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Koduvald
ANDRES VARUSTIN

Kauni kodu
konkursi
traditsioon
hääbumas
Juba esimese Eesti Vabariigi aegadest pärit kodukaunistamise liikumise
idee, kus innustatakse
tegutsema oma kodu ja
kandi heakorrastamisel,
ei ole sauevallakate seas
just eriti populaarne.

LK 3

Saue valla kutse tantsule sai sellel peol keelduva vastuse. Nii nagu vanas heas mõistuloos olid kutsututel erinevad suunad ja selgeks õpitud erinevad tantsusammud, nii et nõtkest ja ühtesulavast tangost ei saanud platsil siiski asja. Küll aga ei välista see võimalust ringtantsu „Kes aias“ saatel käsikäes mängimise ning
treenimise jätkamist, et ühel päeval ka tango efektselt õnnestuks.

HALDUSREFORM

Ei. Ei. Ei - supervalla
idee summutati eos

Saue valla ettepanekule alustada ühinemisläbirääkimisi reageerisid Saku
ja Harku valla ning Saue linna volikogud eitavalt. Keeldumist motiveeriti
liig lühikese vastamistähtajaga, samas viidati vajadusele võimalikke ühinemisaspekte tulevikus sisulisemalt analüüsida. Jätkuva koostöö vajadust
toonitasid siiski kõikide omavalitsuste esindajad.
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KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee
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prillikuu alguses saatis
Saue vald naaberomavalitsustele välja ettepaneku
alustada ühinemisläbirääkimisi.
Seadus näeb vastamiseks ette 2
kuulise tähtaja. Juunikuu algus tõi
Saue vallale kolm ühinemise algatamisest keelduvat otsust.
Harku Vallavolikogu esimehe Helikar Õepa sõnul tuli Saue
valla ettepanek harkulaste jaoks
ootamatult. „Vallavalitsus tegi selle kahe kuuga taustaanalüüse, et
millised oleksid plussid-miinused
meie jaoks. Esmapilgul selliseid
silmnähtavaid positiivseid jooni ei
leidunud. Natuke toores tundus
see mõte,“ kommenteeris Õepa

Harku keelduvat positsiooni.
Ka Saku Vallavolikogu pealik
Marianne Rande nentis, et nii
kähku sellist strateegilist otsust
teha ei ole võimalik. „Lisaks näeb
Saku vald ühinemist veidi laiemas
fookuses. Ühisosi Kiiliga on meil
märksa rohkem, kui kokkupuutepunkte Harku vallaga. Vaimusilmas näeksime ühinemist nii Sauede suunal, aga lisaks ka Kiili ja
Kohila poole. Tahame kombata ka
need võimalikud versioonid läbi ja
selle läbi kaalumiseks kahest kuust
ei piisa,“ põhjendas Rande.
Pigem poliitiline tahe
Saue vallavanem Andres Laisk tõlgendab seadust pisut teises fookuses. „Seadus ütleb selgelt, et alles
peale ühinemise algatamise otsust
algab põhjalikum sisuline analüüs
ja selle tulemustest lähtuvalt te-

hakse otsus ühinemiseks või mit- vusest, kus soovitakse jõuda ühite ühinemiseks. Minu hinnangul nemiseni ning küsimuse juurest
väljendavad volikogude otsused „kas ühineda“ jõutakse ka edasi
praegu pigem poliitilist tahet. Jah selleni „kuidas“ seda parimal viisil
sõna oleks andnud indikatsiooni teha,“ ütleb Laisk.
Ka Saue Linnavolikogu esivolikogu toetusest sellele protsessile, et ollakse üldse valmis panus- mees Valdis Toomast, kes küll ise
tama aega ja ressurssi järgnevatele kindlasõnaliselt tunnistab, et tema
isiklikult pooldab ühinemisideed,
analüüsidele,“ hindab Laisk.
Saue vald oli enda jaoks vaja- möönab, et Saue linna keeldulikud eelanalüüsid teinud ja Saue va otsuse taga aimub poliitikat.
Vallavolikogu üksmeelne toetus „Opositsioonis olev Reformieraettepanekule väljendas ka selgelt, kond on deklareerinud, et Saue
et poliitiline valmisolek läbirää- linn peab jääma iseseisvaks. Uues
kimisi pidada on olemas. „Olengi ühisomavalitsuses ei pruugi nende
üldiselt seda meelt, et otsus ühi- hääl saada piisavalt kandepinda.
nemisläbirääkimiste alustamiseks Olen kuulnud isegi sellised emotpeaks osapoolte volikogudes saa- sionaalseid väljendeid, et Saue linma laiapõhjalise toetuse ja mitte na tahetakse maha müüa,“ kirjelolema koalitsiooni ja opositsioo- dab Toomast Saue linnapoliitikas
ni jagelemise koht. Ainult selli- valitsevaid hoovuseid.
sel juhul saab rääkida sisulisest ja
HÜÜRU KÜLAS ASUV HARKU KARJÄÄR
JÄTKUB LK2
eesmärgipärasest edasisest tege-

Jätke võtmed väljapoole, kui te
lahkute, et
võiks tulla
keegi külla,
keda ootate
Nii kõlas Anne Veski esituses populaarne estraadilaul 80ndatel. Napilt paarkümmend aastat hiljem
elame elu, kus pole põhjust enam niiväga ootamatutest külalistest üllatuda.

LK 6

„Hea naaber,
palun ära
pühapäeval
muru niida“
„Teeb ikka kurjaks küll, kui
pühapäeva hommikul pool
seitse ümberringi üks mürin lahti läheb,“ on vallakodanik nördinud.
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Ei. Ei. Ei - supervalla idee
summutati eos (algus lk 1)
Ka Helikar Õepa nendib riivamisi, et järgmisel aastal toimuvad kohalike omavalitsuse valimised võisid mängida
rolli keelduvas otsuses. „Peame olema ettevaatlikud, me
ei tea ju inimeste meelsust. Peame arvestama oma valijate
soovidega,“ ütleb Harku Vallavolikogu esimees.
Marianne Rande välistab siiski poliitilise fooni Saku otsuse puhul. „Meil ei ole volikogus ühtegi parteid, kes oma
arvamust peale suruks, poliitilise vastuseisu ühinemisele
ma välistan,“ on Rande resoluutne. Samas nendib ta, et
volikogu üksmeelne otsus oli ühinemistemaatikal rahvahääletuse korraldamine. Ka Saue linna otsuses märgiti, et
ilma referendumita ühinemise peale ei minda.
„Enamus seniseid ühinemisi Eestis on toimunud eelkõige poliitilise valmisoleku toel. Rahvas on kaasa tulnud
juhul, kui volikogul on toetav positsioon. Lisaks eeldab
rahvahääletuse korraldamine sedasama sisulist analüüsi,
mida Saue vald oma ühinemise algatamise ettepanekuga
taotleski. Ei saa ju ilma taustainfota eeldada, et inimene
saaks teha adekvaatse otsuse. Kui minna täna tänavale inimeste meelsust uurima, siis loomulikult ei leia ühinemine poolehoidu, sest pole selgitatud, mis see enesega kaasa
toob,“ ei jaga Laisk pelgalt rahva arvamusele apelleerimist
ühinemisläbirääkimiste algatamise faasis. „See, et rahvaküsitlus ühel hetkel teha tuleb, on loomulik ja seda näeb
ette ka seadus. Valijate tahte vastaselt vaevalt ükski ühinemine aset leiaks,“ kommenteerib Laisk.
Panus koostööle
Keelduvast otsusest sõltumata aktsepteerivad naaberomavalitsused koostöökohtade otsimise ja ka ühinemistemaatika jätkumise vajalikkust. „On selge, et selline 9000 elanikuga vald ei ole tulevikus jätkusuutlik, aga ka ühinemine
ei ole garantii, et eesmärgid iga nelja aasta tagant ümber ei
formuleeruks. Seetõttu pean olulisemaks siiski ühisosade
otsimist koostöös,“ arvab Rande. Harku tegi oma otsuses
ettepaneku, et nende tegevvõim siiski asuks läbirääkimistele Saue vallaga piiride korrigeerimise ja ühistöö jätkamise
suunal. „Konkreetse ettepaneku lükkasime tagasi, aga see
ei tähenda, et uks on kinni pandud,“ on Helikar Õepa optimistlik. „Saue vald on alati olnud avatud koostööpartner
ja kindlasti jätkame projektipõhiselt koostöövõimaluste otsimist. Eks ühinemise temaatika jääb lihtsalt ootama oma
aega,“ on ka Saue vallavanem Andres Laisk positiivne.

