neile laienevad teemaplaneeringust tulenevad kitsendused. Teemaplaneering seab rohelise võrgustiku
tugialadele üldised kasutustingimused,
mis peavad tagama rohelise võrgustiku
toimimise ja nende tingimustega arvestamise. Ühe väikeelamu rajamine ei tekita vastuolu ja võimalik on tagada rohevõrgustiku toimimine. Detailplaneeringu
lahenduse kohaselt tagatakse vajalik piisav laius rohekoridori toimimiseks.
Saue Vallavalitsuse 30.08.2011 korraldusega nr 527 kehtestati Alliku külas Koidumetsa tee 5 (katastritunnus
72701:005:0323) kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on anda ehitusõigus ja
hoonestustingimused kaksikelamu ja
abihoonete rajamiseks. Detailplaneeringuga on määratud üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse,
haljastuse, juurdepääsude, parkimise
ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Kehtiva üldplaneeringuga on planeeritava maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud
väikeelamute ala. Koidumetsa tee 5 kinnistu suurus on 3066m² ja sihtotstarve
on elamumaa ning detailplaneering ei
muuda kehtivat üldplaneeringut.

Detailplaneeringute avalikuD
väljapanekud
Saue Vallavalitsus võttis vastu ja suunas avalikustamisele 9.08.2011 korraldusega nr 492 Vatsla
külas Kellu kinnistu ja lähiala detailplaneeringu
(katastritunnusega 72701:001:0652, suurusega
2,08 ha, sihtotstarve tootmismaa 100%). Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu
kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine
ning ehitusõiguse ulatuse ja hoonestustingimuste määramine äri- ja tootmishoone rajamiseks. Planeeringuga kavandatakse kruntidele
kuni 3 hoonet (kokku 6 hoonet), kõrgusega kuni
12 meetrit. Detailplaneering ei sisalda Saue valla
üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Üldplaneeringu kohaselt paikneb detailplaneeringuks
taotlev maa-ala tiheasustusalal, maakasutuse
juhtfunktsiooniga äri- ja tootmismaa. Planeeringu ala vahetuse lähedusse jäävad osaliselt hoonestatud tootmis- ja ärimaa krundid.
Saue Vallavalitsus võttis vastu ja suunas avalikustamisele 9.08.2011 korraldusega nr 493
Vanamõisa külas Piiri 2a (katastritunnusega
72701:002:0004, suurusega 0,9 ha, sihtotstarve
elamumaa) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.
Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse
ulatuse ja hoonestustingimuste määramine ühe
väikeelamu ja abihoonete rajamiseks. Planeeritava väikeelamu lubatud kõrgus on kuni 9,0 m,
abihoonetel 5,0 m. Kinnistu on kaetud kõrghaljastusega ning ehitustegevus on planeeritud
hoonestusala piires. Üldplaneeringu kohaselt
asub planeeringuala kõrghaljastusega alal, maakasutuse juhtfunktsiooniga väikeelamumaa. Detailplaneering ei sisalda Saue valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Detailplaneeringute avalik väljapanek toimub 30.08.2011 kuni 13.09.2011 kella 8.0016.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni ja reedeti
kella 14.00-ni) Saue vallamajas, Veskitammi
4, Laagri alevik.

Teade detailplaneeringu
eskiislahendust tutvustava
avaliku arutelu kohta:

Saue Vallavalitsus teatab, et 13.09.2011 algusega kell 16.00 toimub Saue vallamajas Laagri
alevikus asuva Meelespea 6 (katastritunnusega 72703:001:0002) kinnistu detailplaneeringu
eskiislahendust tutvustav avalik arutelu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Meelespea 6 kinnistul olemasoleva hoone ehitusõiguse
muutmine ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu, parkimise ja tehnovõrkudega varustamisega lahendamine. Detailplaneeringuga
kavandatakse olemasoleva 3-korruselise korterelamu seadustamist. Kinnistul asuvale hoonele on väljastatud Saue Vallavalitsuse poolt
10.04.2007 ehitusluba 2-korruselise üksikelamu
rekonstrueerimiseks. Üksikelamu on ebaseaduslikult ehitatud ümber 9 korteriga korterelamuks, kõrgusega 11,0 m. Meelespea 6 kinnistu
suurus on 1209 m² ja sihtotstarve on elamumaa
ning asub väljaehitatud ja selge struktuuriga
tänavatega elurajoonis. Käesoleva detailplaneeringuga kinnistule uute hoonete rajamiseks
ehitusõigust ei määrata ning olemasoleva hoone laiendamist ei kavandata.
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

Uus liin 177a viib Keilast Mustamäe
kaudu Tallinna kesklinna
Alates augustist on Keila linna initsiatiivil käima pandud uus bussiliin, mis läbib oma trajektooril ka Saue
valla Püha ja Hüüru külasid. 177a sõidab linna läbi
Mustamäe, mis annab võimaluse vajadusel lihtsama vaevaga näiteks Mustamäe Haigla juurde jõuda.
Graafik küll väga tihe ei ole – Keilast kolm väljumist
päevas 9.30; 11.30; 13.30 ja Tallinnast kaks 10.30
ja 12.30. Liini teenindab AS Samat ja täpne graafik
on saadaval veebilehel http://soiduplaan.tallinn.ee/.
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Meeleolupilt tulevikust –

Tilluke Triin ja tema pargiunistus
Laupäevane augustikuu õhtu aastal 2015. Päike on küll juba madalal, aga
päeva jooksul pillutud kiired õhkavad õhtuks maapinnalt veel soojust vastu.
On natuke unine-unistav ritsikasidinast tiine õhtu, mil lausa kisub õue hääbuva suve rüppe.

KV

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee

KODUVALD

T

äna on pisikesel Triinul
hea päev – ema lubas varem koju jõuda ja üheskoos parki minna. Triin on küll
tuti juustesse silunud, aga jalga
tõmbab kulunud ketsipaari. Küll
tema juba teab, möödunud korral,
kui pargis sai käidud, jäi ta oma
rannaplätudes naabermaja plikadele ümberpargi jooksus kõvasti alla. Ega sellist viga saa ometi
korrata.
Tegelikult teaks Triin ise ka
teed Jõekääru pargini. Ega Redise tänavalt vallamajani pole palju maad, aga just seal halli suure
maja taga on tüdruku lemmikmänguplats. Otse lasteaiast üle
tee. Aga Triin teab, ema ise tahab
ka tulla, iga kord on ta seal mingite tädidega pikalt juttu ajanud
ja hullult naernud. Isegi nii, et isa
kohe ükskord õhtul küsis, et miks
emal pargist tulles põsed nii rõõsad on ja tuluke silmades välgub.
Nii et Triin ootab ema ära.
Kui Triin esimest korda Jõekääru parki sattus, siis ei jõudnud
ta pargi keskel troonivast purskkaevust kuigi kaugemale. Milline
võimas veejuga, kui palju münte

basseini põhjas. Nii palju, et isegi
ema ei suutnud neid kokku lugeda. Ja Triin tohtis tookord vargsi
isegi varba vette kasta ja kaarega
laiali pritsida. Ta suurte inimeste
filmis nägi, et üks tädi nii tegi. See
oli küll kuskil välismaal, aga ka
kodupargis oli seda lahe teha.
Triin mäletab, et esimesel
korral pargis oli talle tundunud
purskkaevu kõrval taeva poole sirutunud lipumast nii-nii kõrge ja
suurena. Nüüd on ta sellega juba
harjunud, aga kaugemalt tulles on
iga kord ilus vaadata, kui lipp lehvib. See on Eesti lipp, teab Triin.
Isa rääkis, et see on selline tähtis
park Saue vallas, et sellepärast seal
ongi iga päev lipp lehvimas. Esinduspargiks nimetas paps seda.
No sellest tähtsusest ei tea Triin
midagi, aga põnev on küll. Mänguplats on palju suurem ja huvitavam, kui see mis oma maja kõrval.
Ja kuigi Triinul on väljakul veel
avastamisrõõmu küll, näiteks ei
ole ta julgenud üksinda veel köiskarusselliga sõita, siis käib plika
pilk tihti üle platsi, kus suuremad
lapsed kogunevad. Triin teab küll,
seal need hulljulged poisid vuhisevad rulade ja trikiratastega ülesalla. Rularambiks vist nimetatakse
seda, on Triin kuskilt kuulnud.
Kui ta ise poes olles isale tasakesi
ühte ilusat punast rula näitas, siis

paps ütles, et natuke tuleb veel
kasvada. Aga et kindlasti saab, sest
ega see ramp pargist kusagile kao.
Aga väikestelgi on tegemist
küll. Näiteks jõe äärsel promenaadil on mõnus jalutada. Pardid
sulistavad, eemal peab üks pere
piknikku, isegi täpiline laudlina
on murule laotatud ja porgandipirukate lõhn hõljub õhus. Ükskord
vanaema näitas Triinule oma lapsepõlvest ühte pilti ja seal oli täitsa
nagu samasugune jõgi ja samasugune tee jõe ääres. Vanaemal oli
seal pildil valge pikk kleit ja päevavari. Kui Triinu naabritüdrukuga seda asja arutas, siis otsustasid,
nad mõlemad küsida jõuluvanalt
omale ka kleidi ja varju. Et uuel
kevadel siia kõndima tulla. Või
nagu vanaema ütleski – pargi ääres
promeneerima.
Sellest on Triinul muidugi kahju, et jões ujumas ei saa käia. Paistab küll selline päris puhas vesi.
Alles ükspäev olid suured masinad
jälle jõe ääres ja tõmmati mingit
rohelist asja veest välja. Puhas aga
madal, partidel paras ujuda, aga
lastel pole vaja ütleb isa. Partidel
on seal hea küll, tundub ka Triinule. Suured inimesed ütlevad
küll, et saia neile visata ei tohi,
aga Triinu on ikka iga kord pisikese killu taskusse poetanud. Talle
tundub, et ega kõiki maailma asju

need täiskasvanud inimesed ka ei
tea ja pealegi vaatas see suur isapart teda eelmine kord ikka täitsa
tänuliku pilguga, kui Triin talle
oma kreemisaia viimase jupi viskas.
Veel meeldib Triinule iga kord
vaadata, kuidas tema istutatud hekinutsak kasvab. Et kas pole kollaseks läinud ja kas muld on ikka
niiske all. Kunagi kevadel kutsusid vallamaja onud kõiki Laagri
elanikke istutustalgutele ja nii sai
Triin ise oma käega taime mulda
panna. Ega Triinu nime seal muidugi juures ei ole, aga selles ei ole
midagi, tüdruk ise teab – see on
tema hoolealune ka natuke.
Tuleks see ema juba ruttu koju.
Isegi isa lubas täna kaasa tulla. Ütles, et läheb viskab poistega paar
korvi. No mis poisid need on, endal habe ees, ei saa Triin aru. Aga
võib-olla, et natuke on ka, sest
jooksevad seal suurel korvpalliplatsil ringi nagu Triinu vanused.
Triin on näinud küll, spordiväljak
paistab liivakasti kenasti kätte. Ja
liivakasti asjad on Triinul täna
juba valmis pandud. Kollaste lilledega ämber on täitsa uus ja seda
tahaks naabriplikale uhkusega
näidata.
Oh tuleks see ema juba ruttu
koju! Kõik, kõik inimesed on juba
Jõekääru pargis….

LISAKS
See muinasjutuvormis tulevikuunistus on hetkel päriselus
alles esimese eskiisprojekti tasemel. Milliseks Jõekääru park
tegelikult kujuneb, selgub aastate jooksul, aga mõte kujundada Laagrisse Saue valla esinduspark, on teinud sammu ideest
tegelikkuse poole. Projekteerija
AS Ramboll on vallavalitsusele
üle andnud eskiisjoonise, millelt vaatab vastu mitmekülgsete
funktsioonidega looduskaunis
ala ja mis peaks kujunema vallaelanike puhke- ja piduhetkede meelispaigaks ning õdusaks
ajaviite ja jalutuskohaks. Et juuresolev muinasjutupilt tulevikust saaks reaalsuseks, kutsub
vallavalitsus avaldama arvamust
eskiisprojekti kohta. Valla kodulehel on võimalik materjalidega
tutvuda ja vajadusel ka oma arvamus või ettepanek vallamajja
teele saata e-posti aadressil
mikk.lohmus@sauevald.ee.

Projekt realiseeritakse etapiviisiliselt, kuid kogu pargikompleksi
valmimisajaks pakub vallavalitsus aastat 2015. Samas - skatepargi rajamisega alustatakse
juba sel sügisel. Projekt paberil
on juba valmis, septembris esitatakse Leader-meetmesse ka
rahataotlusprojekt. Ideaalpildis
saab juba tuleval kevadel rularambil julgust ja oskusi proovile
panna. Loe lähemalt lk 6.
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Noored trikimeistrid annavad nõu, milline
peaks olema üks moodne skatepark

Laagri noored ekstreemspordihuvilised ja vallavalitsus on ühistöös rajamas alevikku skateparki, trikimeistrid
ise valisid atraktsioonid, vallavalitsus
püüab leida rahastuse.
KODUVALD
annely.sumre@sauevald.ee

P

äev enne kooli algust on
kümmekond poissi (rulahuvilised) ja kolm tütarlast
(lihtsalt kaasas) kohad sisse võtnud
kultuurinõunik Angela Looti kabinetis. Nõunik on peale kevadisi
ühisistumisi ja noorte soovide ära
kuulamist edastanud kõik ideed
arhitektile ning viimane on joonistanud paksu projektikausta, milles

poisid nüüd näpuga järge ajavad.
„Halfpipe 1,5 meetrit kõrge? Nii
väike! No mingi 2 peaks ikka vähemalt olema,“ avaldab üks arvamust.
„Mis see põhi on, betoon või? See
ei ole hea,“ vangutab teine pead ja
rahuneb alles paberitest täpsema
selgituse saades, et ikka asfaltkate
tuleb. „Aga katus? Kas katus tuleb?
Võiks olla täitsa sisepark,“ tuleb
kolmas ettepanek. Naisinimesest
nõunik paneb kõik täpsustused kirja, manitsedes siiski: „No ega ma

lubada ei saa kõiki neid asju, aga ma
ütlen edasi.“
Igatahes on poisid ülirahul, et
skatepark juba lähitulevikus terendab. Ütlevad, et pole kusagil Laagri
peal olla, igalt poolt aetakse neid
rulade ja ratastega trikitamise pärast
minema. Vabaduse platsile, kus kõik
tegijamad ekstreemsportlased kogunevad, ka iga päev ei jõua. Huvilisi olevat Laagris ligi veerandsada.
Seda, et nad ise näppupidi projekti

Poisid on ülirahul,
et skatepark
lähitulevikus
terendab.

juures saavad olla, peavad poisid
ainuõigeks, sest need kostüümides vallamaja inimesed võivad
koba peale küll ise ka ühe hea
skatepargiga hakkama saada, aga
see pidavat olema suhteliselt väheusutav.