Volikogus mais
• Kinnitati Saue valla raamatukogude kasutamise eeskirjad
• Anti Maa-ametile volitused, teostamaks Saue valla nimel tegevusi aadressiandmete süsteemi infosüsteemis
• Muudeti Ääsmäe Kultuuri ja Spordi Sihtasutuse senine
tähtajatu leping Ääsmäe Põhikooli ruumide kasutuse
osas 10-aastase tähtajaga lepinguks, võimaldamaks
sihtasutusel taotleda PRIA toetusraha ruumide hüdroisolatsiooni ning õhksoojuspumba paigaldamiseks
• Anti nõusolek riigihangete „Saue valla teede ja tänavate talvine hooldus“, „Pesupesemisteenus Saue valla
asutustele“, “Saue Vallavalitsuse IT riistvara kasutusrent”, „Kerge kütteõli ostmine Ääsmäe Lasteaiale“ ja
„N1 sõiduki kasutusrent“ korraldamiseks

SAUE VALLALEHT
HEAKORD

Tänavused talgud
üllatasid uute tegijate ja
suure osavõtjate arvuga

Tänavused „Teeme ära“ talgud on läbi ning aeg teha kokkuvõtteid. Kui tuua mõned märksõnad, siis võiksid need olla „uued
tegijad“ ning „rõõmustavalt palju talgulisi“.

N

ii nagu mullu, oli ka tänavu
kõige
rohkemaarvulisemad
Ääsmäe talgud ja seda koguni
üle-eestilises arvestuses. Ääsmäelased ei
võtnud ette mitte ainult prügi koristamist (kuigi ka kõikvõimalikku prahti
ja autokumme kogunes 6 konteineri
jagu), vaid olulisel kohal oli küla kaunimaks muutmine - nii lillede, põõsaste
kui puude istutustööd.
Tänavu üllatasid väga meeldivalt
meie suvilapiirkondade elanikud, seda
nii Maidla suvilapiirkonnas kui Koppelmaal, kus koopereeruti nn vanade elanikega. Maidla suvilapiirkonna
koristajad läksid nii hoogu, et jõudsid
koristamistuhinas Saku valla maadele.
Kuna aga leitud praht oli nende kodutee ääres, siis ei saa seda ka kuidagi pahaks panna.
Männivälja asum Vanamõisa külas
oli aga avalike alade korrastamiseks
kohale toonud nii väikse traktori kui
teerulli, ühiselt korrastati teede ristumiskohas asuv liikluskolmnurk, samuti
koduümbruse mets.
Palju asjalikke inimesi osales talgutel
Vanamõisa külas, Alliku külas (Karutiigi, Kotka tee äärsed asumid) kui ka
loodavas Koidu külas.

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

Vanamõisa Männivälja asumi rahvas oli avaliku ala korrastamiseks
kohale toonud nii väikse
kopa kui ka teerulli.

Koidu külas suured ja
väiksed talgulised rahulolevalt üles rivistunud.

HARIDUS

Uueks õppeaastaks on Saue valla lastele
määratud kolm elukohajärgset kooli

Uus Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, mis hakkas kehtima
2010. aastal, tõi kaasa muudatusi Eesti haridusmaastikul ning
see puudutas ka Saue valla laste ning nende vanemate igapäevategemisi.
LIIVI
SIIM
haridusnõunik

• Jagati katastriüksus Otsa ja määrati sihtotstarve

• Otsustati Välja I ja Saueaugu detailplaneeringuala sidetrasside võõrandamine

Väga hea
meel, et suvilapiirkonnad on
hakanud oma kodukoha ümbruse
eest hoolt kandma. Pildil Maidla
suvilapiirkonna
noored ja vanad
koristajad, kuid
näiteks ka Koppelmaa rahvas oli
väga tubli.

MIKK
LÕHMUS
abivallavanem

• Otsustati Naistesoo ja Lootuse maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine ja Saue Vallavolikogu 23.
augusti 2007 otsuse nr 060 kehtetuks tunnistamine
• Muudeti kehtetuks Saue Vallavolikogu 29. märtsi 2012
otsus „Vallavara võõrandamine avaliku kirjaliku enampakkumise korras“

Koduvald
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õige rohkem on tähelepanu all
olnud ning kirgi kütnud kooli
asukoht ning kooli valik, seda
eelkõige pere vaatenurgast lähtuvalt.
Omavalitsuse kohustus on määrata
igale lapsele elukohajärgne munitsipaalkool, arvestades õpilase elukoha lähedust koolile, sama pere laste õppimist
samas koolis, võimalusel ka vanemate
soove. Saue vallas on üks munitsipaalkool - Ääsmäe Põhikool. Vastavalt seadusele võib elukohajärgne kool asuda ka
teise linna või valla territooriumil, kui
on sõlmitud vastavad lepingud.

2012/2013 aastaks
on elukohajärgseteks
munitsipaalkoolideks
nimetatud kolm kooli:
• Ääsmäe Põhikool lastele, kes on rahvastikuregistri andmetel Saue
valla elanikud ja kelle
elukoht on Saue valla
lõunapiirkonnas T-11
Tallinna ringtee riigimaanteest lõuna
pool.
• Tallinna Pääsküla Gümnaasium ja
Tallinna 53. Keskkool lastele, kes on
rahvastikuregistri andmetel Saue valla
elanikud ja kelle elukoht on Saue valla
põhjapiirkonnas T-11 Tallinna ringtee
riigimaanteest põhja pool.
Tänaseks päevaks peaks olema kõiki-

ÄÄSMÄE PÕHIKOOL

del Saue valla lastevanematel selge, kus
alustab kooliteed nende pere laps sel
sügisel. Kui siin on veel ebaselgust, siis
meeldetuletuseks (1. septembrini on ju
veel aega) võiksid pered tutvuda Saue
valla kahe õigusaktiga, mis toetuvad
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele,
dokumendid leiab Saue valla kodulehelt
aadressil www.sauevald.ee/haridus.

Koduvald
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Kauni kodu konkursi
traditsioon hääbumas
Juba esimese Eesti Vabariigi aegadest pärit ja riigivanem
Pätsi poolt ellu kutsutud kodukaunistamise liikumise idee,
kus tunnustuskonkurssidel osalemisega innustatakse tegutsema oma kodu ja kandi heakorrastamisel, ei ole sauevallakate seas just eriti populaarne. Sellekevadisel konkursil
anti tähtajaliselt üles vaid üks majapidamine.

KV

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee
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elliste konkurside idee on
innustada inimesi tegelemaümbritseva keskkonna kaunimaks kujundamise ning ühise
elukeskkonna ja üldilme parandamisega. Tunnustuste ja esiletoomistega õpib kogukond hindama ja tajuma, et heakorrastatud ümbrus on
oluline väärtus. Lisaks on pügatud
hekid ja niidetud murulapp, kodutee ääres ei voha nõgesed ega põlluservas malts. Kellele ei meeldiks
ahmida silmadega kevadist lilleilu,
nautida näiteks autentselt taastatud
vanu taluhooneid või salamisi ehk
isegi kadestada naabri eripäraseid
ideid aiakaunistamisel.
Kindlasti on ilusaid kohti, maju
ja kaunishingega inimesi küllaga ka
Saue vallas. Ja kindlasti ei panustata
sellesse preemia ootuses, vaid ikka
iseenda pärast. Aga tunnustada
inimesi eriti ei raatsita. Võib-olla on
neil konkurssidel liigne propagandakampaania ja linnukese kirjasaamise mekk juures? Et on komiteed
ja komisjonid, kes tähtsate nägudega ringi käivad ja prille kohendades
hindeid panevad. Ehk on üleskutsed, mis ülistavad kauni kodu ja
harmoonilise ümbruse vajalikkust,
liiga loosunglikud?
Hoolimata vormist on ju sisult

Tamme 9, Hüüru küla. Nominent konkursil Kaunis Kodu 2012.

Ääsmäe mõisakompleks. Nominent konkursil Kaunis Kodu 2012.

tegemist tänuväärse ideega. Tunnustus nii kohalikul kui maakondlikul tasandil paneb hinge ikka heldima, isegi kui väliselt rehmatakse
käega, ah mis mina nüüd, ma pole
mingi tegija. Sisemine motivatsioon
ehk kasvab ning algatus nakkub
naabrilt naabrile ja külalt külale.
Ainus sel korral esitatud nominent oli elamu Hüürus Tamme 9.
Külaesindajatelt täiendav üleküsi-

MÄRKA JA TUNNUSTA
Et aga ilu märkajaid ja tunnustajaid siiski leidub, tõestab
vallalehe toimetusse tulnud telefonikõne, milles Laagri elanik
Naima Mürk tahtis kiita Kaali
tänav 1 kortermajaümbrust.
“Inimesed, kes siin Saue vallas
praegu elavad ja tegutsevad,
annavad koduvallale n-ö „oma
näo“. Kaunima kodu tunnustust, mida president igal aastal
välja annab, ei pea kohe ihaldama hakkama, kuid korda ja
ilumeelt peaks iga normaalne
kodanik vähemalt märkama
ja hoidma. Kindlasti peaksid
korteriühistu juhid olema tegijate märkajad - tegijate kiitjad
ja reostajate taunijad. Tuleks
leida enda lähedusest inimesi,
kes on juba teadjad ja tegijad
sellel alal ning asuda koostööle. Oletame, et praegu on igas
kortermajas 1-2 tegijat inimest,
kes hoolivad ja tahavad midagi
luua või ära teha, siis mõne aasta pärast võiks tegijate-hoolijate arv kordades suurem olla,
kaasata tuleb ka noorem põlvkond. Ei tule ju kulukas, kui ise
kevadel lilleseemned aknalauale kastidesse külvata või maja
ette peenrale, nii nagu Kaali tänava 1 üks aktiivseid iluloojaid
on aastaid harrastanud. Selline
ühine töö ja ilu loomine kasvatab noort põlvkonda ja liidab
oma maja inimesi.”

mine tõi veel kaks osalejat – Ääsmäe
mõisakompleksi ja Kuusiku-Sepa
talu Vatslas. Kõik kolm saavad küll
tunnussõnad ja väikese meene, aga
päris konkursi mõõtu selline napp
vastukaja muidugi välja ei anna.
Ehk on järgmisel aastal osavõtt
entusiastlikum ja valmidus naabrit
kiita suurem? Muidu tuleb see algatus hääbunud traditsioonide tolmusele riiulile silma alt ära panna.

UUS TÖÖTAJA

Kultuurinõunik Ena Soodla
Draakoniaasta on toonud mind
Saue valda, kus saan anda oma
panuse kultuurinõunikuna. Minu
motoks on „Per aspera ad astra“
- see on sügavamõtteline fi losoofi line fraas, mis hõlmab endas
palju. Läbi raskuste tähtede poole
liikumine ei ole alati kerge ja tagasilöögid pidurdavad eesmärgini
jõudmist, kuid takistused ongi selleks, et neid võita ja võita on hea.
Mul on hea meel, et minu elus on
olnud väga head õpetajad, kuid
suurim õpetaja on olnud elu ise ja
kogemustepagasist on kogunenud
huvitav aardelaegas, mille eest olen
tänulik elule enesele.
Minu kõige olulisemateks väärtusteks on pere, avatus, koostöö ja
abivalmidus. Olen abielus ja mul
kasvab kodus kolm vahvat poega,

kellega koos kasvamine on mind
kujundanud isiksuseks selle sõna
tõelises tähenduses.
Oma elus olen alati väärtustanud
õppimist. Hetkel õpin Tallinna
Ülikooli Riigiteaduste Instituudis
MA kraadiõppes. Enne Saue Vallavalitsusse tööle asumist töötasin
1,5 aastat abivallavanemana, kus
minu vastutusvaldkonda kuulusid
haridus-, kultuuri-, spordi- ja sotsiaalküsimused. Huvitavaima tööalase kogemuse sain Lääne-Harju
Koostöökogu juhatuse liikmena.
LEADER grupi juhatuse liikmena sain täieliku ülevaate projektide
kirjutamisest, hindamisest, strateegia kujundamisest ja koostööst
selle laiemas võtmes. Lääne-Harju
Koostöökogu juhatuse liikmete
ühise panusena sai ellu viidud hu-

vitavaid üritusi ja igakuised juhatuse koosolekud olid sisutihedad
ning innovaatilised. Parimad ideed
püüdsime ka ellu viia, mis on andnud hea kogemuse. Nii mõnigi idee
tundus ajast ees olevat, aga me realiseerisime need tänu heale meeskonnale.
Saue valla kultuurinõunikuna
saan aidata nõu ja jõuga nii kolmandat sektorit kui ka kõiki neid,
kes tunnevad, et nad tahavad arendada Saue valla kultuurielu. See
eeldab julgust ja tahet olla meeskonnas. Igasugune koostöö viib
lõpuks meie kõigi elu edasi, mis
rõõmustab eelkõige inimesi meie
ümber. Soovin positiivseid mõtteid ja lennukaid algatusi Saue valla
rahvale, et neid koos teiega ellu viia
ning neist koos rõõmu tunda!
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Lühidalt
Anna teada
koolibussi transporditeenuse vajadusest
Suvel pannakse paika koolibussi
liinid ja sõlmitakse transporditeenuse lepingud uueks õppeaastaks. Tasuta koolibuss liigub
praegu lõppeval õppeaastal
Saue vallas liinidel, mis teenindavad Ääsmäe Põhikooli ja Laagri
Kooli ja Pääsküla Gümnaasiumi.
• Jõgisoo-Saue GümnaasiumLaagri Kool
• Vanamõisa mõis-Laagri KoolSaue Gümnaasium
• Kindluse-Hüüru- Harku-LaagriPääsküla Gümnaasium
• Ääsmäe-Tuula-Keila
• Ääsmäe-Jõgisoo-Voore-Maidla
Parema ülevaate saamiseks just
uute sõitjate ehk nende osas, kes
sel sügisel esmakordselt kooliteed alustavad, oodatakse infot
koolitranspordi vajadusest hiljemalt 23. juuniks e-posti aadressil
koolitransport@sauevald.ee ja sisaldama peaks see lapsevanema
nime ja kontaktandmeid, õpilase
nime ja tema kooli ning koolisõidu marsruuti. Lisainfo telefonil
654 1154.

Koduse lapse
toetust juulikuu eest
ei maksta
Valla sotsiaalosakond tuletab
meelde lapsevanematele, kes
on taotlenud Saue vallalt koduse lapse toetust, et olenemata
sellest, mis kuust alates koduse
lapse toetus on vormistatud, on
juulikuu hüvitusevaba kuu ja selle kuu eest toetust ei arvestata.
Juunikuu eest makstav toetus
kantakse üle juulikuus, järgmine
kord on septembris, mil makstakse välja toetus augustikuu eest.
Käesoleval sügisel kooliminevatele lastele on koduse lapse toetus määratud kuni 30. juunini.