Kostüümides
vallainimeste
osaks jääb taustatöö - otsida projektile ka rahastus. Juba septembris on
kavas esitada taotlus Leader meetmesse ja kui kõik õnneks läheb, on
juba tuleva aasta kevadel skatepark
jõe ääres hullamiseks valmis.

TEE-EHITUS

Hüüru-Keila teelõigul jääb trassikoridor
Paldiski maanteel olemasolevasse kohta
ja jätkuvalt kaherajaliseks

Osapooled nendivad vajadust
maakondliku transiitliikluse
terviknägemuse järele.
KODUVALD
annely.sumre@sauevald.ee

J

uba kuuendat aastat vältav protsess Tallinn-Paldiski maantee
neljarajaliseks rekonstrueerimiseks saab konkreetse vastuse Saue
Vallavolikogu poolt antud valla
üldplaneeringu lähteseisukohtades
- trass jääb järgmiseks 15. aastaks
samale kujule ja samasse koridori.
Valla seisukohalt on prioriteetseteks
nn Tallinna ringtee (Keila-Jälgimäe
lõik) ning Juuliku-Tabasalu tee eelprojektides ette nähtud ristmike väljaehitamine.
21. juunil toimus Tallinn-Paldiski maantee rekonstrueerimise
eelprojekti täiendatud keskkonnamõjude hindamise (KMH) aruande avalik arutelu. Täiendamise
eesmärgiks oli Vääna-Posti püsielupaigas 2010. aasta kevadel-sügisel
läbiviidud nahkhiirte rände- ja toitumisuuringu tulemustega arvestamine. Järeldati, et tee laiendamise ja
süvendisse viimise mõjud nahkhiirtele on olemas ja on küll tehniliste
meetmetega leevendatavad, kuid
tõenäoliselt seda täielikult vältida
ei õnnestu. Samas ei ole mõju sellise olulisusega, mis põhjustaks tee
või nahkhiirte püsielupaiga asukoha
muutmise vajaduse.
Avaliku arutelu tulemusena laekus KMH aruande koostajale 9 ettepanekut, millele vastati 12. augustiks. 17. augustil esitas Maanteeamet

KMH aruande Keskkonnaametile
kinnitamiseks. Viimase seisukoht
peaks laekuma 17. septembriks.
Ilus paberil, aga ajale jalgu
jäänud
Keskkonnamõjude hindamise protsess tõi samas välja, et lisaks mõjule
nahkhiirte elupaiga suhtes, ei ole
projekti 1B lahendus (kus maantee
läbib Hüüru küla olemasolevas trassikoridoris 2+2 rajalise maanteena)
aastal 2011. enam aktuaalne majanduslanguse tõttu, mis on põhjustanud olulise liikluskoormuse vähenemise. „Lisaks tõi avalik arutelu välja,
et Hüüru-Püha küla lõigus põhjustaks olemasolevas teekoridoris tee
rekonstrueerimise ükskõik milline
lahendus, mis muudab harjumuspäraseid teeületusvõimalusi või muudab kohalikule liiklejale teekonna
pikkuse praegusest suuremaks,
kohalike elanike terava vastuseisu,“
nentis KMH aruande koostaja Juhan Ruut firmast Hendrikson ja
Co. Tema sõnul tuleks jätkata võimalike lahenduste otsimist maantee
liikluskoormuse ohjamiseks või uue
teekoridori leidmiseks.
Maantee rekonstrueerimise projektid peavad olema kooskõlas ka
Saue valla üldplaneeringuga. Valla
ehitus-, planeerimise ja maaosakonna juhataja Kalle Pungase sõnul
näeb valla uuendatav üldplaneering
ette Hüüru-Keila lõigus praeguse
olukorra, ehk 1+1 maantee säilimise

praeguses koridoris. „Uus üldplaneering koostatakse perspektiiviga
kuni 2026. a ja kuna Maanteeamet
ei esitanud üldplaneeringu eskiisi
koostamise käigus vastuväiteid Saue
valla poolt sellele teelõigule pakutud
kompromisslahendusele, siis võib
suure tõenäolisusega öelda, et järgmise 15. aasta jooksul ei juhtu seal
peale väikeste parendus- ja ohutusttõstvate tööde suuremat midagi,“
kinnitab Pungas.
Vajalik maakonnaplaneering
Valminud keskkonnamõjude hinnang annab vastuse küsimusele, kas
olemasolev tee praeguses asukohas
vastab pikaajalistele keskkonnahoiu
eesmärkidele. Vastust küsimusele,
milliseks peaks kujunema Harju
maakonna terviklik transiitteede võrgustik tuleb aga vallavanem
Andres Laisk´i sõnul otsida maakonnatasandil tervikpilti uuesti ja
pragmaatiliselt analüüsides. „Sealjuures tuleb nö nelja jalaga maa peal
KALLE PUNGAS:

„Suure tõenäolisusega võib öelda, et
järgmise 15. aasta
jooksul ei juhtu
seal peale väikeste
parendus- ja ohutusttõstvate tööde
suuremat
midagi“

olles hinnata tegelikke piirkonna
vajadusi, ühistranspordi arenguvõimalusi (sh rongiliiklus) ja laiemalt
vastata küsimusele, kas ja millises
mahus maanteetransporti tulevikus
vajatakse,“ avaldab Laisk oma arvamust. „Valla huvi ei ole kogu territooriumi erinevate transiitliiklusele
suunatud trassidega läbitraageldamine kohalike elanike elukvaliteedi
arvelt. Alles siis, kui on näha, kuidas jaguneb liiklus peale valla jaoks
prioriteetsete magistraalteede väljaarendamist ning lahenduse leidnud
oluline pudelikael - sissesõit Harku
Rannamõisa ristmikust Tallinnasse,
on mõtet uuesti antud küsimust tõsisemalt analüüsida,“ sõnastab vallavanem olulisima probleempunkti
Tallinn-Paldiski maantee rekonstrueerimisel.
Planeerimisseadus näeb ette,
et mitut omavalitsusüksust läbiva
joonehitise trassi koridori asukoht
määrataksegi üldjuhul maakonnaplaneeringuga.
Maakonnaplaneering võimaldab otsida terviklahendust vähemalt Tallinna linna,
Harku valda, Saue valda, Keila valda, Keila linna ja Paldiski linna läbiva transiitliikluse lahendamiseks.
Vastava protsessi algatamisotsus tuleb teha Harju maavanemal. „Selle
tulemusena saaks põhjendatud kas
täiendavate maanteede vajadus või
tõendatud, et puudub vajadus uute
maanteede rajamiseks, kuna liiklemisvajadust õnnestub kontrolli all
hoida või lahendada muul viisil kui
maanteetranspordiga,“ toetab ka
Juhan Ruut vallavanema seisukohta
maakondliku terviknägemuse kohta.

Nelja Valla
Kogu avab
Leader
programmi
sügisvooru
Nelja Valla Kogu tegevusgrupp
avab oma 2011.a. Leader programmi sügisvooru 1. septembrist kuni 15. septembri kella
17.00-ni. Selle aasta programmi
rahaline maht on 766 940 eurot.

Vastavalt organisatsiooni
strateegiale on sügisvoorus avatud järgmised
meetmed:

Meede.1 Kvaliteetse
elukeskkonna loomine.
Meede 2. Kogukonna
arendamine.
Meede 3. Puhkeplatside ja
juurdepääsuteede rajamine.
Meede 4. Ajaloo ja kultuuriväärtuslike objektide taastamine.
Meede 5. Väikeettevõtluse
arendamine.
Nelja Valla kogu nimel
Deiw Rahumägi
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Kes on kes vallamajas?
EHITUS-, PLANEERIMISE JA MAAOSAKOND

Osakonna juhataja
Kalle Pungas

654 1132; 506 6974
kalle.pungas@sauevald.ee
Ehitus-, planeerimise ja
maakorraldusvaldkonna
juhtimine, korraldamine ja
koordineerimine.

Ehitusnõunik
Kalle Normann

Jurist Sandra Marran

654 1147
654 1135; 530 22293
sandra.marran@sauevald.ee
kalle.normann@sauevald.ee
Ehitus-, planeerimise ja
Ehitus- ja kasutuslubade taotle- maakorraldusvaldkonna
mine, projekteerimistingimuste asjaajamise seaduslikkuse
taotlemine hoonetele.
kindlustamine, sh õigusaktide
ja lepingute ettevalmistamine
ning nende läbivaatamine.

Planeeringute spetsialist Ehitusdokumentide
Maili Metsaots
spetsialist Anne Nargla

Maanõunik Mall Varus

654 1157; 530 19887
maili.metsaots@sauevald.ee
Ehitus- ja planeeringualase
tegevuse korraldamine ja
kodanike nõustamine, reklaamilubade väljastamine.

654 1146
anne.nargla@sauevald.ee
Ehitus- ja kasutuslubade
väljastamine, majandus- ja
kaubandustegevuse register.

Hoolekandespetsialist
Laine Elmik

Hooldustöötaja
Eve Kotkas-Poom

Hooldustöötaja
Rita Reino

654 1134, 530 06491
mall.varus@sauevald.ee
Maatehingud (tagastamine,
erastamine, riigi omandisse jätmine, sihtotstarbe muutmine,
maade jagamine, kompenseerimine, maamaksumuse
määramine jne).

Maakorraldusspetsialist
Külli Tedrema

Maaregistripidaja
Ene Lepist

Haridusnõunik Liivi Siim

Kultuurinõunik
Angela Loot

654 1159
kylli.tedrema@sauevald.ee
Maade munitsipaalomandisse
taotlemine, katastriüksuste
sihtotstarbe muutmine,
kinnistute jagamise ja liitmise
menetluse toimingud.

654 1149
ene.lepist@sauevald.ee
Maamaksu küsimused ja maa
ostueesõigusega erastamine.

HARIDUSE-, KULTUURI- JA SOTSIAALOSAKOND

Abivallavanem Tiia Allas

654 1133; 565 60173
tiia.allas@sauevald.ee
Hariduse-, kultuuri ja sotsiaalvaldkonna juhtimine, korraldamine ja koordineerimine.

Sotsiaalnõunik
Mare Jallai

654 1136; 562 10518
mare.jallai@sauevald.ee
Sotsiaalnõustamine,
sotsiaaltoetuste määramine,
sotsiaaleluruumide küsimused,
eakate üld-ja koduhoolduse
korraldamine.

Lastekaitsespetsialist
Sirli Sõstar-Peerna

654 1144; 5346 2560
sirli.sostar@sauevald.ee
Lastekaitseküsimused, koostöö
lasterikaste peredega ja
hooldusperedega.

654 1145; 513 7154
laine.elmik@sauevald.ee
Puuetega inimeste ning eakate
informeerimine sotsiaalabi ja
teenuste võimalustest ning
toetusvalduste menetlemine.

526 0147
Transporditeenuse pakkumine
arsti juurde või kauplusesse
minekuks valla sotsiaalbussiga,
toimetulekuraskustes eakate
kodukülastused.

533 58149
Transporditeenuse pakkumine
arsti juurde või kauplusesse
minekuks valla sotsiaalbussiga,
toimetulekuraskustes eakate
kodukülastused.

654 1154, 512 4180
liivi.siim@sauevald.ee
Ülevallalised haridusküsimused, kooli- ja lasteaiakohad,
koolikohustuse täitmine, koolibussi logistika koordineerimine.

679 6786, 530 44062
angela.loot@sauevald.ee
Ülevallaline kultuuritegevuse
koordineerimine, koostöö valla
kultuuriasutuste ja kodanikuühenduste ning vallavalitsuse
vahel, kultuuriveebi haldamine.

KANTSELEI

Vallasekretär Marju Põllu

654 1142
marju.pollu@sauevald.ee
Vallasekretäri poole saab kodanik pöörduda notariaaltoimingute tegemiseks –
dokumendi ärakirja õigsuse kinnitamiseks
ning pensioni vastuvõtmise volikirja ning
pensioni ja toetuste teise isiku arveldusarvele kandmise avalduse tõestamiseks.

Vallasekretäri abi Gedi Aver

654 1151
gedi.aver@sauevald.ee
Kodanik saab infot oma teemade kohta vallavalitsuse istungil, ärakirju vallavalitsuse
korraldustest ja väljavõtteid vallavalitsuse
istungi protokollist teda puudutavate
otsuste kohta.

Isikuregistripidaja Lia Krapivin
654 1143
lia.krapivin@sauevald.ee
Kodanike elukohaandmete muutmine,
sündide ja surmade registreerimine,
elukohatõendite väljastamine.

Sekretär-asjaajaja Kristi Randma

654 1130
kristi.randma@sauevald.ee
Dokumentide vastuvõtt ja registreerimine,
infotelefonile ja -postile vastamine.

Volikogu sekretär Liis Aruoja

654 1141; 530 60013,
liis.aruoja@sauevald.ee
Kodanik saab infot volikogus ja komisjonides arutusel olevate teemade kohta,
ärakirju ja väljavõtteid dokumentidest.