Arengukavasse
oodatakse ettepanekuid juulikuu jooksul
Saue Vallavalitsus planeerib
Saue valla arengukava 2010-2017
(2026) muudetud eelnõu suunata juunikuu volikokku, et kinnitada arengukava avalik väljapanek ajavahemikul 2. juuli 2012
- 5. august 2012. Kuna vallalehte
juulikuus ei ilmus, siis on täpsem
info võimalike kuupäevade või
muudatuste osas kättesaadav
valla kodulehel www.sauevald.ee
ning valla Facebooki seinal.
Kõik ettepanekud arengukava
kohta on oodatud e-postil mikk.
lohmus@sauevald.ee ja kati.
oolo@sauevald.ee. Eelmisel aastal tekkis samal teemal ka valla
Facebooki lehel diskussioon, see
on väga teretulnud tänavugi, aga
segaduste vältimiseks oodatakse
konkreetseid ettepanekuid siiski
ülalnimetatud e-posti aadressidel.
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Detailplaneeringud mais ja juunis
SAUE VALLA TERRITOORIUMIL MAIS JA JUUNIS 2012 ON KEHTESTATUD JÄRGMISED DETAILPLANEERINGUD:
Saue Vallavalitsus kehtestas 22.05.2012 korraldusega nr
349 Aila külas Kabli, Kabli-õue ja Kabli-Karli kinnistute ja
lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise
eesmärk on muuta kehtestatud Kabli I kinnistu detailplaneeringuga ette nähtud ehitustingimusi, st kavandatakse
suurendada kinnistutel olemasolevat hoonestusala, hoonete ehitusalust pinda ning abihoonete arvu krundil. Kinnistud on hoonestatud, millel asuvad elamud ja abihooned. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub planeeritav
maa-ala tiheasustusalal ning detailplaneering ei sisalda
Saue valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Planeeritava maa-ala suurus on ca 0,57 ha.

Saue Vallavalitsus kehtestas 15.05.2012 korraldusega
nr 326 Pällu külas Lipi 5 (katastritunnus 72704:001:0114,
maatulundusmaa 100%, suurusega 1,65 ha), kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on
kinnistu kruntimine, maasihtotstarbe osaline muutmine
elamumaaks ning ehitusõiguse ja hoonestustingimuste
määramine ühe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks.
Saue Vallavalitsus kehtestas 5.06.2012 korraldusega nr
400 Jõgisoo külas Puukoja kinnistu (katastritunnusega
72703:002:0335, tootmismaa 100%, suurusega 12 218
m²) ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringuga ka-

vandatakse muuta kinnistu maasihtotstarve 10% ulatuses
ärimaaks ning määratakse ehitusõigus ja hoonestustingimused olemasoleva tootmishoone laiendamiseks ja uue
kuni 2-korruselise äri- ja tootmishoone rajamiseks. Kokku
planeeritakse kinnistule 3 hoonet, kõrgusega kuni 10,0 m.
Hetkel paikneb Puukoja kinnistul 1960. aastal rajatud lagunenud sigala laudakompleks, mida planeeritakse ümber
ehitada puidutöökojaks ning rajada kinnistule uus eraldiseisev äri- ja tootmishoone. Planeeritava maa-ala suurus
on ca 1,5 ha.

DETAILPLANEERINGUTE AVALIK VÄLJAPANEKUD JA ARUTELUD
Saue Vallavalitsus võttis 22.05.2012 korraldusega nr 348 vastu ja suunas avalikustamisele Hüüru küla Hiiela (72701:001:0158,
suurusega 5 462 m², sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringuga kavandatakse
Hiiela kinnistu maasihtotstarbe muutmist
elamumaaks ning uue transpordimaa krundi moodustamist jätkuvalt riigi omandis
oleva reformimata maa-ala arvelt. Detailplaneeringuga on määratud ehitusõigus
ja hoonestustingimused ühe üksikelamu
ja abihoone rajamiseks ning üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse,
haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja
tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Hiiela kinnistu piirneb
reformimata maaga (suurusega 1300 m²),
millel asub olemasolev juurdepääsutee.
Detailplaneeringuga on ette nähtud reformimata maal paiknevale olemasolevale tä-

navalõigule transpordimaa sihtotstarbega
krundi moodustamine ja selle taotlemine
munitsipaalomandisse. Planeeritav maaala asub Hüüru küla tiheasustusala äärealal
ning piirneb Vääna jõega. Vastavalt looduskaitseseadusele ulatub planeeritavale
maa-alale Vääna jõe kalda ehituskeeluvöönd 50 meetrit, kuhu planeeringuga
hoonete rajamist ei kavandata. Planeeritava maa-ala suurus on ca 0,7 ha. Kehtiva
üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala tiheasustusalal, maakasutuse juhtfunktsiooniga väikeelamumaa. Planeeritav
maa-ala piirneb Jõe tee 10 ja Kalda tee 15
kinnistutega ning Vääna jõe ja reformimata
maa-alaga.
Saue Vallavalitsus võttis 29.05.2012 korraldusega nr 371 vastu ja suunas avalikustamisele Laagri alevik Kuuse põik 36
(72701:005:0013, sihtotstarve elamumaa

100%, suurusega 4 672 m²) kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse ja
hoonestustingimuste määramine kuni
1-korruseliste garaažibokside rajamiseks,
mis hakkavad koosnema kokku kahest
hoonest (kokku 14 garaažiboksi), kõrgusega kuni 3,0 m ning uue transpordimaa
krundi moodustamist jätkuvalt riigi omandis oleva reformimata maa-ala arvelt. Ühtlasi määratakse detailplaneeringus üldised
maakasutustingimused, heakorrastuse ja
juurdepääsude põhimõtteline lahendus.
Hetkel paiknevad kinnistul nõukogude ajal
ehitatud neli 58st garaažiboksist koosnevat hoonet. Kuuse põik 36 kinnistu piirneb
reformimata maaga (suurusega 1 772 m²),
millel asub olemasolev juurdepääsutee.
Detailplaneeringuga on ette nähtud reformimata maal paiknevale olemasolevale
tänavalõigule transpordimaa sihtotstar-

bega krundi moodustamine ja selle taotlemine munitsipaalomandisse. Kehtiva
üldplaneeringuga on planeeritava maa-ala
maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud
korruselamumaa. Detailplaneering ei sisalda Saue valla üldplaneeringu muutmise
ettepanekut. Planeeritava maa-ala suurus
on ca 1,6 ha. Planeeritav maa-ala piirneb
Kuuse põik 40, L2, Redise tn 8, 10, 12 kinnistutega ning jätkuvalt riigi omandis oleva
maa-alaga.
Hiiela ja Kuuse põik 36 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
7.06.2012 kuni 21.06.2012 kella 8.00-16.30
(kolmapäeviti kuni 18.30-ni ja reedeti kella
14.00-ni) Saue vallamajas, Veskitammi 4,
Laagri alevik, kus on võimalik tutvuda kinnistute detailplaneeringu eskiislahendusega ning selle juurde kuuluva dokumentatsiooniga.

TEADE DETAILPLANEERINGUTE ESKIISLAHENDUST
TUTVUSTAVATE AVALIKU ARUTELUDE KOHTA:
Saue Vallavalitsus teatab, et 12.06.2012
algusega kell 16.00 toimub Saue vallamajas Alliku küla Koru tn 6a (katastritunnus
72701:005:0513, sihtotstarve tootmismaa,
suurusega 0,8 ha) kinnistu detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu. Detailplaneering on algatatud Saue
Vallavolikogu 30.06.2011 otsusega nr 44
ning sisaldab Saue valla üldplaneeringu
muutmise ettepanekut. Detailplaneeringu koostamise on Pääsküla jõe kalda
ehituskeeluvööndi ulatuse osaline vähendamine, kinnistu sihtotstarbe muutmine
äri- ja elamumaaks ning ehitusõiguse ja
hoonestustingimuste määramine ühe
ühekorteriga väikeelamu ja ärihoone rajamiseks. Planeeringuga lahendatakse
juurdepääs planeeritavale alale, tehnovõrkude varustus ning määratakse keskkonnakaitselised. Planeeritav ala piirneb
Laagri alajaam, Koru ja Koru 6b kinnistutega.
Saue Vallavalitsus teatab, et 14.06.2012
algusega kell 16.00 toimub Saue vallamajas Ääsmäe küla Kasesalu tn 11 (katastritunnus 72704:002:0036, suurusega 1,7
ha, elamumaa 100% ) kinnistu ja lähiala
detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasoleva elamumaa sihtotstarbega kinnistu jagamine
ning ehitusõiguse ulatuse ja hoonestustingimuste määramine kuni viie ühepereelamu rajamiseks. Saue valla üldplaneeringu
kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala hajaasustusalal, külgneb Ääs-

mäe küla keskuse tihehoonestusalaga ja
katastriplaani kohaselt on kinnistu kaetud
suures osas metsaga. Käsitletavale alale
soovitakse ette näha viis väikeelamukrunti
suurusega 2000 m² - 3020 m². Vastavalt
Saue valla üldplaneeringu seletuskirja lk
37 on väikeelamute ehituskruntide suurused hajaasustusalal 5000 m², välja arvatud
metsaaladel, rohevõrgustiku tuumaladel
ja nende vahelistes koridorides, kus tohib
rajada ühe väikeelamu 2 ha kohta - ühe
väikeelamu ehitamiseks peab olema 2 ha
maad. Seega on taotletav detailplaneering üldplaneeringut muutev. Ääsmäe
küla tiheasustusala laiendamine detailplaneeringualale ning selle muutmine
ühepereelamutega tiheasustusalaks on
loogilises seoses ning jätkuks kõrval tiheasustusalal asuvatele Kaseoksa tee 7, 9 ja
11 väikeelamukruntidele.
Saue valla territooriumil mais 2012 detailplaneeringute koostamist ei algatatud.
Avaliku väljapaneku kestel on võimalik tutvuda detailplaneeringute jooniste ja seletuskirjaga elektrooniliselt valla veebilehel
http://www.sauevald.ee/ehitus_planeerimine/detailplaneering/teated. 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.

KESKKOND

Kole koht Saue vallas
Pildil olev “kole koht” ilmestab inimese suhtumist oma kodukanti.
Kunagi asus Pääsküla jõe ääres maja,
mis on tänaseks küll hävinud, kuid inimeste
jäätmekäitluse näide ilutseb siiani jõe kaldal. Pääsküla jõe koristamise käigus saab

see kole koht veel tänavu suvel ilusaks, kuid
sealtsamast pool kilomeetrit allavoolu asub
kaks pea sama jubedat majapidamist. Neile
on hoiatused tehtud ja kui asi paranemise
märke ei ilmuta, siis jõuavad ka need siia
rubriiki.

Koduvald
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Kolme vinge ema suurprojekt:
puuetega noorte küla Haraka
Kodu avamisüritusel kullati
tegijad tänusõnadega üle
Aastaid tagasi köögilaua taga genereeritud idee oma lastele parima elu- ja
arengukeskkonna loomisest on realiseerunud. Maikuu lõpus avatud Haraka
Kodu valmimine on projekti initsiaatoritelt nõudnud nii pühendumist, põikpäisust kui pisaraidki.

KV

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee

KODUVALD

H

araka Kodu on ainulaadne kogu Harjumaal. See
on koht, kus vaimupuudega noored saavad endale turvalise ja arendava kodu eluaegse
hooldeasutuses elamise asemel. Elu
hakkab Haraka Kodus käima üsna
tavapärase peremudeli järgi, elatakse ja tegutsetakse koos, ainult koos
assisteerivate abilistega. Kogu projekti taga seisab kolm naist - Margit Saluste, Pille Maasik ja Kaire
Kindel. See on tähendanud neile
naistele kuut aastat asjaajamist alates raha otsimisest ja kuni ehitamise
nüanssideni välja. Neil on tulnud
võtta vahelduva eduga nii projektikirjutaja, ehitaja, elektriku rolle,
tehes seda kõike oma igapäevatöö ja
pere kõrvalt.
28. mail toimunud uste avamise
üritusel ei olnud külalised kiitusega
kitsid. Nii omavalitsuste esindajad,
koostööpartnerid kui ka kõige tavalisemad entusiastlikud inimesed,
kes tänuväärset ideed tajununa täitsa

vabatahtlikult emadele aastate jooksul appi on rutanud, kuldasid naised tunnustussõnadega üle. Margit,
Pille ja Kaire võtsid naerusui vastu
kingitusi ja lubadusi edaspidisekski
toetuseks. Nad ju teavad, vorm on
valmis, hooned on püsti, aga päris
töö – sisuga täitmine - alles algab.
Aga vorm on ilus – kuus rannaliiva karva elumaja kokku maksimaalselt 36 noorele, peamaja koos
päevakeskusega keset Maidla külaserva põldu ja metsa. Majauksed on
laiad, et mahuks ratastooliga lahedalt liikuma, elutuba terassilepääsu
ja mõnusa kööginurgaga on nagu
päris kodus. Kokku on neelanud
kompleks 2,5 miljoni eurot, jagunedes suures osas euroopa rahaks ja
viiendikuks Sotsiaalministeeriumi
toetuseks.
Aga majad on veel tühjad. Sisseseadeks finantse napib. Heade
inimeste abiga on saanud sisustada
kööginurgad, aga tubade mööbli ja
teraapiavahendite jaoks tuleb Margitil, Pillel, Kairel taas rahataotlusprojektide kirjutamine ette võtta.
Kui häid sponsoreid ei leita, pelgavad emad, et kompleksi töölerakendamine võib võtta aastaid.

AITA KAASA
Kolme ema eluprojektile saab toetuse ja tunnustuse avaldamiseks
kaasa aidata ka sauevallakas. Kui on tunne, et tahaks näidata oma
poolehoidu kasvõi pisikese euroülekande näol, siis on oodatud annetused 221030431813 Swedbank Haraka Kodu SA. Kui juurde panna selgitus „sauevallaks toetab“, siis saaks ehk sügisel üle kaeda, kui
mitu tuba saaks sisse seada just koduvalla elaniku hingejõu toel.

1000-eurone aastastipendium
ülikooliõpinguteks
MTÜ Nelja Valla Kogu stipendium on loodud tegevusgrupi initsiatiivil Saue
valla territooriumil elavatele üliõpilastele, aitamaks kaasa ülikoolis stuudiumi alustamisele ja õppimismotivatsiooni tõstmisele.

KV

annely.sumre@
sauevald.ee
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aue, Kiili, Harku ja Saku valda hõlmava MTÜ Nelja Valla
Kogu poolt ellu kutsutud stipendium on ette nähtud iga nelja
valla territooriumil elavale ühele
üliõpilasele, kes alustab taotlemise
aastal õpinguid mõnes Eesti kõrgkoolis bakalaureuse- või magistri-

õppes. Stipendiumi saavad taotleda
noored, kes on valinud ülikoolis
eriala, mis on seotud kohaliku omavalitsuse toimimise ja seaduslike
ülesannete täitmisega ja aitab kaasa
avalike teenuste kvaliteedi tõstmisele. Stipendiumi suurus on 1000 eurot ja see määratakse üheks aastaks
ning selle taotlemine ja määramine
toimub avaliku konkursi korras.
Toetust saab taotleda stipendiaat,
kes on olnud valla elanikeregistris
vähemalt aasta enne stipendiumi

Lühidalt
Üldplaneeringu aruande ettepanekutega saab tutvuda
valla veebilehel
Saue Vallavalitsus teatab Saue
Vallavolikogu 29.03.2012 otsusega nr 30 vastu võetud Saue valla
üldplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruande avaliku väljapaneku ning
avalike arutelude tulemused.
Avalik väljapanek toimus ajavahemikul 18.04-15.05.2012 ning
avalikud arutelud 21.05 Ääsmäe
Põhikoolis, 22.05 Vanamõisa
Seltsimajas ja 24.05.2012 Saue
valla Kultuurikeskuses. Avalikul
väljapanekul ja aruteludel esitati
kokku 9 ettepanekut ja 4 vastuväidet. Ettepanekute ja vastuväidete ning vallavalitsuse poolt
neile esitatud seisukohtadega
saab alates 08.06.2012 tutvuda valla veebilehel http://www.
sauevald.ee/ehitus_planeerimine/yldplaneering/yp_uuendamine. Täiendav info: Kalle Pungas,
e-post kalle.pungas@sauevald.
ee, tel 654 11 32.

Uus bussiliin Saku
valla - Laagri Tallinna vahel

HARIDUS

KODUVALD
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taotlemist. Eelduseks on ka head
õpitulemused gümnaasiumiastmes,
kriteeriumiks on keskmine hinne
vähemalt 4,0. Loomulikult on tingimuseks ka tahe teha koostööd
koduvallaga.
Stipendiumi taotlemiseks esitab stipendiaat MTÜ Nelja Valla
Kogu juhatusele kirjaliku avalduse,
põhjendades oma vastavust stipendiumi taotlejale esitatud tingimustele. Vabas vormis avaldusele tuleb
lisada veel ka elulookirjeldus ja

motivatsioonikiri, lõputunnistuse
väljatrükk ja kohaliku omavalitsuse
soovituskiri.
Taotluse esitamise tähtaeg on 1.
september ja stipendiumi määrab ja
kuulutab tulemused avalikult välja
Nelja Valla Kogu juhatus igal aastal
hiljemalt 1. oktoobriks.
Nõutavad dokumendid
saata
e-posti aadressil info@4kogu.ee.
“Avaliku halduse noorõppuri” stipendiumi statuudi leiab ka ühingu
kodulehelt www.4kogu.ee.