Jurist Kalev Kala

651 0211
kalev.kala@sauevald.ee
Valla asjaajamise seaduslikkuse kindlustamine ning volikogu liikmete ja vallavalitsuse teenistujate juriidiline teenindamine ja
nõustamine ametialastes küsimustes.

ARENDUSE-, KESKKONNA- JA JÄRELEVALVE OSAKOND

Abivallavanem Mikk Lõhmus

654 1158; 511 9343
mikk.lohmus@sauevald.ee
Saue valla arendustegevus, teede ja tänavate ehitus
ning korrashoid, ühisveevärk ja kanalisatsioon, valla
heakord, elamu-kommunaalmajandus, ühistransport.

Võrkude- ja järelevalve spetsialist
Arvo Brandmeister

654 1148; 509 0662
arvo@sauevald.ee
Euroopa Liidu veemajandusprojekti valla poolne
koordineerimine, vee- ja kanalisatsiooniküsimuste
lahendamine, kaevelubade menetlemine, tehnovõrkude ehitus- ja kasutusload ja järelevalve.

Kommunaalspetsialist
Indrek Brandmeister

Keskkonnaspetsialist Jana Mehine

654 1155; 534 07008
indrek.brandmeister@sauevald.ee
Teede ja tänavate hoolduse ning teede projekteerimise ning ehituse koordineerimine jt kommunaalja heakorraküsimused, liikluskorraldus, tänavavalgustuse hoolduse ja ehituse koordineerimine.

EELARVE- JA RAAMATUPIDAMISOSAKOND

654 1152; 534 46686
jana.mehine@sauevald.ee
Jäätmetega (sh korraldatud jäätmeveoga) seonduvad küsimused, puurkaevude rajamine, keskkonnamõju hindamised, raielubade väljastamine, koerte ja
kasside pidamisega seonduv, keskkonnajärelevalve.

Arendusspetsialist Kati Oolo

654 1153
kati.oolo@sauevald.ee
Arengukavade ja projektitaotluste koostamine,
ühistranspordiküsimused, koostöö MTÜ-dega,
avalike haljasalade, mänguväljakute ja veekogude
korrashoid, jäätmetega (sh korraldatud jäätmeveoga) seonduvad küsimused.

JUHTIMIS- JA TUGITEENUSED

Ühine
meiega!
Juhataja Aino Must

654 1137; 569 54434
aino.must@sauevald.ee
Valla majandusaasta aruande
koostamine, suhtlemine valla
tütarettevõtjatega ja teiste
valdade ning asutustega majandusarvestuse küsimustes,
varade arvestus, valla tulude,
võlgade ja kohustuste täitmise
seisu jälgimine.

Raamatupidaja
Marina Maandi

654 1138
marina.maandi@sauevald.ee
Valla pangakontode seisu üle
arvestuse pidamine, kodanikele
sotsiaalosakonna poolt arvestatud toetuste ülekandmine,
asutustele kaupade ja teenuste
eest tasumine, töötajatele
palgaraha arvestamine.

Raamatupidaja
Elena Epner

651 0210
elena.epner@sauevald.ee
Lasteaiatasude arvestus, kooli
pikapäevarühma toiduraha
arvestus ning reklaami -ja
üüriarvete koostamine, eelarve
kulude täitmise jälgimine, valla
õpetajatele ja lasteaiatöötajatele palga arvestamine.

Finantsist
Margus Randma

654 1139
margus.randma@sauevald.ee
Valla eelarve koostamine ja
jälgimine, mitmesugused
analüütilised arvestused, eelarvestrateegia koostamine,
selle täpsustamine ja uuendamine ning igapäevased
raamatupidamisalased tööd.

Haldusjuht
Villy Sudemäe

villy@sauevald.ee
6541 150; 530 97690
Vallaasutuste omanduses
oleva hoonestatud kinnisvara
haldamise, hooldamise ja
investeeringute ning asutuste
tööks vajalike tugiteenuste korraldamine ja koordineerimine.

Vallavanem Andres Laisk E-teenuste juht
654 1131; 504 7527
andres.laisk@sauevald.ee
Saue Vallavalitsuse üldjuhtimine ja esindamine, suhtlemine
volikoguga ja vallakodanikuga.

Saue Vallavalitsus otsib inimest,
kellega koos olla kolme aasta
pärast kõige kliendisõbralikuma elektroonilise teeninduskeskkonnaga omavalitsus
Harjumaal.
Tutvu lähemalt CV.ee,
viitenumber CVO-245013-EE

Infojuht Anne-Ly Sumre
654 1156; 525 4146
annely.sumre@sauevald.ee
Saue valla veebilehe haldus
ja toimetamine, vallalehe
Koduvald toimetamine.
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Katarina Bright –
hobikorras papagoitaltsutaja
Udusulis beebi-papagoi Robbiest,
kes puuris kriiskas ja nokaga valusaid hoope jagas, sai perenaise kannatlikkuse ning välismaiste õppematerjalide najal sõbralik ja seltskondlik
lemmiklind.
KODUVALD
annely.sumre@sauevald.ee

P

aberitega papagoitreenereid
Eestis napilt ei leia. Üks neist
resideerub just Saue vallas.
Ääsmäe külas oma kodu koos elukaaslase ja perekonna täieõigusliku
liikme, Aafrika hallpapagoi Robbiega, jagav Katarina naudib linnalähedase maaelu olustikku väga. Et on
vaikne ja rahulik ja „tead, kui palju
seeni siin ümbruskonna metsades
on, hullult palju!“ Samavõrra rahulolu ja stressivabadust peegeldub
ka Robbie ümmargustest nööpsilmadest. Tõsi küll – Ääsmäest ei
oska ta ilmselt suurt lugu pidada.
Tiivulise teeb õnnelikuks hoopis
perenaise tähelepanu ja teadlikkus
oma lemmiku vajadustest.
Robbie, suur hallikarva lind,
kellel vaid sabaotsas välgub kelmikalt punast, nookab tähelepanu nõudes nokaga perenaise käe
poole, kurisedes nagu suur isakass. „Paitust ootab,“ teab Katarina. Tema sõnul võib Robbie
tundide kaupa sulgedes sügamist nautida ja rahulikult paigal
püsida. Aga mitte alati ei ole see
nõnda olnud. Pigem vastupidi.
Kuigi Katarina on lapsest saati
hulkuvaid kasse koju tassinud ja
kogu loomagalerii, keda meie lemmikloomapoodides pakutakse, on
aastate jooksul tema kodust läbi
käinud, siis Robbiega ei saanud ta
algusaegadel kohe üldse kontakti. „Ma kohe kartsin teda, ta ikka
suskas nokaga nii valusasti ja kriiskas kogu aja,“ meenutab Katarina.
Loomaarst soovitas agressiivsele
linnule lihtsalt rahustamiseks tops
pähe torgata, aga muid nõuandeid linnuga toimetulekuks ei
olnud kusagilt saada. Raamatupoodides ja -kogudes vastav
kirjandus puudus. Ometi
kangastusid perenaisele reisidel ja filmides nähtud
papagoishow´d, kus tiivulised üsna sõbralikud ja
inimesega heas kontaktis
olid. „Olin üsna kindel,
et peab mingi võimalus
olema ja lõpuks pingsa uurimistöö tulemusena leidsin netist
kuhjaga koolitusmaterjale. Pakutakse nii raamatuid, kui õppefilme.
Tegelikult on üle neti võimalik soetada veel lisaks igasugust papagoide
kraami, mida näiteks meie loomakauplustes ei ole,“ nendib Katari-

na. Tänaseks on Robbie perenaine tõlkinud ja läbi töötanud mitu
inglisekeelset treeningraamatut ja
vaadanud tunde õppevideoid. Selle tulemusena on suhted Robbiega
saavutanud sootuks uue taseme.
Kui mõne inimese elutoa pilkupüüdvaim aksessuaar on poole
seina suurune plasmateler, siis
Katarina juures peatub pilk toa
nurgas troonival linnupuuril.
Liialdamata on see sama kõrge
kui keskmine mees ja meenutab
oma mõõtudelt pigem mahukat
kummutit.
„Esimesena ongi vaja leida sobiv
puur ja sellele sobiv asukoht,“ jagab Katarina teadmisi. Tema sõnul
kasutab enamus linnuomanikke
imepisikesi linnupuure, kus lemmik
end lihtsalt ebamugavalt tunneb.
„No milline oleks enesetunne inimesel, kui ta peaks stabiilselt jalad
konksus istuma,“ toob ta näite.
Linnul on vaja ruumi, et tiibu sirutada ja liikuda. Teine oluline möödapanek Katarina sõnul on see, et
seesama tilluke puur riputatakse
lakke kõlkuma. „See võib olla lahe
vaadata, aga pidev kõikumine ei
ole linnule hea,“ nendib Robbie
perenaine. Oluline on leida puurile
koht, mis ei oleks lauspäikese käes,
samas päevavalgust peaks lind oma
puurist ikka nägema.
Puuri sisseseade
ei ole vähem
oluline.
Robbie

omast leiab
mitmel tasandil õunapuuokstest valmistatud õrred
ja isetegemise käigus on
valminud kiik ja küüniste teritamise vahend. „Ega
poodidest midagi eriti saada ei
ole, peenikesed plastmassist õrred,

mida seal pakutakse, ei ole linnu
jaoks kuigi sobivad,“ teab Katarina. Mänguasjad on abiks, et linnul
tegevust leiduks ja igavus ei kummitaks.
Teine oluline komponent linnu
närvikava stabiliseerimiseks on toit.
Katarina sõnul on mõeldamatu, et
Robbie ainult seemnesegudest toituks. Neil on küll oluline koht linnu
menüüs, aga juurviljad ja puuviljad
maitsevad Robbile hästi. Tegelikult
mekib ta heameelega kõike, mida
pererahvas. Näiteks võtab hommikul nokatäie piimakohvi ja ei ütle
ära meega piparmünditeest.
Ka pesemine on tähtis. Katarina on näinud mitmeid linde, keda
pole aastate kaupa pestud. „Nagu
tolmulapid,“ iseloomustab ta neid.
Looduses on papagoid vihma käes
või sulistavad poriloikudes, aga koduses majapidamises peab perenaine taipama, et tiivulise tolmu koguv sulestik vajab aeg ajalt sugemist.
Robbie saab korra nädalas veepihustiga üle loputatud, aga treenimise
tulemusena on lind valmis ka päris
duši võtma – lemmik on õppinud
majaperemehe õlal ka duši all käima.
Need baastarkused, mille Katarina õpikutest kätte sai, on tegelikult lihtsad ja loogilised – lind on
õnnelik, kui tema elutingimused
on sobivad, aga reaalses elus ei oska
linnupidajad sellistele detailidele tähelepanu pöörata.

„Tuti on Robbie pruut,“ olla
viimasel ajal Katarina papagoipoisi tihedaim sõnaline avaldus.
Tuti on Robbie uus papagoi
sõbranna, kellega on kevadel ka
paaritumisplaan. Aga ka muidu
on Robbie üsna sõnakas – telefoni helina peale kuriseb temagi
„halloo“ ja hommikuti kostub
puurist tervitus, „tere hommikut“.
Aafrika hallpapagoid peetakse üldiselt kõige kergemini koolitusele
alluvaks papagoiliigiks. Linnu rääkima õpetamine oli Katarina sõnul siiski alguses kaunis kannatust
nõudev töö, kuid nüüd õpib Robbie
uued väljendid ära juba paari-kolme
päevaga. Mõned väljendid nagu
“tsau” ja “halloo” on tiivulisele
külge jäänud igapäevasest elust, aga
näiteks lauset „mina elan Ääsmäel“,
tuli Katarinal mõned päevad ette
korrutada.
Sõnavara olla Robbiel päris suur,
150 peal loobus Katarina arvet pidamast, aga õhtustesse perekondlikesse vestlustesse sekkuvat lind
kõvasõnaliselt kaasa. Ja mitte ainult – näiteks akna taha paigutatud
linnumajasse sattuvate tiivulistega
asub Robbie meelsasti kontakti.
„Tere, kuidas läheb,“ küsib ta mõnelt juhuslikult akna taha sattunud
tihaselt. Kui viimane vehkat teeb,
siis muretseb: „Kuku, kus te olete“.
Juttu vestev Ääsmäe papagoi on
tuntud ka külavahel, nii on Katarina kuulnud, et kõnelevast Robbiest
inspireerituna on üks külalaps ka
kanu dresseerima ja rääkima õpetama hakanud.
Enne rääkimiseni jõudmist
tuli Robbiet inimese lähedusega harjutada. Alguses
Katarina lihtsalt seisis puuri juures, päev-päevalt aega
pikendades ja luges puuri
kõrval tasakesi raamatut,
et lind harjuks. „Papagoi ei ole nagu koerakutsikas, et kohe
jookseb sülle. Usalduse tekkimine võtab aega,“ kinnitab
Katarina. Ei saa nii,
et linnu majja saabudes kogu pere
ümber puuri
sehkendab ja
näpuga torkima tikub, sellest saab tiivuline ainult
stressi ja sellise otserünnaku tulemuseni
võibki mõnda
peremeest kuulda kurtmas, et
lind puuris ainult röögib ja on
kole kuri.
Robbiega on