1. mail alustas kommertsbussiliin
nr 220 Aespa-Kiisa-Saku-LaagriTallinn.
Peatused: Standard, Kiisa raudteejaam, Kiisa, Leesi, Nirgioru,
Kasemetsa, Preeria, Saku, Kingu,
Pähklimäe, Kurvi, Murumäe, Jälgimäe, Topi, Jõenurme, Paunamäe, Laagri, Viljaku, Vana-Pääsküla, Hõimu, Hiiu, Valdeku, Risti,
Järve (tagasisuunal Virve), Kalev,
Tallinn-Väike, Vineeri, Kosmos,
Estonia.
Vedaja AS Samat. Vt sõiduplaani
http://soiduplaan.tallinn.ee/

Suvekohvik Laagri
keskasulasse
Saue vald otsib kevad-suviseks
perioodiks koostööpartnerit, kes
sooviks pidada mõnusat väikest
ja omanäolist suvekohvikut Saue
valla Kultuurikeskuse külgsaalis ja
terrassil. Anname koha kasutada
tasuta ja ootame, et pakutakse
vastu üks armas koht kohalikule
rahvale, kus soojadel päevadel
või bussi oodates mõnusalt aega
veeta ja suveõhtutel kohvi ja kooki süüa.
Lisainfo: info@sauevald.ee või
veskitammi@sauevald.ee.
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Noppeid
naabritelt
Keilas avati Skandinaavia modernseim
terasuste tehas
Terasest turva- ja tuletõkkeuste
tootja AS Saajos avas Keila Tööstuspargis uue tootmiskompleksi. Tehase kogupindala on 5000
m2 ning ettevõtte seadmeparki
investeeriti enam kui 500 tuhat
eurot. „AS Saajos toodab aastas
15 tuhat turva- ja tulekindlat ust
laevandus-, ehitus- ja tööstussektorile,“ ütles ettevõtte juhataja Andres Palk. „Eesti tehases
töötab 90 inimest ja müügitulud
ulatuvad 6 miljoni euroni, millest
enam kui 70% teenitakse välisturgudelt.“ Uued seadmed ja
kaasaegne töökeskkond võimaldavad suurendada tehase tootmismahtu 2,5 korda.
AS Saajos on enam kui 60-aastase ajalooga Soome firma Saajos International Ltd tütarettevõte.
Keila Leht 10. mai 2012

Pätid käivad pidevalt
Pääsküla rabarada
lõhkumas
Sel aastal on Pääsküla raba loodusõpperajal olnud pidevalt
probleeme vandaalidega, kes
käivad seal regulaarselt lõhkumas. «Sellist asja ei ole kunagi
enne juhtunud, et niimoodi süstemaatiliselt lammutataks,» on
Nõmme loodusmaja retkejuht
Lada Mehikas hämmeldunud.
Nõmme linnaosa heakorratöötaja Aare Kadakas on rabarajal viimastel kuudel pea igal
nädalal pidanud midagi parandamas käima – murtakse nii suunaviitasid kui lõhutakse stende ja
purdeid. «Sel kevadel on rabas
midagi hullu lahti - viimaste nädalate jooksul on süstemaatiliselt
meie rabaraja inventari lõhutud.
Käin pidevalt gruppidega rabas
ja juba sama nädala jooksul on
asjad kord katki, kord terved, siis
jälle katki,» rääkis ka Lada Mehikas.
Nõmme linnaosa valitsus on
kõik lõhkumised politseis fikseerinud, kuid seni ole vandaalitsejaid tabada õnnestunud. Mupo
alustas sel nädalal ka õhtusel ja
öisel ajal patrullimist. Kõikidele
Pääsküla rabas liikujatele on aga
palve, et kui märkate rabarajal
lõhkumist, andke sellest kindlasti
teada kas politsei lühinumbril 110
või helistage munitsipaalpolitsei
korrapidajale 14410.
Nõmme Sõnumid 8. mai 2012
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Jätke võtmed väljapoole,
kui te lahkute, et võiks tulla
keegi külla, keda ootate...
Nii kõlas Anne Veski esituses populaarne estraadilaul 80ndatel. Napilt paarkümmend aastat hiljem elame elu, kus pole põhjust enam nii väga ootamatutest külalistest üllatuda.
GSV KASUTUSJUHEND

KAIDO
KALLIKORM
e-teenuste juht

1. Mine aadressile https://maps.
google.com/.

V

iimasel ajal sahistasid Eesti
tänavatel ringi iseäralike lisadega sõidumasinad. Vaiksel kiirusel ja veidraid konstruktsioone katustel kandes, pildistades
mitmete kaameratega samaaegselt
erinevas suunas. Kokkumonteeritult tekkis sellest midagi filmilaadset, mida saab siduda konkreetse
kohaga kaardil. Tehtud töö tulemus
on nüüd internetis vaadeldavaks
saanud.
Mis see oli, mis erutas tervelt
paari päeva jagu Eesti meediat, tõi
järjekordse maailmatuntuse ning
naelutas kohalikud arvutiekraanide
ette? Selgus, et Google Street View
(GSV) elik riigikeeles – interneti otsingumootori kaardirakenduse lisa,
mis võimaldab kasutada ruumilist
tänavavaadet, sai valmis „pildiraamatu“ Eestist. Nüüd on meistki
saanud killuke sellest e-mandrist,
mida võib tänavatel „jalutades“
imetleda ja kuhu lisaks Eesti vaadetele kuuluvad muuhulgas veel
paigad Põhja Ameerikas, Euroopas
ja eksootilisematest sihtidest Austraalias ning Aasias.
Mis mõttes pildistavad - mind ja
minu asju?
Esimese hooga tekitas selline ülesvõtete avaldamine muidugi tohutu
negatiivsete emotsioonidepuhangu
– privaatsuse rikkumine, inimeste
ellu tungimine jms. Tõepoolest,
liikudes neil e-tänavatel, märkab
aeg-ajalt mõndagi „põnevat“ – kuivavat pesu, pargitud autosid, askeldavaid kujusid jms. Kas see on
muretsemist ja hingevalu väärt või
on see lihtsalt elu, olgugi vaid piltide keeles? Tõlgendamise küsimus
muidugi.
Küll on aga tõeliselt kütkestav
taasavastada käidud kohti, vaadelda
endiseid või tulevasi elupaiku, reisiunistusi jne. Väga inimlik on tahta
näha kõike, kuid jääda sealjuures
ise märkamatuks, vaikselt arvutisilmast piiludes. Siiski tasub teada, et
tegemist oli ühekordse projektiga ja
pidevaid pildiuuendusi nii laiahaardeliselt enam Eestis ei tehta. Seega
ei ole põhjust koduperenaistel hirmunult üle õla kiigata ja karta, et
keegi nende pesunööride üle arvet
peab. Aga juhul, kui hoolimata kõi-