jõutud niikaugele, et pererahva
kodusoleku ajal on lind peamiselt
puurivaba ja lendab toas ringi. Tal
on tekkinud paar lemmikkohta
platseerumiseks – näiteks kamina
peal ja söögilaua äärsel toolil, kuhu
linnu jaoks on meisterdatud spetsiaalne õrs. Külalisi armastab Robbie ka, tõsi küll, neid põhiliselt, kellega ta ka enne kokku puutunud on.
„Vahel ongi selline tunne, et külla
tullakse pigem Robbiele, istutakse
puuri ümber, tema teeb show´d ja
kõik naeravad,“ räägib Katarina.
Nagu iga teine lemmikloom vajab
ka papagoi tähelepanu. Nii on Robbiega harjutatud käe pealt hooga
ülepea kukerpallitama ning pehmet
palli pisikesse korvi loopima. Sõrmega lauale koputades jäljendab
Robbie nokaga seda järgi. Iga õnnestunud trikk pärjataks kiitusega.
„Ta on ikka selline edev ka, vajab
tunnustust ja kiitust,“ naerab Katarina.
Kui lind pahandust teeb, tuleb
konkreetse valju häälega keelata,
ikka samamoodi nagu kutsikaga.
Robbie reageerib näiteks käsklusele
„puuri“ vastuvaidlematu suunavõtuga oma puuri suunas.
Katarina on oma papagoi kasvatamise kogemusest rääkinud
ka mõnes ajakirjas ja loonud ka
veebilehe www.papagoi.ee. Nende kaudu on tekkinud kontaktid
kümnete teiste papagoiomanikega, kes oma lemmiku taltsutamiseks ja temaga hakkama
saamiseks Katarina poole pöördunud.
„Vahel olen lihtsalt e-posti teel nõu
andnud, mõnikord ka suisa koju
läinud,“ kirjeldab naine oma kogemuste jagamist. Kas papagoi pedagoogikast praegu müügi- ja meikaritööd tegevale Katarinale päristöö
võiks saada, ei oska naine arvata.
Arvestades hallpapagoi hinda, mis
küünib ligi 2,5 tuhande euroni, ei
saa ilmselt eeldada, et neist saaks
sama popid lemmikud, kui näiteks
kassidest.
Praegu on ta nõustamistööd suisa tasuta teinud, aga mõte, et hakata Eestis kogu papagoi maailma
asjadega kohe tõsiselt tegelema, on
ta mõlgutanud küll. Kuidas võiks
koolitada
lemmikloomapoodide
müüjaid, et nood oskaksid ostjatele
adekvaatset nõu anda ja linnuperemehi endid ning miks mitte tegeleda ka tarvikute – alates puuridest
kuni arendavate mänguasjade maaletoomiseni välja.
Olgu nende suurte plaanidega,
nagu on, oma Robbiega mässab
Katarina edasi veel aastaid, sest papagoide keskmine iga küünib 70
eluaasta kanti. Selle ajaga jõuab ilmselt pühendunud perenaine tungida
papagoi hingeelu sügavaimatesse
tasanditessegi.
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AS Planserk – globaalses valdkonnas
tegutsev kohalik ettevõte
Geodeesia, antiikajast pärit teadusharu, on kiirelt arenev ja innovaatiline valdkond. Eesti on Euroopa ning
ka maailma kontekstis siin väga
arvestataval tasemel. Oma tugeva
panuse on sellesse andnud ka Saue
valla ettevõte aktsiaselts Planserk.
KODUVALD
annely.sumre@sauevald.ee

L

aagrisse 2007. aastal oma
uue büroohoone rajanud
Planserk on turul tegutsenud juba 16 aastat. Varasemalt resideeruti Tallinnas, aga soov uue
ja vajadustele paremini vastava
töökeskkonna järele tõi ettevõtte
juhi Rein Lainevoolu otsingutega
Saue valda. Tänaseks on Vae tänaval püsti pandud kena kontorimaja,
mis 2010. aastal pälvis suisa Saue
valla ja Harjumaa ilusaima büroohoone tiitli. Ja kena on kompleks
tõesti – millimeetri täpsusega pügatud muru ümber maja, põõsad
ja kuusetutid rohupinda ilmestamas. Ilu leiab ka lõpuni läbimõeldud siseruumide funktsionaalsuses.
Kabinetid on täis õhku ja avarust,
olemas on puhke- ja saunaruumid,
täpi i-le paneb ahhetama panevalt
põnev kogu mõõteriistadest läbi
aastasadade.
Firma asutati noores Eesti Vabariigis üheksakümnendate keskel,
mil maakorraldusinseneri hariduspaberitega, 20-aastase maamõõtja
staažiga ja Keila valla maanõuniku
kogemustepagasiga Rein Lainevool
otsustas ettevõtlusesse sukelduda.
Kuna aeg nõudis tänu erastamise
ja maade tagastamise protsessidele
vastavaid spetsialiste ja maamõõtjad olid hinnas, otsustas Lainevool
oma kompetentsi just selles valdkonnas rakendada.
Alustati kuue inimesega maamõõdu teenuse pakkumist ja GPStehnoloogial põhinevate geodeetiliste töödest. Esimese tegevusaasta
lõpuks oli töötajaskonna arv kahekordistunud ja haaret hakati tasapisi laiendama. Täna on Planserk
keskendunud üleriigiliste ja linnade-asulate geodeetiliste võrkude
projekteerimisele, ehitamisele ja
mõõtmisele. Viimastel aastatel on
Planserk intensiivselt tegelenud ka
suuremahuliste teeehituste käigus
hävinenud geodeetiliste märkide
asendamisega.
Geodeesia – antiikne teadus
Geodeesia on teadus, mis käsitleb
Maa mõõtmete ja raskusjõuvälja
määramist ning antud suuruste
muutuste väljaselgitamist. Teadusharuna pärineb geodeesia juba
antiikajast – teadaolevalt on maid
mõõdetud ja kaarte koostatud juba
5. aastatuhandel eKr. Geodeesial
on palju harusid – täpsetest geodeetilistest mõõtmistulemustest lähtub

linna vee-, kanalisatsiooni- ja sadeveesüsteemi projekteerimine, modelleerimine ja rajamine. Määratakse kinnistute piire, kaardistatakse
maa-alused insenerkommunikatsioonie, planeeritakse, projekteeritakse ja rajatakse teid ning hooneid
jne. Geodeetilised võrgud leiavad
siiani kasutust ka erinevate kaartide
tootmisel.
Geodeetilised võrgud – alus
riiklikule koordinaat- ja kõrgussüsteemile
Selleks, et maatükkide mõõtmed
oleks täpsed, ei kattuks ega nende
vahele ei tekiks „eikellegi maad“,
tuleb mõõtmistel lähtuda koordinaatidest. „Koolikursusest teame,
et koordinaatide aluseks on meridiaanid ja paralleelid. Aknast välja
vaadates koordinaate siiski ei näe.
Praktiliseks kasutamiseks on vaja
rajada geodeetilised võrgud,“ selgitab Plasnerk’i peainsener Andres Rüdja. Töö käib nii – esmalt
rajatakse loodusesse geodeetilised
märgid (neid on nii hoonete seintes kui maapõues), märgid seotakse
omavahel mõõtmistega ning seejärel arvutatakse kõikidele märkidele
ühtses süsteemis koordinaadid.
Võrreldes vanu kaarte tänapäevastega, on näha, et need on reeglina üsna ebatäpsed. Kaardid tuginesid siis peamiselt reisikirjeldustele,
täpsete tulemusteni jõuti alles peale geodeetiliste võrkude loomist.
„Ühte võrkudest, Eestimaalt pärit
F. G. W. Struve ja C. F. Tenneri algatusel rajatut, on UNESCO pidanud nii oluliseks, et on lisanud selle
2005. aastal maailmapärandi nimekirja,“ toob Rüdja näite Eesti oma
tegijatest geodeesia valdkonnas.
Tänapäeval paljudel leiduv GPSseade on tubli abimees seenemetsas või liikluses orienteerumiseks ja
kuigi see kasutajale otse ei paista, ei
saa seegi süsteem toimida ilma (globaalse) geodeetilise võrguta.
Just geodeetiliste võrkude valdkond sai Planserk’i tegevuse põhisuunaks. Alustada tuli pea nullist,
sest pool sajandit nõukaaega, mil
mõõtmisi teostasid ja koordinaate
määrasid NL ametiasutused ning
sõjavägi, ei jätnud noorele vabariigile pea mingit baasinfot. Kõik oli
rangelt salastatud. Nii saigi ettevõtte esimeseks suuremaks projektiks 1990-ndate keskel Eesti uue
koordinaatsüsteemi kontseptsiooni
loomine, seejärel juba geodeetiliste märkide ehitamine ja võrkude
mõõtmine. Kuigi Eestis ei olnud

Planserk’i poolt rajatud rahvusvahelistele metroloogiastandarditele
vastav kontrollbaas Väänas.

vastavat oskusteavet just palju, oli
see samas heaks lähetepositsiooniks, sest kasutusele sai võtta uusima tehnoloogia selles valdkonnas.
Kontseptsioon oli Euroopas uudne, praeguseks on sama teed läinud
paljud riigid. Mõõtmistel kasutati
sellel ajal oma varajases nooruses
olevat kõrgtäpset GPS-tehnoloogiat. Täpsustest – kui seenemetsas
on selleks mõned meetrid, halvemal
juhul ka kümned meetrid, siis geodeesias hinnatakse mõõtmise täpsuseks mõned millimeetrid.
Sellele, Planserk’i loodud, üleriigilisele geodeetilisele võrgule toetub kogu mõõtmissüsteem Eestis.
„Veelgi enam, see ruumiandmete
infrastruktuuri alus kindlustab
andmekogude pidamist ning on
vastavuses Euroopa Ühenduse ruumiandmete infrastruktuuri INSPIRE nõuetega,“ kommenteerib
Rüdja.
Täna loob ettevõte üleriigilist
kõrgusvõrku, mis on aluseks kogu
Eesti territooriumi katvale ja täpsele kõrguste süsteemile. Võrk on
osa Euroopa võrgust ja mõõtmistel kasutatav digitaaltehnoloogia
on Planserk’i arendustöö tulemus.
Projekt peaks valmima lähima paari
aasta jooksul.
Täpsust nõudev töö
Tegemist on äärmist täpsust nõudva valdkonnaga. Näiteks kõrgusvõrgu puhul on mõõtmistäpsuseks
0.2 millimeetrit ühe kilomeetri
kohta. Kõrged täpsusnõuded eeldavad täpset ning rahvusvahelistele
metroloogiastandarditele vastavat
etaloni, millega kasutatavaid mõõteseadmeid kontrollida. Selle jaoks
on ettevõte riigi tellimusel rajanud kaasaegse nn standardbaasi,
kus mõõteseadmeid kontrollitakse
teatud kindlate vahemaade tagant
ehitatud sammastel. Selle Väänas
metsasihil paikneva meetri etaloni
pikkuseks on ca 1.3 kilomeetrit.
Lisaks täpsusele eeldab geodee-

INFO
Ettevõte:
AS Planserk
Aadress:
Vae 22, Laagri, Saue vald,
www.planserk.ee
Tegevusala:
geodeetiliste võrkude
projekteerimine, ehitamine,
mõõtmine
Töötajaid:
13, sealhulgas 1 Saue vallast
Suuremad kliendid:
Maa-amet, suuremad
omavalitsused,
teede-ehitusettevõtted
Käive 2010:
10 miljonit krooni
di amet tihti ka suurt kannatlikkust. Tuleb ju eelpool kirjeldatud
täpsused saavutada päevast päeva
ning erinevates ilmastikuoludes
töötades. „Mõõtmispäevi koguneb
palju – loodavas kõrgusvõrgus on
kilomeetreid kokku ca 3700, mis
käiakse läbi jala. Kõrgusi mõõdetakse järk-järgult, 80 meetriste lõikude haaval,“ kirjeldab Rüdja loodija igapäevatööd.
Tulemused ületavad
algusaegade ootusi
Kui Rein Lainevool 16 aastat tagasi
oma ettevõtte asutas, ei osanud ta
unistadagi, et ühel päeval jõuab ta
pooletuhande ruutmeetrise moodsa kontorimajani ja tema ettevõte
räägib kaasa Eesti riigi infrastruktuuri loomisel. „Tollal pidi vaatama, kuidas saaks telefoni või uue arvuti osta, kuid siht oli võetud õiges
suunas ning sealt ka tulemused,“
meenutab mees. Kuigi masuaeg on
kärpinud tiibu ka Planserk´il ning
parimate aastatega võrreldes käibenumbreid vähendanud, on Lainevool rahulolevalt muhelev: „Oma
maja on olemas, inimestel on töö
ja palgad makstud, valdkond ise on
huvitav ning paljud olulised projektid on realiseeritud“.
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Sport
Kohalik poiss näitab
kardiroolis tegijaid
tulemusi

Laagri poiss Artur Ploom platseerus teist aastast järjest Eesti
Meistrivõistlustel
kardisõidus
võistlusklassis Micro kõrgeimale
pjedestaalikohale.
12-aastane Artur on pool
oma elust karti sõitnud. Rooli
istus ta juba 6-aastase poisiklutina ja alates 2007. aastast on
noor sportlane noppinud Eesti
Meistrivõistlustelt omas klassis
stabiilselt medalikohti.
Treenerist isa Mark Ploomi silma all
harjutab Artur suvisel ajal erinevatel Eesti kardiradadel Raplas,
Aravetel, Põltsamaal ja Käinas.
Treeningpäeva jooksul läbib Artur roolis ca 100 kilomeetrit. Talvel on treeningkohaks Triobeti
Kardikeskus Laagri Maksimarketi juures.
Isa Mark usub, et iga kardipoisi unistus on kunagi lõpetada
F1 vormelisarjas, liiatigi kui Eestis on ka head eeskujud näiteks
Kevin Korjuse, Marko Asmeri
ja Sten Pentuse näol, kes kõik
alustasid just kardisõidust ja on
jõudnud mootorispordi maailma
tippude sekka. „Sõidame nii
kaua, kui lubavad meie võimalused, kardisport on väga kallis
spordiala. Sooviksime tänada
meie tiimi peasponsorit Raha
24 OÜ’d, Marko Asmerit ja Timo
Raudsikut abi eest,“ tunnustab
Mark Ploom poja toetajaid.