2. Tõmba hiirega kaardil ette
sobiv asukohamaa.
3. Nüüd suurenda pilti niikaua,
kuni hakkavad paistma tänavad.
4. On kaks võimalust – lohistada kaardi servas olev kollane
mehike soovitud asukohani või
suurendada otsitavat kohta
maksimumini. Mõlemal juhul
kuvatakse tänavavaade.
Vaade Hüüru veskile läbi rakenduse Google Street View

gest peaks inimene piltidelt leidma
midagi, mis tõeliselt häirib, siis saab
sellekohase info saata Google’i kontaktidele ning antud vaadet saab
kustutada.
Milleks, kellele, kuidas?
Kui emotsioonid kõrvale lükata ja
püüda mõista, kellele ning milleks
selline e-mandriosa laiendamine vajalik on, siis pragmaatiliselt
hinnates on tegemist pigem kommertsprojektiga. Ettevõtted ja organisatsioonid otsivad pidevalt uusi
võimalusi, millega oma klientuurile
meelepärane olla ning uusi kundesid ligi meelitada, kuhu lisada reklaami jms. GSV muudab turundusinimeste käitumisharjumusi. Ühest
küljest lisatakse kodulehtedele tänavavaateid, mis on ju mugav, kui saad
vaadelda eelnevalt ümbrust ja teada
kliendina, kuhu oled minemas. Teisalt on turundajad-müügiinimesed
ise need, kes püüavad stoppkaadrite abil välja peilida võimalikke uusi
väljundeid oma toodetele ja teenustele.
Samamoodi võivad nii erafirmad, kodanikeühendused, omavalitsused kui ka üksikisikud neid
tänavavaateid vabalt kasutada oma
tegevuste visualiseerimiseks – tutvustades mõnd piirkonna (tee äärde
jäävat) huvitavat objekti või vaatamisväärsust, luua turismi- või meelelahutusteekondi kaardil jne..
Kui mul oleks Google Street
View...
Kindlasti on ka sauevallakas ise või
mõni lähikondlane jõudnud juba
vaadata, mismoodi paistavad virtuaalsest autoaknast tuttavad paigad ja mõnikord tahaks juhatada
külalisi grillipeole või näidata kaugetele sugulastele, millises kohas

elatakse. Selles osas annab GSVd
päris hästi ära kasutada. On vaja
minna kaardile, märkida teekond
ning saata antud link kellele tahes.
See, kes aadressi avab, näeb juba
kokkupandud juhiseid, märksõnu,
soovitusi jms.
GSV on mänguline ja päris lihtsasti kasutatav. Kerge on end unustada tänavatele „hulkuma“ ja lapata
läbi kõikvõimalikud sihtkohad ilma
netivõrgust lahkumata, vaadata vajalikku bussipeatust või jätta meelde
oluline ristmik, jagada nähtut ning
muidugi kommenteerida seda kõike. See tundub kuidagi iseenesestmõistetav.
Õpetlik on see rakendus ka – alates sellest, et saate oma koolijütsiga
koolitee „läbi kõndida“ kuni selleni,
et võib heita pilgu tee ääres paiknevatele arhitektuurišedöövritele
või mõnele ajalooväärtusele. Nalja
saab – juba päris esimestest hetkedest alates on rühm arvutikasutajad pühendunud „eriliste“ hetkede
tabamisele. Otsitakse nii meilt kui
mujalt. Korraldatakse konkursse ja
hinnatakse leitut. Selle kõige juures
on muidugi tore teada, et ühtlasi
tegeletakse ka tähelepanu ja märkamisvõime arendamisega.
Varjatum pool
Paraku on nii, et mida aeg edasi,
seda enam avastatakse antud süsteemil nii lisaväärtusi, kui ka nõrkusi.
Turvalisuse ja privaatsuse probleemi
rõhutati juba selle rakenduse loomise alguses.
Tõepoolest, võib ju hinnata olukorda selliselt, et jäädvustused on
samad, mida näeks suvaline inimene tänavalt, seega poleks justkui
ohtu karta. Ent kui mõni kurjam
kavandab pahategu, siis antud lahenduse abil on tal võrdlemisi hõl-

5. Edasine on nagu arvutimängudes ikka – arvutihiire
vasakpoolset klahvi all hoides
ja samaaegselt hiirt liigutades
saategi ümbrust vaadelda.
Kaardil olevate noolte abil saate ka vastavas suunas „astuda“.
6. Ekraani vasakus servas on ka
kohad teekonnajuhiste hankimiseks – sisestage lähtekoht ning
sihtpunkt ning kaardile kuvatakse joon, mis neid koordinaate ühendab. Toimetades vastavalt eelpool toodud juhistele,
saate ette võtta „jalutuskäigu“
soovitud marsruudil.

bus vaadelda elamurajoone, sisse- ja
väljasõiduteid jne. Niisiis, piirkonnas kahtlase tiirutamise ja naabrivalve tähelepanu püüdmise asemel
saab taustainfo vaevata selgeks teha.
Tehnika on tehnika – tehnikaga
juhtub. Nii on ka antud lahendus
kaasa toonud hulgaliselt väärinformatsiooni. Alates valedest tänavanimedest kuni kaardil ebaõigetes
kohtades asuvate sihtpunktideni või
kummalisel põhjusel hägustatud/
mitteloetavaks tehtud kohanimedeni.
On äärmiselt põnev elada ajas,
kus pea igapäevaselt jõuavad kohale
üha uued ja uued tehnoloogilised
lahendused. Ikka selleks, et inimeste elu lihtsamaks, mugavamaks,
kiiremaks, mobiilsemaks muutuksid. On hea, et Eesti ei pea neid
arenguid kõrvalt vaatama, vaid on
oodatud osaline maailma mastaabis
võimsates projektides.
Selle kõige juures ei tasuks siiski
unustada, et ükski seade ei asenda
täielikult silmast silma suhtlust, nii
nagu ka ventilaator ei suuda tekitada pärituult purjelaevale. Suur suvi
on ootamas ees ja soovin lugejatele
head avastamisrõõmu nii virtuaalsetel kui reaalsetel lainetel.
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Saue valla Rattaretk 2012 –
karm kehale, virgutav vaimule

2. juunil juba kuuendat korda toimunud Saue valla rattaretk võttis tugevamagi velotaja veidi
võhmale. 50 kilomeetrit trassi, millest tubli pool tuli vändata viimaste päevade vihmadega pehmeks ja poriseks muutunud teedel. Retkepäeval õnneks taevast midagi suurt alla ei kallanud,
aga „vett pritsis see-eest altpool mõnuga“ nagu kommenteeris üks osaleja. Oli poripritsmeis
rattaraame, oli kukkumisi, oli vastutuules krampi kiskuvaid jalalihased. Aga eelkõige oli mõnus
emotsioon pingutusest, vahelduvatest looduspiltidest - olgu siis nendeks siis teeäärne lehmakari, selle aasta esimene kullerkupp või ootamatult metsa tagant välja ilmuv järvesilm. Ja hea
seltskond nagunii!

1

2

Retkel osales kokku pisut üle kahesaja inimese, peamiselt sauevallakad, aga oli osalejaid ka naabrite juurest. Distantsi läbisid nii väärikad hallhabemed, kui ka alles lapseohtu ratturid, nii oli näiteks
noorim oma rattal (pisikesel laste omal muuseas) osaleja kõigest 5aastane ja võistlusnumbrit 169
kandnud poisiklutt.

Kui algusaastail kulges trass peamiselt koduvallas, siis tänaseks on retkede käigus sisse põigatud
Harku ja Saku valda, sel aastal külastati naaberrahvast Kernus. Start oli Ääsmäel, sealt suundus ratturite grupp Maidlasse paisjärve juurde. Pisike peatus Vaheru järve ääres, mille kohta isegi Ääsmäe
külaelanikud nentisid, et pole seda kodulähedast veekogu kunagi näinud. Valla piir ületatud, keerati
rattaninad Kernu valla Metsanurga ja Kohatu küla poole, uudistati Kohatu mõisa. Seejärel läbiti
Mõnuste, Pohla, Hingu, Kaasiku, Laitse, Ruila ja Muusika külad.

4

3

Kernu vallas tervitasid Mõnuste külainimesed tulijad sooja hernesupiga ja kohalik vallavanem
härra Karu lasi käiku kõik killud oma huumorivarasalvest ja vürtsitas pisut närbunud rattureid ergastavate naerupahvakutega.

Sõidutempo sai ise igaüks ise vastavalt võimetele valida. Peatuskohtades sai hinge tõmmata,
sõõmu joogipoolist kuivavale kurgule ja tunnustava põsepaigi, kui väsimus korraks võimust võtma
kippus. Saba lõpud oodati kenasti järele ja 6 tunniga jõudis rattaseltskond Ääsmäele tagasi finišisse.
Raporteid kadumaläinutest ja katkestajatest ei laekunud.