Värske maleklubi
alustab hooaega ja
ootab uusi liikmeid
Saue vallas tegutsev Laagri Male
Arendamise ja Edendamise Keskus-Klubi üheksa liiget ootavad
endi sekka mõttemängudest lugupidavaid uusi huvilisi.
Alles mai lõpus loodud klubi 4-liikmeline võistkond osales juba juulis Eesti välkmale
võistkondlikel meistrivõistlustel
ja tuli tublile kuuendale kohale. Edaspidi on kavas Saue valda esindada Harjumaa kiirmale
võistkondlikel meistrivõistlustel
ja Eesti tavamale võistkondlikel
meistrivõistlustel.
Alates sügisest kavandab malekeskus tegevust Saue valla
Kultuurikeskuses Laagris. Kavas
on Saue valla elanikele suunatud
malelise tegevuse võimaldamine - maleloengute sari, malesimultaanid lastele-noortele ja
malehuvilistele, samuti turniirisarja läbiviimine Saue valla lastele. Kui malehuvi olemas, siis
võimalik teostada ka maleõppe
kursusi.
Kõikides malega seonduvates
küsimustes sh. keskus-klubi liikmeks astumise osas võimalik
pöörduda e-postil laagri.male@
gmail.com. Kõik on teretulnud.
Ardi Tedrema
Laagri Male Arendamise ja
Edendamise Keskus-Klubi juhatuse liige
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Laadaliste koorekiht kogunes 20. augustil Vanamõisa

Adrenaliini pumpas peoplatsil verre vaieldamatult efektseimat vaatepilti pakkuv benji hüppetorn, kust said
soovijad 60 meetri kõrguselt alla lennelda – nii üksi kui
tandemina, kui tegemist oli näiteks ekstreemsusi hindavate lastega, keda päris üksipäini sellist hulljulget trikki
tegema ei lastud. Need, kes ise hüppama ei kippunud,
nautisidki turvaliselt vapramate peokaaslaste õhulende.

Sel korral oli suvelõpupeole üle kolinud ka vallamaja rahvas,
kelle telgis sai näppu võtta erinevat nänni, nautida pildigaleriid
Saue vallast tehtud aerofotode näitusest, panna kokku kohalike
tuntud objektidega puzzlepilti, lahendada ristsõna, kuulata vallavanema kitarrisoolot ja erinevate ametnikega kohaliku elu üle
filosofeerida.

Üks suvelõpupeo osa oli külade talendivõistlus, milles
osalesid lisaks Saue valla küladele ka naabervaldade tiimid. Rammu katsuti ja oskused pandi proovile oma küla
meene valmistamises, uute Saue valla sõprade, grusiinide auks, gruusia stiilis õhtusöögi valmistamises, lavalises
eeskavas ja viktoriinis. I koha ja võidujoovastuse osaks
said juba teist aastat järjest Ääsmäe küla esindajad.

Konkurentsitult kõige enam aplausi ja kilkeid oli külade
võistluse talendivoorus Tuula küla esinemisjärje ajal, kus
neli pealtnäha täitsa normaalset Tuula meest olid enestele tüllist seelikud üll vedanud (raseerimata jalgade peale
muide) ja tantsisid lõigukese balletist Luikede järv. Kava
lubasid asjaosalised veel täiendada ja komplekt Tuula kevadisi luiki ootab esinemispakkumisi ka edaspidi.

Kollastes särkides Laagri lõviklubi liikmed pidasid üritusel heategevuslikku baari. Kogu puhastulu suunatakse üllasteks eesmärkideks – näiteks on kavas soetada Laagrisse Urva tänava
mänguväljakule beebikiik ja osta valla sotsiaalbussile trepironija. Juba ürituse päeval andsid lõvid üle Laagri alevikus elavale
erivajadusega noormehele elus toimetulekuks vajaliku arvuti.

Söögikraami pakkumised turgutasid nii lõhnameeli kui
pakkusid kirgas-värvilist vaatemängu. Põdralihavorsti ja
suitsusingi hõrgud aroomid hõljusid ilmselt kõrgele laadaplatsi kohale. Sibulavanikud olid segi küüslaaugupärgadega, värvilaikudeks punast tomatit ja teravat pipart.

Suvelõpupeo laadaplatsi osa kasvab aasta-aastalt suuremaks. Algusaastate paarikümne müüja hulk on kümnekordistunud ja häbenemata võib öelda, et tegemist on
maakonna suurima omataolise laadaga. Valik ulatub ehetest savinõudeni ja punutistest puulusikateni, söödavast
kraamist rääkimata. Ligi 200 kaupmehe seas võis silmata ka kohalikke tegijaid. Nii näiteks oli Hüüru küla meememm Mai Endla koos väimehe Margusega üle mitme
aasta tulnud oma mesila magusat pakkuma. Äri hindasid
mõlemad sel korral kehvakeseks. Eks meepakkujaid on
kohal palju ja ehk on inimestel talvised varud juba soetatud, pakkus Mai. Nende kõrval koha sisse võtnud Teele
Toots Jõgisoolt oli samuti letile laotanud meesaagi, kõik
kenasti pisikestes purkides, kaant ehtimas kelmikas vildist
mütsike. Magusale kraamile sekundeerisid kadakapuust
kulbid ja pannilabidad, aga Teele hinnangul müüb kaup
võrreldes varasemate aastatega veidi viletsamini.

Laadal leidus ka vana-aja hõnguga kraamikauplejaid. Rannamõisast pärit Mati lettidel hoomas silm kirjut kollaaži roostekarva töö- ja köögiriistadest nõukaaegsete nostalgiliste malmist
silmapesukaussideni välja. Rene Koppelmaa külast on noppinud nodi hulgast välja ürgse ilmega terariista ja on ostuga väga
rahul. Et hind oli soodne (algselt 10 eurot, kätte saadud 7ga) ja
tükike ajalugu kapi peal paneb iga koduomaniku uhkust tundma. Rahul on ka müüja Mati, kes hindab laada üldiselt kordaläinuks, tunnustades organisaatoreid hea korraldustöö eest.

Paar-kolmkümmend aastat tagasi olid taolised Vanamõisa suvelõpupeo masti üritused külakogukondades ilmselt
suursündmused, mille tarvis end iga mees lille lõi, paremad hilbud ümber tõmbas ja peoplatsile promeneerima
läks. Ka aastal 2011 võis üritusel näha karikatuure minevikust, kelle väljanägemises iga detail stiilipuhtalt paigas –
valgest maikast võrgust turukotini, klaasist piimapudelist
rääkimata.
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Segakoorist Wannamoisa saab
kuhjaga puhast laulumõnu
Segakoor Wannamoisa seltskond ootab endi sekka uusi liikmeid, kel üksi duši all lõõritamine
igavaks on muutunud ning kes tahaks laulurõõmu teiste omasugustega jagada.
INFO

KODUVALD
annely.sumre@sauevald.ee

K

ui te arvate, et koori esinemiseelne hääle lahti laulmine tähendab omaette
nurgas jo-le-mi nohisemist, siis
see kujutelm on üsna ekslik. Kui
Wannamoisa koor suvelõpupeol
esinemiseks harjutab, meenutab
see alguses kaunikesti kehalise
kasvatuse tundi. Tehakse ülakeharinge, sirutatakse käed üle pea
paindesse ja raputatakse käsi ning
jalgu lihaste lõdvestamiseks, nagu
peale 1000 meetri jooksu. „Lauluaparaat on ju kogu keha, pealaest
jalatallani, sellepärast tuleb masinavärk kõigepealt lõdvestada. Vähemtähtis pole ka vaimne häälestus, mis füüsise kaudu tuleb,“ leiab
koorijuht Sille Ojastu.
Keha lahti raputatud, järgneb
lauluvõõra jaoks suhteliselt arusaamatu tššš-šššš ja teiste tähtede
pahinal välja hingamine ja alles
siis jõuab järg noodivihikuni. Segakoorile Wannamoisa on suurel
suvelõpupeol eraldatud kuue laulu
jagu lavapinda ja seda võimalust
kasutab koorirahvas entusiastlikult
ära. „Võimalus päriselt laval esineda lisab kõvasti motivatsiooni,“
arvab üks koori liikmetest Urmel
Reinola.
Ja neid esinemisvõimalusi on
koori pooleteise tegutsemisaasta
jooksul ikka leidunud vähemalt
oma valla üritustel küll. Püünele
on astutud kohalikus ööklubis,
viisid on üles võetud suisa talvis-

Saue valla segakoor
Wannamoisa

segakoorwannamoisa.
blogspot.com
Info telefonil 521 4092

Enne ja pärast. Enne veel, kui Wannamoisa Segakoor mitmetuhande pealist laadaseltskonda suvelõpupeol oma
lauluga rõõmustama jõudis, tuli teha läbi vibutusvõimlemist meenutav hääle elustamise treening.

tes välitingimustes lumelinna ehitamise käigus. „Aga eks suurem
eesmärk on ikka pääse laulupeole,“
tunnistab Urmel.
Suur eesmärk ei tähenda muidugi „veri ninast väljas“ ebainimlikke pingutusi, pigem on koori
harjutusajad kolmapäeva õhtuti
Vanamõisa seltsimajas ühiste huvidega ja sarnase maailmatajuga
inimeste mõnus ajaveetmisviis.
Aktiivseid liikmeid on Wannamoisa kooris hetkel veerandsaja kanti,
neist kolmandik on ka meeshingi.
Kuna lauluhooaeg on sügisel jälle täistuuridel käivitumas, kutsub
koor uusi huvilisi enda seltskonna-

	
  

HARJUMAA ETTEVÕTLUSPÄEVA KANDVAKS MÕTTEKS ON
ÄRIIDEEDE JA MOTIVATSIOONI LEIDMINE
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) kutsub
kõiki Harju maakonna ettevõtlushuvilisi
20. septembril toimuvale Harjumaa Ettevõtluspäevale. Sel aastal on ettevõtluspäeva kandvaks
mõtteks äriideede genereerimine ja enesekindluse ning motivatsiooni leidmine ettevõtlusega
alustamiseks või selle jätkamiseks.
Ettevõtluspäeval räägivad oma ettevõtluse
senisest teekonnast, õnnestumistest ja ebaõnnestumistest erinevas tegutsemisjärgus olevad
ettevõtjad, kelle kogemustest oma äri alustamiseks on kindlasti praktilist ja kasulikku õppida.
Oma loo räägivad kõlaritootja, turismiettevõtja
ning kalandusettevõtja, kes kõik tegutsevad
erinevates Harjumaa piirkondades.
Päeva raames toimuvad töötoad, kus töötatakse
erinevate ettevõtluse oluliste teemade kallal nagu
turundus ja konkurentsieelis, eksport ja ekspordi
kavandamine ning arutletakse ettevõtluskultuuri ja
maine olulisuse üle. Töötubasid viivad läbi koge-

nud professionaalid ja praktikud, nagu Artur
Talvik, Henrik Aavik ja Jakob Saks.
Oodatud on kõik Harju maakonna ettevõtjad,
eriti kasulik on see alustavatele ettevõtjatele ning
potentsiaalsetele kasvuettevõtjatele. Ettevõtluspäeval osalemine annab ka hea võimaluse teiste
kohalike ettevõtjatega kohtumiseks, kogemuste
jagamiseks ning näpunäidete vahetamiseks.
Üritus on osalejatele tasuta. Lisainfo ja päevakava
on meie kodulehel www.heak.ee. Samast saab üritusele end ka registreerida. Üritus toimub Harju
Omavalitsusmajas, aadressil Sirge 2, Tallinn.
Piirkondlik ettevõtluspäev saab teoks HEAKi ja
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse koostöös,
Euroopa Sotsiaalfondi abiga.

ga liituma. Koorijuhi Sille sõnul
ei pea inimene omama pikaajalist
koorilaulja tausta, viisipidamine
olevat siiski eelduseks.
„Ega me ole ju professionaalsed
muusikud, pigem asjaarmastajad,“
sekundeerib Urmel, kes on siiralt
seda meelt, et vähemalt teda teeb
osalemine Wannamoisa kooris
kindlalt paremaks inimeseks. „Tuled proovi ja kuidas sa mõtled oma
muremõtteid, kui kavas on laul
„Oh laula ja hõiska“? Peale paaritunnist harjutamist lähen koju
tugeva energialaksuga ja seda,
muide, tunnistavad teisedki,“ kirjeldab Urmel.
Praegu on koorirepertuaaris põhirõhk klassikalistel paladel. „Kui
tahame laulupeole, peame omandama korralikult ühendkooride
repertuaari, aga muidu ei tahaks
küll žanrilisi piire seada,“ ütleb koorijuht. Tema peas on idee
pakkuda koorile algaval hooajal
kindlasti ka kirikus laulmise kogemust. Kavas on ka eelmisel talvel
toimunud paaripäevast laululaagrit
korrata.
„Aga kõige alus on ikkagi puhas
laulumõnu ja seda saab meie koorist kuhjaga,“ promob Urmel ja
utsitab uusi ühinema.

TULE SEPTEMBRIS ÕPPIMISELE JA
NÕUSTAMISELE

Kutsume Saue valla töötuid (12 kuud) ümberõppele ja
nõustamisele:
- metallitöölise-keevitaja erialale
Koolitused toimuvad Tallinnas ning nendele lisandub praktika Saue ettevõtetes. Parimaid ootavad töökohad.
- lapsehoidja kutseõppele
Koolitused algavad septembri lõpus ja ametikoolitusele
lisandub eksam ning praktika tööandaja juures.
Huvilised on oodatud 14. septembril kell 10-16.00 karjäärinõustaja Anne Naelapea juurde Saue valla Kultuurikeskuse 2. korrusel. Soovijatel palume ühendust võtta
projektijuhi Andra Perviga, e-postil: a.perv@hot.ee,
tel 569 49272 või pöörduda Saue valla sotsiaalnõuniku Mare
Jallai poole e-postil: mare.jallai@sauevald.ee, tel 654 1136.
Tegemist on projektiga „Tegusalt tööturule Kiili, Saku ja
Saue vallas”, mis sai toetuse Euroopa Liidu Sotsiaalfondilt.
Projekti juhtpartneriks on Kiili Vallavalitsus ning koostööpartneriteks Saue ja
Saku Vallavalitsused.

Simo Veikolainen, ettevõtluskonsultant
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
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Kasutuna seisvatele
asjadele antakse uus elu

Sügisel TV3 eetrisse jõudvas
sarjas „Laulupealinn“
esindab Laagrit Koit Toome
„Laulupealinn“ on saatesari, kus seitse tuntud ja armastatud lauljat pöörduvad oma kodukohta, et leida endale
õiged laulupartnerid, sest koos nendega tuleb veenda
televaatajaid ning kohtunikke, et just see kodupaik on
laulupealinna tiitli vääriline. Pühapäevastes uhketes ja
ootamatusi täis otsesaadetes esitavad staarid etteantud teemadel muusikanumbreid. Igas saates on lauljatel
uued partnerid, oma kodukohta pääsevad esindama nii
väikesed laululapsed kui vanamemmed-taadid, kohalikud koorid ja laulvad perekonnad. Esimeses saates tulevad ettekandele superhitid žanris, milles professionaalne laulja ei ole varem laulnud.
Muusikalisi esitusi kommenteerivad otsesaadetes erinevad eksperdid, teiste hulgas Anne Veski, Ivo Linna ja
Ženja Fokin. Oma nõusoleku võimaluse korral eksperdina saates osalemiseks on andnud ka kultuuriminister
Rein Lang. Paraku langeb igas saates televaatajate ja
kohtunike otsusel üks paik konkurentsist. Saatesarja lõpuks selgub üks võitja, kes viib oma kodukanti ihaldatud
tiitli ning 20 000 eurot kohalikule heategevusele. Saatesari saab avalöögi septembris ning novembris selgub
võitja.
Esimeses saates peab Koit laulma koos 14-25.aastase Saue valla neiuga. Et leida sobiv duetipartner,
toimub Saue valla Kultuurikeskuses casting 8. septembril kell 15.00. Kõik viisipidavad, lavanärvi omavad ja lauluoskajad neiud on teretulnud end proovile
panema.

Eestimaa paigad, mis auväärse tiitli nimel
võistlema hakkavad:
Kohila – Birgit Õigemeel
Otepää – Marju Länik
Kohtla-Järve –
Tanja Mihhailova

Kärdla – Ott Lepland
Tartu – Toomas Lunge
Pärnu – Taimo Toomast
Laagri – Koit Toome

Laagri eakateklubi kutsub
uusi liikmeid ühinema
Suvi on möödas - tuleb sügis, ka Laagri eakate naiste seltsile Pihlamari. Saame kokku 14. septembril kell
13.00, klubi ruumides Kuuse tänav 27.
Tuleme heade mõtete, nobedate näppude, tervisliku
toitumise ja liikumise ideedega ning igapäeva rõõmude ja muredega. Olete kõik oodatud ja ootame ka teid,
kes te pole veel meie hulgas olnud. Luban, et meil ei
hakka kunagi igav. Kohtumiseni!
Seltsi esinaine, Elju Vakkermann

Ääsmäe noortekeskus otsib
noorsootöötajat
Otsime Ääsmäe noortekeskusesse Exit 0.5 töökoormusega noorsootöötajat tähtajalise töölepinguga (lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamine).
Nõuded kandidaadile:
• kõrgharidus või selle omandamise lõppjärk noorsootöö, pedagoogika või sotsiaaltöö erialal
• väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus
• on vastutus- ja kohusetundlik;
Omalt poolt pakume meeldivat töökeskkonda.
Sooviavaldus ametikohale kandideerimiseks koos
CV-ga saata hiljemalt 20. septembriks kerttu.vetema@
gmail.com.

Septembrikuust alustab Saue valla Kultuurikeskuses tegevust
uus huviring, mille teemaks on taaskasutus. Esimene õpituba
toimus juba 6. septembril, aga tegevust jätkub kevadeni.
Kohtumisaeg saab olema teisipäeviti 19-20.30.
KRISTINA
TAMM
Kunstituba OÜ juhendaja

H

uviringi korraldaja Kunstituba OÜ on asutatud ilu
loomiseks meie ümber, tegeledes hobi-käsitöömaterjalide müügi ja
töötubade korraldamisega. Kõik vana ja
kasutu on võimalik tegelikult teha uueks
ja uuesti kasulikuks. Vaja on vaid veidi
õigete tehnikate tundmist ja parajas koguses „kasutuna seisvaid esemeid“ ning
igaüks suudab luua uskumatut ilu, omamata joonistusoskust või muidu kunstiannet. Tihti ei osatagi aimata, mida
kõike on võimalik taaskasutusse panna.
Isegi isade õllejoomisest võib olla kodus
kasu, sest õllepurkide korkidest on võimalik väga eriline vöö valmis meisterdada ja plekikääridega saab neist samadest
purkidest väga omanäolisi ehteid valmistada.
Kõik asjad, mida ümber teha, ei pea
olema muidugi kasutud, sest õpitud
tehnikatega saab näiteks ka kodus hetkel veel kasutuses olevat mööblit või

See kena kell on elule aidatud vana
mummulise kuivainepurgi, salvräti- ja
krakeeltehnika ning hea kujutlusvõime abil.

nõudekomplekti ideaalselt värskendada.
Iga tund on huviringis plaanis õpetada
erinevaid tehnikaid ja taaselustada erinevaid esemeid. Uue näo saavad teie vanad
taldrikud, pudelid, kellad, lambid, pluusid, jpm. Munakarpidest valmib lamp,
beebitoidupurkidest omanäolised maitseainepurgid, niidetud murust saab rahapuu jne.

Populaarseimaks on siiani osutunud
krakleetehnika ja salvrätitehnika kasutamine, sest esimene neist annab suurepärase aegunud efekti asjadele ja teine aitab alati välja, kui ise joonistada ei oska.
Ideede puudust Kunstitoal ei ole ja kui
teil on kodus asju, millest tahaks, aga ei
oska midagi uut teha ja on pealehakkamist veidike nende kallal nikerdada, siis
on kindlasti mõistlik huviringiga liituda.
Vanuselist piirangut töötubades ei
ole. Meisterdamisega saavad hakkama
nii koolilapsed kui kõrgemas eas inimesed. Oodatud on kõik. Kuna kohtade
arv on ringis piiratud, on kindlasti vajalik eelregistreerimine. Koolilastele ja
pensionäridele kehtivad ka hinnasoodustused. Kindlasti püüame töötubade
teemades arvesse võtta ka lähenevaid
pühasid - enne jõule valmistame jõulukaarte, enne sõbrapäeva teeme midagi
ilusat ja erilist sõpradele. Enda tehtud ja
taaskasutatud materjalidest kingitus on
kindlasti väga suure väärtusega.
Lisainfot töötubade teemade ja maksumuse kohta saab Kunstitoa kodulehelt: www.kunstituba.com. Ole meiega
ja sa teed midagi erilist.

HEA TEADA

Pereklubi Kollane Pardike avab
septembris uuenenud mängutoa
Saue valla Kultuurikeskuses
Pereklubi Kollane Pardike kutsub alates septembrist Saue valla
Kultuurikeskuse laste mängutuppa lapsi mängima ja huviringidest osa võtma. Lapsevanemaid ootame osalema loengvestlusringidesse!
EVELIN
MERILA
MTÜ Kollane Pardike
juhataja

P

ereklubi Kollane Pardike ruumides on suvi möödunud toimekalt. Kohaliku Omaalgatuse
Programmi toel on remonditud laste
mängutuba kultuurikeskuses ja meeskonda on kaasatud tublisid huviringide
juhendajaid.
Sügisest saab mängutoas koos emme-issiga kahel päeval nädalas tasuta
mängimas käia. Teistel päevadel ootame lapsi, alates beebidest kuni eelkoolieani huviringidesse.
Väikelastele on meil varuks nii loovustunnid kui ka liikumistunnid. Loovustundidesse ootab lapsi Riine, et koos
muusika ja mänguga avastada värvide ja
meisterdamise võlumaailm. Liikumistunde hakkab juhendama koreograafia

eriala lõpetanud
Kärt, kes on lapsi
juba kuus aastat
juhendanud.
Lapsevanemaid
ootavad
Emade klubi ja
sisukad loengud
ning
kursused.
Klubi on avatud
uutele ideedele ja
kõigile huvilistele.
Loengutes käsitletakse väikelapse
elus olulisi teemasid nagu näiteks imetamise nõustamine, lisatoiduga alustamine, väikelapse
esmaabi, viirushaiguste ennetamine
jne.
Uute huviringidena alustab uuel
hooajal 3-6-aastastele lastele komplekstund, mis koosneb loovus- ja liikumistunnist. Täiskasvanutele on kavas

erinevad kursused, neist esimene
ootab fotohuvilisi oktoobris – novembris alustavale väikelaste pildistamise
kursusele. Rohkem infot huviringide ja
loengute kohta leiate leheküljelt www.
pardike.ee.
Registreerumissoovid ja
küsimused saatke e-mailile evelin@pardike.ee.
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Toimumisaeg

LAAGRI HARIDUS- JA SPORDIKESKUS OÜ / LAAGRI HUVIALAKOOL
Hind

Registreerimisinfo

Huviringi nimetus

kokkuleppel

Mari Tomp 555 78788, mari@
solemio.ee, 8.09 kell 19.00

T. 16.00, alates 4.10

kokkuleppel

Mari Tomp 55578788,
mari@solemio.ee

Taaskasutuse käsitöötoad

T. 19.00, alates 6.09

10 eurot, soodus 8 eurot

Muusikastuudio Vikerkaar

alates septembrist

kokkuleppel

Pesamunade rühm (0-1.a.)
Pesamunade rühm (1-2.a.)
Pesamunade rühm (2-3.a.)
Pisikeste Poiste Bänd
(poistele ja isadele)
Tüdrukute ansambel Tans
(8-13.a.)
Klaveri ja laulu individuaalõpe

E. 11.30
E. 10.00
T. 10.30

KUNST JA KÄSITÖÖ
Maalimine (noorem rühm)
Maalimine (vanem rühm)
Meisterdamine (1.-4.klass)
Lilleseadering
Keraamikaring (1.-4.klass)
Keraamikaring (5.-9.klass)
Klaasikunstiring
Nahakunstiring (4.-9.klass)
Laste loomingu ring (2 rühma)
Poiste metallitöö (5.-9.klass)
Poiste puutööring
SPORT
Ujumine (algajad)

Eesti pärimus- ja loovtants
lastele
Eesti Pärimus- ja Loovtants
väärikaimas eas
tantsumeelsetele

N. 17.30, alates 15.09

E. 17.30

Pereklubi Kollane Pardike

kokkuleppel
kokkuleppel

Beebivõimlemine
Loovustund (1-2.a.)
Loovustund (2-3.a.)
Liikumistund (2-3.a.)
Liikumistund (1,5-2.a.)
Liikumistund (1-1,5.a.)

K., aeg kokkuleppel
T. 10.00
T. 11.00
N. 10.00
N. 11.00
N. 12.00

Emade Klubi

R. 10.00, 1 kord kuus

kokkuleppel

E. 10.00 - 18.00;
N. 14.00 -18.00
N. 18.00, alates
oktoobrist

tasuta
mänguaeg

Laagri lastetuba
Maaliring

kokkuleppel

Maleklubi

E. 18.00, alates
septembrist

Eakate käsitööring

E. 12.30, alates
oktoobrist

tasuta

Eakate naisansambel

K. 17.30

tasuta

Eakate terviseliikumine

E. 11.00

Imago Suhtekoolitus ja
nõustamine
Inglise ja rootsi keele
individuaalõpe

Kristina Tamm 5020796, info@
kunstituba.com, vajalik eelregistreerimine, kohtade arv piiratud
Sirje Liiv õhtuti 6797842,
sirje.muusika@gmail.com

K. 17.00

E., K. aeg kokkuleppel

aeg kokkuleppel
aeg kokkuleppel

Seltskonnatants Hobigrupp

T. 20.00 alates 20.09;
P. 17.00, alates 02.10

harrastusteater Mänguteater

N. 19.00, alates 15.09

Võistlustants mudilastele
(4-7.a.)

K. 18.00, alates 5.10

Seltskonnatantsukursused
edasijõudnutele

K. 19.30, alates 5.10

Laagri Kogudus
Pühapäevakool
Alfa kursus
50+ Seeniorite klubi

P. 12.00
P. 12.00
T. 19.00
K. 12.00

Evelin Merila 534 82828,
evelin@pardike.ee

Mare Võtting 566 02107,
emadeklubi@pardike.ee

Mall Mets 580 49758
Saue valla Kultuurikeskus,
679 6765,
info.veskitammi@sauevald.ee
Saue valla Kultuurikeskus,
679 6765,
info.veskitammi@sauevald.ee
Juta Klettenberg 508 3223
Saue valla Kultuurikeskus,
679 6765,
info.veskitammi@sauevald.ee
Sille Jõgeva 561 52958,
sillejogeva@gmail.com
Reet Ollo 567 54828,
reetollo@yahoo.com
Käthe Kobin 513 3038,
kathekobi887@hotmail.com
Ülle Mängli 566 82172,
info.veskitammi@sauevald.ee
Saue valla Kultuurikeskus,
679 6765,
info.veskitammi@sauevald.ee
Saue valla Kultuurikeskus,
679 6765,
info.veskitammi@sauevald.ee
Tõnis Roosimaa 578 13756

SAUE VALLA KULTUURIKESKUS, tel. 679 6765, info.veskitammi@sauevald.ee,
http://kultuur.sauevald.ee, Veskitammi 8 Laagri, Saue vald

VANAMÕISA SELTSIMAJA
Huviringi nimetus
Laste laulutunnid 3-6 a.
Segakoor Wannamoisa
Latin Dance

Toimumisaeg
kolmapäeviti 18.00-18.45,
alustab 5. oktoobril
kolmapäeviti 19.00 -21.00
neljapäeviti 20.30 -21.30

iga kuu viimane kolmapäev
19.00-21.00, alustab 28.
septembril
iga kuu esimene kolmapäev
Noorteklubi
kell 18.00, alustab 5. oktoobril
esmaspäeviti 20.00-21.30,
Seltskonnatants
alustab 19. septembril
Laste Flamenco "Chicas
esmaspäeviti 18.30-19.15,
Bonitas"
alustab 3. oktoobril
esmaspäeval, kolmapäeval,
Noortekeskus
neljapäeval kell 15.00-21.00
üle nädala teisipäeviti kell
Eakate Klubi
10.00-13.00, alustab
6. septembril
reedeti kell 10.30-11.30,
Pesamunade loovtund 0-3 a.
alustab oktoobris
UUED RINGID!
Inglise keele vestlusring
alustame oktoobris
Kunstiklubi: joonistame,
alustame oktoobris
maalime räägime kunstist
Pilatese treeningud. info:
alustame septembri keskel
Enel Oja tel. 53444800
Vanamõisa külateater
koguneme oktoobris
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Hind

Registreerimisinfo

kuutasu 10 eurot

info@kodukyla.ee
urmel.reinola@mnt.ee

tunnitasu 5 eurot,
kuutasu 17eurot

Naisteklubi

info@kodukyla.ee
Hele Mesila hele@nvp.ee
Kristi Kiisa tel. 566 28074

83 eurot tantsupaarile/8 korda

Käthe Kobin tel. 51 33038

kuutasu 12,80 eurot Elina tel. 56 221022

kuutasu 14 eurot

info@kodukyla.ee
info@kodukyla.ee
info@kodukyla.ee
info@kodukyla.ee
info@kodukyla.ee

VANAMÕISA SELTSIMAJA OTSIB UUT PRANTSUSE KEELE ÕPETAJAT JA 3-6
AASTASTELE LASTELE TANTSUÕPETAJAT!
Vanamõisa Seltsimaja, Allika tee 10, Alliku küla, 76401 Saue vald, www.vanamoisa.ee

Hind (kuutasu)

K - 14.00 - 15.30
N - 14.05 - 15.35
N - 13.00 - 14.30
N - 14.05 - 15.35
T - 14.05 - 15.35
E - 15.15 - 16.45
Täpsustamisel
E - 15.15 - 16.45
Täpsustamisel
K - 15.00 - 16.30
K - 15.00 - 16.30

18 eurot
18 eurot
18 eurot
22 eurot
25 eurot
25 eurot
23 eurot
25 eurot
24 eurot
15 eurot
15 eurot

E - 15.30 - 16.30
K - 16.00 - 17.00
R - 15.30 - 16.30

Ujumine (edasijõudnud)

E - 16.30 - 17.30
K - 17.00 - 18.00
R - 16.30 - 17.30

Jalgpalliring (1.-2. klass)
(Nõmme Kalju)

I ja IV VEERAND
T - 14.30 - 16.00
K - 14.30 - 16.00
I ja IV VEERAND
E - 16.00 - 17.30
K - 16.00 - 17.30
R - 16.00 - 17.30
I ja IV VEERAND
T - 14.05 - 15.35
N - 14.05 - 15.35
I ja IV VEERAND
T - 14.05 - 15.35
N - 14.05 - 15.36
T - 17.00 - 18.30

Jalgpalliring (3.-7. klass)
(Nõmme Kalju)
Kergejõustik (1.-2. klass)
Kergejõustik (3.-7. klass)
Karatering
LAUL JA MUUSIKA
Laulustuudio (7.-12.a. lapsed)
Laulustuudio
(13.-18.a. lapsed)
Laulustuudio (kooriklass)
Trummiõpetus
Kitarriring
Klaveri individuaalõpe
Pillimänguring
Akordioniõpe
Poplaulustuudio
TANTS JA LIIKUMINE
Showtants “Carolina - Laagri”

Seltskonnatants (peotants)
KEELED
Inglise keel (1.klass)
Inglise keel (2.klass)
Inglise keel (III kooliaste)
Hispaania keel ja kultuur
(algajad, 4.-7.klass) UUS
Saksa keel ja kultuur
(algajad, 6.-9.klass) UUS
MUUD RINGID
Teatristuudio
Arvutiring
Malering
Kabering UUS
Filmi- ja meediastuudio UUS
EELKOOLIEALISED LAPSED
Loovuskool
(kooliks ettevalmistuse ring)
Inglise keel UUS
Ujumine 5.-6.a. (3 rühma)
Spordiring 4.-6.a. (2 rühma)
Kabering UUS
TÄISKASVANUTELE
Keraamika kursus
Klaasikunsti kursus
Nahakunsti kursus
Hispaania keel ja kultuur
Puutööring
(lapsed ja täiskasvanud koos)
Metallitööring
(lapsed ja täiskasvanud koos)

T - 15.35 - 17.05

E - 14.30 - 15.30
K - 15.00 - 16.00
R - 14.30 - 15.30

Ujumine
(algajad ja edasijõudnud)

info@kodukyla.ee
Aino tel. 53809386

Toimumisaeg

II ja III VEERAND
TÄPSUSTAMISEL

11 eurot (ujumine
1x nädalas). 20 eurot
(ujumine 2x nädalas).
25 eurot (ujumine 3x
nädalas)
11 eurot (ujumine
1x nädalas). 20 eurot
(ujumine 2x nädalas).
25 eurot (ujumine 3x
nädalas)
11 eurot (ujumine
1x nädalas). 20 eurot
(ujumine 2x nädalas).
25 eurot (ujumine 3x
nädalas)
32 eurot

II ja III VEERAND
TÄPSUSTAMISEL

32 eurot

II ja III VEERAND
TÄPSUSTAMISEL

12 eurot (1x nädalas)
24 eurot (2x nädalas)

II ja III VEERAND
TÄPSUSTAMISEL

12 eurot (1x nädalas)
24 eurot (2x nädalas)

R - 17.00 - 18.30

8 eurot (1x nädalas)
16 eurot (2x nädalas)

T - individuaalõpe õpetajaga kokkuleppel
R - 15.30 - 16.15
T - individuaalõpe õpetajaga kokkuleppel
R - 16.30 - 17.15
R - 15.30 - 16.15
R - 16.30 - 17.16
R - õpetajaga kokkuleppel
E - 15.15 - 16.45
Õpetajaga kokkuleppel
E - 12.30 - 13.15 (1.kl.)
K - 13.10 - 13.55 (2.-3.kl.)
Õpetajaga kokkuleppel
Õpetajaga kokkuleppel

29 eurot

Stuudiorühm (1.-3.klass)
E- 14.30 - 15.30
K- 14.00 - 15.00
Ettevalmistusrühm
Esinemisrühm
E- 15.30 - 17.00
E- 17.00 - 18.30
K- 15.00 - 16.30
K- 16.30 - 18.00
T - 13.30 - 14.30
T - 14.30 - 15.30

26 eurot

E- 12.30 - 13.15
Täpsustamisel
Täpsustamisel
E- 15.15 - 16.00

K- 12.15 - 13.00

K- 15.00 - 15.45

24 eurot
24 eurot
24 eurot
24 eurot

E - 15.30 - 16.15

K - 15.30 - 16.15

24 eurot

N - 16.00 - 17.30
Täpsustamisel
K - 13.10 - 15.45 (2 rühma)
T - 13.10 - 14.50
R - 12.15 - 13.55
N - 15.00 - 17.15

17 eurot
13 eurot
16 eurot
16 eurot
26 eurot

E ja K 16.00 - 18.30 (1 rühm)
R - 13.00 - 17.00 (2 rühma)
Täpsustamisel
T ja N (3 rühma)
16.30 - 17.15
17.15 - 18.00
18.00 - 18.45
N - 15-45 - 17.30 (2 rühma)
Täpsustamisel

55 eurot (2x nädalas)
48 eurot (1x nädalas)
23 eurot
10 eurot (1x nädalas)
20 eurot (2x nädalas)
14 eurot
16 eurot

okt, nov, dets
okt, nov, dets
okt, nov, dets
E- 18.00 - 20.15
okt, nov, dets

80 eurot
80 eurot
80 eurot
33 eurot
32 eurot

okt, nov, dets

K- 18.00 - 20.15

35 eurot
17 eurot
42 eurot
42 eurot
13 eurot
16 eurot
13 eurot
38 eurot

20 eurot

32 eurot

LAAGRI HARIDUS- JA SPORDIKESKUS OÜ / LAAGRI HUVIALAKOOL
VESKITAMMI 22 , SAUE VALD, HARJUMAA.
www.laagrik.edu.ee/huvikool, Kontaktisik: Taigur Tooming, E-post: taigur@laagrik.edu.ee
Telefon: 6 517 635
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Hüüru mõnus väike külalaat
peab 5. sünnipäeva
2006. aasta septembris korraldati Hüüru mõisapargis esimene Hüüru Kalalaat, mis sellise nimetuse all jäi aga viimaseks.
Kalakauplejate nappuse tõttu nimetati üritus järgnevatel
aastatel Hüüru Sügislaadaks.
Mõisapargi suurus ja parkimiskohtade piiratus ei ole lubanud meil laata suureks paisutada, sellele vaatamata oleme
kuulnud palju kiidusõnu nii ostjatelt kui müüjatelt. Mõnus
väike külalaat, ütlevad nad ning tulevad jälle ja jälle ostmamüüma.
Hüüru küla majapidamistest tuuakse põhiliselt aiasaadusi - lilli, õunu-marju, kartuleid, ka mett, Peipsi äärest tuuakse
sibulaid,
küüslauku,
suitsulatikat.
Kohalik
kalakaupmees
M.W
Vool
(Mati
Kalapood) on kohal traditsiooniliselt suure
kalavalikugasuitsukala,
värske kala ja
veeelukaid
veel mitut moodi. Istikud, käsitööd, ehted, puutööd ja -nikerdused, kaubavalik on lai ja annab laadale oma näo.
Laada traditsiooniks on mitmesugused võistlused. Spinninguga täpsusvisked meenutavad, et üks korraldajatest
on Hüüru Veski. Lastevõistlused on muidugi kõige osavõtjaterohkemad ja hasartsemad. Tänavu astuvad lapsed esmakordselt võistlustulle jalgratastel. Sel aastal on pisiperel
võimalik möllata ka vastvalminud mänguplatsil.
Laada korraldamisele pani rahaliselt õla alla Saue vald,
tänu sellele ei kasseeri me kauplejailt kauplemistasu, vaid
palume neil hoopis abistada laadal korraldatavate võistluste
autasustamistel. Tänu kauplejate heatahtlikule suhtumisele
on laadal toimuvate võistluste auhinnafond väga rikkalik ja
mitmekesine – kellele kott kartulit, kellele sibulavanik, lõhnaseep või veel midagi laadal müüdavast.
Uue asjana on sel aastal laadamenüüs ka hetkel populaarne kirbuturg. Tassige laadapäeval oma seismajäänud asjad
Hüüru laadale ja ehk saate neist lahti või leiate ise mõne vajaliku eseme. Nii me siis Hüürus toimetame, ise müüme, ise
ostame, ise korraldame, ise tunneme tegemisrõõmu.
Arno Pavel
MTÜ Hüüru Külakogu liige ja Hüüru Veski omanik

Hüüru Sügislaat

Toimumiskoht: Hüüru mõisapark
Toimumisaeg: 10. septembril kell 10-16.00
Registreerimisinfo müüjatele: huuruveski@hot.ee

SAUE VALLALEHT

Koduvald

Oktoobri algus toob Ääsmäele juubelihõngu
Sel sügisel tähistab Ääsmäe küla kaht suurt juubelit - küla esmamärkimisest on
möödas 770 aastat ning Ääsmäe koolis on jagatud kirjatarkust 225 aastat.
Ääsmäe kirjutatud ajalugu algab 1241.
aastast, kui Taani mungad maarahvast
ristides panid küla kirja “Taani hindamisraamatu” nime all tuntud ürikusse. Küla
nimi on aegade jooksul muutunud: Asimekae, Asaeback, Esenbeck, Ezenbeke,
Assenbeke, Esemeck, Eysemeki, Äsmeck, Essemeggi, Esmä, Ääsma, Äesma
ja lõpuks Ääsmäe.
Eesti kooliajaloo uurija Lembit Andreseni väitel on Ääsmäel kooli olemasolu
tuvastatav aastast 1786. Küllap oli Ääsmäel kooli avamiseks oma jagu “süüd”
valgustusajastu ideedest nakatatud
mõisniku Ebba Ludwig von Tollil, kes
peale suurepärase härrastemaja ehitamise läks ajalukku ka Ääsmäe eraõiguse
kehtestamisega.
Mida Ääsmäe küla tänapäevale
endast üldse kujutab?
Meie külas elavad mitmekordsed Eesti
meistrid saalihokis. Siin valmistatakse
maitsvaid BalSnacki krõpse ning Kadarbiku smuutisid. Ääsmäe on kahel
viimasel aastal tituleeritud Saue valla
suvelõpupeol toimuva küladevahelisel
võistlusel talendikaimaks külaks. Meil on
aktiivsed külaelanikud, kes näevad vaeva
seltsielu arendamise nimel. Ei ole enam
kaugel see aeg, kui valmib meie seltsimaja... Kuigi meil ei ole veel oma seltsimaja, on külaelanikel soov midagi suurt
ära teha. Ja alati on leitud ka moodus,
kuidas ja kuhu külarahvas kokku kutsuda.
Juubelinädalal üritusi kõigile - lastest
memmedeni
Juubelinädal, mis toimub 1-8. oktoobrini on mõeldud nii eilsetele kui tänastele
õpilastele ja külaelanikele. Nädala jook-

sul toimuvatest üritustest on igaühel võimalus leida see oma ja õige.
Juubelinädal saab oma avapaugu
laupäeval, 1. oktoobril, mis on ühtlasi
ka ülemaailmne eakate päev. Sel puhul
toimub koolimajas eakate seltsi „Sügis“
sügispidu. 16 tegevusaasta jooksul on
toimunud seesama üritus korduvalt. Varasematel aastatel on käidud sügispeo
raames ka erinevatel ekskursioonidel.
Sel aastal otsustati see üritus ühendada
juubelinädalaga. 1. oktoobril on liikuma
pandud ka buss, mis toob kohale huvilised kõrvalküladest. Üritusel astub lauluga üles meie oma küla mees Sulev Võrno. Informatsiooni üritusest jagab meie
küla vabatahtlik eakate eestvedaja Olvi
Suurkütt (olvisuurkytt@hot.ee ).
Koolimajas avatakse sel päeval ka
suur ajaloonäitus. Kõigil huvilistel on
võimalus tutvuda nii küla kui ka kooli
ajalooga. Välja on pandud väga palju
huvitavaid materjale ja pilte. Huvilistele
on tegevust pikemaks ajaks.
Esmaspäeval, 3. oktoobril antakse teatepulk üle noortekeskusele. Noortel on
võimalus osaleda „Magic“ turniiril ning
võistelda „Just Dance“ mängus. Samuti toimub viktoriin, mis paneb proovile
noorte teadlikkuse meie külaelu osas.
Parimaid premeeritakse auhindadega.
Tegevusi jätkub terveks päevaks.
4. oktoobril jätkuvad üritused lasteaias.
Jaanuaris 37-aastaseks saav lasteaed võtab selle päeva sisustamise enda kanda.
5. oktoobril jätkame filmiõhtuga. Koolimajas on avatud kinosaal koos puhvetiga. Vaatamisele tuleb Ääsmäe mõisas
ülesvõetud film „Džuudopoisid“. Samuti
vaatame erinevaid videoklippe Ääsmäe
elust. Kinoõhtult ei puudu ka loterii.

6. oktoobril toimub koolimaja spordisaalis korvpalliturniir. Võistlustulle astuvad nii kohalikud kui ka külalisvõistkonnad. Kõik on oodatud sel päeval oma
lemmikutele kaasa elama. Parim korvpallivõistkond võitku!
7. oktoober on pühendatud Ääsmäe
koolile. Toimub aktus õpilastele ja lapsevanematele. Peale aktuse lõppu on
noored oodatud noortekeskuses toimuvale diskole. Muusikat lastakse igale
maitsele.
Laupäeval, 8. oktoobril on meie juubelinädala lõpupäev. Hommikul on võimalik
soovijatel osa võtta ekskursioonidest nii
jalgsi kui bussiga. Küla tähtsamaid punkte tutvustavad kohalikud ajaloohuvilised
giidid. Peale ekskursiooni toimub külatähise avatseremoonia.
Üritus jätkub koolis, kus toimub vilistlaste korvpalliturniir. On võimalus otsida
kehakinnitust puhvetist. Õhtul toimub
aktus vilistlastele ja külaelanikele. Juubelinädalale paneb punkti pidu elava muusika saatel. KOHTUME JUUBELINÄDALAL!
Ääsmäe Põhikool ootab annetusi
õppetööks vajalike materjalide muretsemiseks. Annetusi saab teha Ääsmäe
Kultuuri- ja Spordi Sihtasutuse SEB kontole 10220008874011. Kõigi annetajate
nimed avalikustatakse kooli koduleheküljel
Täname ette kõiki häid inimesi ning
lubame, et ei unusta heategijaid.
Et ürituse kohta täpsemat informatsiooni saada, siis soovitame Teil pöörduda Ääsmäe küla uuele kodulehele www.
aasmae.weebly.com.
Kerttu Vetema, Ääsmäe kultuuritöötaja

8. oktoobril Saue valla Kultuurikeskuses Õppija töötoad
Teadmine teeb nägijaks, oskamine
tegijaks. Oskuste ja teadmiste värskendamist aga on kõigile vaja. XIV
täiskasvanud õppija nädal teemal
“Õppimine seob põlvkondi” toimub
7-14. oktoobril.

Suunamaks inimesi mõtlema koostöövõimaluste ja enesemotiveerimise
üle, toimuvad 8. oktoobril Saue valla
Kultuurikeskuses Õppija töötoad, kus
on võimalik osaleda nii kuulaja kui õppijana ning seda tasuta. Oodatud on

ka inimesed, kel soov teistega oma
teadmisi ja oskusi jagada.
Lisainfo ja eelregistreerimine: Saue
valla Kultuurikeskus, Ingrid Novikova
534 65917, veskitammi@suaevald.ee.

Alates 13. septembrist
teisipäeviti kell 19.00
Saue valla Kultuurikeskuses

Alfa kursus

Müügikoht tasuta.
Asukohaks Tuula küla jaanitule plats.
Info & registreerimine laat@tuula.ee & tel. 56 604 341
Korraldaja MTÜ Tuula tutulus

A
L
F

vatud kõigile,
sundimatu õhkkond.

A

lfa tähendab saada
teada algusest ja
niipalju, kui sulle sobib.

oengud, vestlusring,
küsimused ja vastused.
antastiline pakkumine –
meeldiv seltskond,
kohvilaud, üllatused.

Alfa

Räägime elulistel teemadel, mille üle arutleb
ühel või teisel hetkel pea iga inimene:
ü Kas kristlus on iganenud?
ü Kas ja kuidas Jumal inimest juhib?
ü Milleks Piibel?
ü Mis või kes on Püha Vaim?
ü Milleks kaasajal kirik?
Info: www.laagrikogudus.ee
Tel: 57813756

Koduvald
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Koolitused lastevanematele Ääsmäel

Prep-paarisuhtekoolitus

PREP-paarisuhtekoolitus töötati algselt välja kooselu negatiivsete arengute ennetamiseks,
kuid see sobib hästi ka pöörde tegemiseks suhtes, mis juba on negatiivse suuna võtnud.
Seega sobib PREP nii neile, kellel on juba koos hea ning kes sooviksid panustada sellesse,
et nende suhe nii ka püsiks, kui ka neile, kes on hädas probleemidega ja sooviksid omavahelist suhet parandada.
Toimumise asukoht: Ääsmäe Pensionäride Ühendus SÜGIS (Kasesalu 6-4, Ääsmäe), Toimumise ajad: 19, 23, 27. september ja 3. november 2011, kell 17-21.00, Osalustasu: 15
eurot pere/paar, Registreerimine ja info: 654 1144; 534 62560; sirli.sostar@sauevald.ee,
Koolitajad: Küllike Lillestik (raseduskriisi nõustaja) ja Margus Salumets (psühholoog, PREPpaarisuhtekoolitaja).

Gordoni perekool

Kursuse eesmärgiks on anda lapsevanematele teadmisi ja õpetada uusi oskusi lastega
suhtlemiseks. Õpitut saab edukalt kasutada ka suhetes abikaasaga, töökaaslastega, alluvatega, õpilastega jt. Osalejad saavad kursuse käigus juhendajalt uusi ideid oma suhete
analüüsimiseks, neil on võimalus ise rääkida ja läbi arutada elus ettetulevaid olukordi. Kursus on üles ehitatud nii, et teoreetiliste teadmiste andmine vaheldub praktilise tegevusega
omandatu kinnistamiseks (harjutused töövihikust, rollimängud, meenutusharjutused jms.)
Toimumise asukoht: Ääsmäe Pensionäride Ühendus SÜGIS (Kasesalu 6-4, Ääsmäe), Toimumise ajad: neljapäevadel alates 15. september - 3. november 2011, kell 18-21.00, Osalustasu: 10 eurot/inimene, Registreerimine ja info: 654 1144; 534 62560; sirli.sostar@
sauevald.ee, Koolitaja: Marge Vainre.

ARMSAD VANEMAD

Teie pisipõnn saab koha Pihlaka lastehoius kus teda ootavad
kuus rõõmsat mängukaaslast ja sõbralikud hoidjatädid.
Asume Rahula külas, Saku vallas
2,5km kaugusel Saue linnast ja 8km kaugusel
Tallinna Pärnu mnt. piirist
Meie Lapsehoiuteenust toetavad kohalikud omavalitsused.
Küsi lisa telefonil 514 4608 või e-post:
allan.pihlak@gmail.com

OTSIME LAPSEHOIDJAT
(2011 novembris 1-aastaseks saavale poisile)

Soovitused hoidjatädile:
• söödab-joodab, paneb
• vanus 45+
• suhtleb lapsega vene keeles magama, käib õues,
mängib jne
• hoiab last meie kodus
• aus, puhas, kohusetundlik,
Laagri alevikus
• hoiab E-R max. 7:30-17:00 rõõmsameelne, kannatlik
• suhtleb lapsega vene või
tunnitasu alusel
eesti keeles
Rohkem infot: 5150017 (ema) või kessu17@hot.ee

Laagri Taluturg 24. septembril kell 10-14.00
Avatud on töötoad ja hoovikohvik.
Ootame memmesid ja taate ning ka
pere nooremaid võsukesi osalema avatud käsitöö töötubadesse, kus kõigile
huvilistele jagatakse näpunäiteid asjade
taaskasutuse võimalustest, andes neile
uue ilme. Sel korral kuulutame välja
koduste hoidiste konkursi ``Sügisand``

Osalejad saavad end registreerida
Saue valla Kultuurikeskuses,
tel 679 6765,
info.veskitammi@sauevald.ee

Tule taluturule!

16

NR 8
SEPTEMBER 2011

Müüme kasutatud varuosi enimlevinud
sõidu- ja pakiautodele.
Ostame utiliseerimist vajavaid sõidu–
ja pakiautosid ning busse, võib
pakkuda ka sõidukorras sõidukeid.

SAUE VALLALEHT
Ohtlike puude turvaline
langetamine
Kruntide puhastamine
Puujäätmete äravedu
Raietööd

Tallinna Kardikool võtab vastu lapsi
alates 6-st eluaastast.
Tunnid toimuvad kaks korda nädalas Triobet
Kardikeskuses. Neljakuulise kursuse lõpus saavad
õpilased algaja võidusõitja tunnistuse.
Soovi korral on võimalik õppimist jätkata.
Parimad õpilased esindavad meie võistkonda
(ROLI Motors Team) Eesti ja rahvusvahelistel
kardivõistlustel treeneri ja mehaanikute toel.
Võimalus testida võistluskarti võistlusrajal.
Individualtreeningud täiskasvanutele.
Võimalus osaleda võistlustel Rotax klassis
(kardi rent koos mehaanikuga).

Tel. 52 50 893, 56 260 344
e-mail: info@vahergrupp.ee

Kustutame sõiduki ARK-s.

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

AVATUD E-R 9-17 L 9-14
Puksiirteenus 24h
Autode kokkuost tel 50 52 618

SAUE LOOMAKLIINIK

Sõnnikut -

hind 5 eurot/tonn +
käibemaks 20%,

Kompostmulda –
hind 10 eurot/tonn +
käibemaks 20%,

Freesasfalti -

hind 5 eurot/tonn +
käibemaks 20%.
Kohalevedu tellimisel.
Tellimine: 6049826, 56483533

Meie koolis on alustanud oma võidusõitja teed:
Egor Popov Balti meister F3,
Kennet Hildebrand - Maailmameister
klassis Rotax Max Junior,
Martin Rump - Eesti Meister
Adrian Jõeorg - Eesti Meister
klassis Micro ja paljud teised

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

AS Metsaküla Piim
müüb:
*Autode remont,
keevitus ja värvimine
* Õlivahetus
* Tehniline ülevaatus
* Transportteenus,
*Fekaali vedu
* Autoparkla

AS Sagro automajand
Vae 3, Laagri, Harju maakond
Tel. 679 6858, GSM 515 8242
e-post: raul@sagro.ee

Koduvald

MTÜ Tallinna Kardikool
tel. 56682933
www.roli.ee

ARS STAINLESS OÜ on spetsialiseerunud kõige erinevamate
metallkonstruktsioonide kujundamisele, konstrueerimisele,
tootmisele ja paigaldamisele nagu: trepid, trepikäsipuud,
reelingud,evakuatsiooniredelid, rõdud ja rõdukonstruktsioonid,
kõikvõimalikud metallist sisekujunduselemendid.
Ettevõte pakub lisaks tootmisele ja paigaldusele ka
konstrueerimis- ning joonestustöid.
ARS STAINLESS on ekspordile orienteeritud tootja, kelle
toodangust üle 90% on täna suunatud Soome ja Taani turule.

MEIE LEIAME
OSTJA!
Vaata parimaid pakkumisi: www.1partner.ee

Täna me otsime juurde oma meeskonda

KEEVITAJA-KOOSTAJAID
Soovitavalt eelnev töökogemus antud valdkonnas, jooniste lugemise oskus, kohusetundlikkus ja koostöövalmidus.
Ettevõte pakub töötulemusele vastavat palka,
mitmekesist ja huvitavat tööd kiiresti arenevas
ettevõttes, võimalikke töölähetusi erinevatesse
Skandinaavia riikidesse.
Tootmine asub Jälgimäel, Saku vallas.

Angela Virak

Olmer Õigus

56 640 991
66 84 700

56 560 460
66 84 700

OST MÜÜK ÜÜR
HINDAMINE INVESTEERIMINE

www.arsstainless.ee
Info telefonil 658 8830, 5103139

Aitan müüa või üürile
anda Teie kinnisvara
ning otsida vajadusel
ka uut eluaset.
Maakleritöö kogemust 11 aastat.
Eesti Kinnisvaramaaklerite koja liige.

Eha Remma, tel. 56 608 308

Avame peagi firma, mis pakub kodu ja aia
koristus- ning hooldusteenust. Kui sa oled aus,
kohusetundlik, töökas ning soovid leida tööd
koduabilisena, aednikuna või lihtsalt abilisena,
siis see tööpakkumine on mõeldud just sinule.
Saada palun enda kohta informatsiooni e- maili
aadressile pesahooldus@hotmail.com või anna
endast märku telefoni teel nr 56619551
või 58226651.

Kristina Uibo
Otsid endale kodu
või üüripinda,
Sul on vaja
kinnisvara müüa –
olen abiks!

Tel 509 9809

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