ARVAMUS

Et süsteemis poleks kallutatud jõude…

Kenal kevadpäeval astus vallalehe toimetusse üks vanem härrasmees. Pilk oli natuke kibe ja kehakeel sõjakas. Istus. Vaatas. Ja prahvatas: „Mul on tunne, et siin süsteemis on kallutatud jõud!“
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ärgmise 25 sekundi jooksul
kangastusid lehetoimetaja silme eest üleilmsed ja kohalikud
salasepitsused – vabamüürlastest
kuni Villu Reiljani välja, kes süsteemi kallutuste surematu statementi
aastaid tagasi linnafolkloori käibesse lasi. Vandenõuteoreetilisele
maailmanägemisele on teooria ko-

haselt omane kujutelm, et tegutsevad mingid varjatud, üksikisikutest
või gruppidest koosnevad jõud, et
saavutada midagi kuritahtlikku ja
omakasupüüdlikku.
Kohaliku härrasmehe kahtlus oli
siiski õnneks väiksemamõõduline.
Tema viitas asjaolule, et leheveergudel alailma ikka ühed ja samad külad ja nende tegemised figureerivad.
Et ilmselt on see kellelegi kasulik:
upitata ühtesid ja rääkimata jätmisega pisendada teisi. Et kulisside taga
on nõnda otsustatud.

Otsustatud ei ole. Kasutegurit
taga ei aeta. Leheveergudele jõudmise taga on tegelikult kaks lihtsat
nippi, tuleb teha ja tahta rääkida. Ja
kui ise rääkida ei taha, siis lihtsalt
teada anda, mis oma külamaastikul
toimumas, mis mureks, mis võiks
teise kandi rahvastki huvitada. Seesama soovitus sai kibeda pilguga
härrasmehelegi edasi öeldud.
Suveperioodil on lehest välja
jäänud rubriik persoon ja ettevõte. Oleks hea meel, kui suve jooksul laekuks lehetoimetaja postkasti

ideid ja pakkumisi, keda/mida neis
rubriikides tutvustada. Et olla näiteks kohaliku lehe persooniloo kangelane, et pea võitma Nobelit või
olümpiakulda. Ehk on kellelgi põnev kollektsioneerimiskirg? On valminud esimene luulekogu? Ehk on
keegi silmapaistvalt hea ja hooliv?
Imeilus? Ürgandekas? Kriteeriumid
on tegelikult lihtsad ja inimeselähedased. Ja see võib vabalt olla Sinu
naabrimees.
Ettevõttega on sama lugu. Miljardilised eurokäibed ja sajapealine

kollektiiv ei ole eeldused. Väike pereettevõtte võib olla oluliselt põnevam artikliaines.
Lehetoimetus oleks küll tänulik,
kui lugeja temaga rohkem suhelda
raatsiks. Siis ei oleks ka see kallutatud jõududega süsteemide tunne
nii terav. Või kaoks sootuks. Sest
tagatubades tegelikult ei tõmmata
mingeid nööre ja kulisside taga ei
sahise. Päriselt.
Ilusat suve ja rohket kontaktivõttu oodates annely.sumre@sauevald.
ee.
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Kultuuripärand vajab imagomuutust
Kultuuripärand ja pärandkultuur võivad tunduda sellised natuke tolmused mõisted. Et see on
miski, mille juured on kauges minevikus, ja asi, mida rahvariietes eakad memmed omavahel
ajavad. Mis olulist tähenduskaalu ei oma ja on tajumiseks liialt abstraktne. Positsioneerub inimeste peas tähendustühjaks ja tarbetuks ajaloo jäänukiks.
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ihtsam on mõista kultuuripärandi füüsilist maastikku.
Tallinna vanalinn oma ehitistega on väärtuslik ja kultuuriajalooliselt põnev. Kalamaja aguliarhitektuur võib välismaist külalist oma
miljööga ahhetama panna. Täiesti
hoomatav on ka pärandkultuuri
laulu ja tantsuline pool, sest suviti
väisavad laulukaart kümned tuhanded inimesed, silmad veekalkvel ja
uhkustunne hinges.
Hoopis vähem seostatakse pärimust selliste mittemateriaalsete
ja hajusate nähtustega nagu tavad
ja talupojatarkus, mõttemustrid ja
mäletamised, sündmused ja sokikirjad. See on nagu puzzle, mille
erinevate osakestega inimene tahestahtmata elu jooksul kokku puutub.
Ja see annab inimesele identiteeditunde ja ajale perspektiivi. Isegi, kui

selle peale niimoodi ei mõtle.
Kas tänane noor üldse teab, mis
on kasemahl ja kuidas seda saadakse. Või milline on üks õige puuriida
ladumise tehnika. Kuidas kalapüügivõrke sisse panna? Mis on öine
surnuvalvamine? Et võililled sobivad salati sisse? Mis asi on suitsusaun? Mõni ehk teab, kui on õnne
omada tegusaid vanavanemaid. Aga
mida tehnoloogilisemaks ja teaduslikumaks saab ümbritsev maailm,
seda enam sedasorti teadmised
kaovad.
Samas - suhestumine olnuga
on oluline. Sest kes minevikku ei
mäleta, elab tulevikuta. Seegi lause
kõlab tuttavalt. Oleks nagu vanasõna. Aga ei ole. Selle rahvatarkusena
kõlava sententsi pärandas meile Juhan Liiv. Ka selline asi teada on osa
kultuuripärandist.
Ei mingit glamuuri. Lihtsad asjad. Aga need lihtsad asjad tuleks
talletada enne, kui need kaovad
koos inimestega, kes veel mäletavad.

LISAINFO
Saue vallaleht kutsub üles kogukonda koostööle, et alustada sügisel igakuist rubriiki, kus
just sellele kandile omased pärandkultuuri ilmingud kirjasõnasse saada. Millised on Saue
vallas ja sauevallaka jaoks need
pärandiks saadud väärtused?
On meil siinkandis miski oma
tava seatapuks või seenelkäiguks? On meil mõnest üritusest säilinud traditsioonid või
tallel tikkimistehnikad?
Anna teada e-postil
veskitammi@sauevald.ee.

HEAKORD

KÄSITÖÖ

Sauevallakas kutsub üles: Lapitekk, mis
„Hea naaber, palun ära ühendab!
pühapäeval muru niida“

Kõik lapiteki peale ei mahtunud –
mahtus kõige tähtsam!

Vallalehe toimetaja jutule tuli üks sauevallakas palvega
teha lehes üleskutse respekteerida pühapäeva puhkepäevana ja jätta muruniidukid seks päevaks kuuri alla.
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ma nime kodanik avalikult
välja öelda ei julge – „mine
tea, mis vihavalangu kaela saan“, aga mure on tõsine. Ta
möönab, et hoolitsetud murulapp
on muidugi pererahvale uhkuseks,
aga nädala viimane päev võiks tema
hinnangul olla siiski hingamisepäev. „Teeb ikka kurjaks küll, kui
pühapäeva hommikul pool seitse
ümberringi üks mürin lahti läheb,“
on inimene nördinud.
Saue valla avaliku korra eeskiri nimetab öörahuks ajavahemiku
23-07, erandiks ongi pühapäev, mil
öörahu kestab kella 9ni hommikul.
Ilmselt leidub ka neid, kes armastavad sel päeval veel kauemgi
unehõlmas vaikust nautida. Samavõrra leidub tõenäoliselt neidki,
kelle jaoks pühapäev on ainus aeg,
mil nädalasisesest palgatööst eemal

olla ja koduste asjadega tegeleda.
Iseenesestmõistetavalt siis ka muru
niita. Või lastega koos mööda hoovi
huilates kulli mängida. Või Elmari
raadiost keskpäevast muusikatundi
aiavilus kuulata. Või puid saagida.
Mida siis teha?
„Ehk oleks see mõistlik, et lähinaabrid omakeskis kokku lepiksid,
et mõnel konkreetsel päeval kõik
niitmistööd ühekorraga ära tehakse.
Et siis põriseb igas aias ühel ajal ja
need, kes vaikust melule eelistavad,
võiksid seda oma kodus endale ka
lubada,“ pakub vallakodanik muruniitmise probleemile lahenduse.
Aga muru niitma muidugi peab.
Selle kohustuse sätestab ka Saue
valla heakorraeeskiri, mis ütleb,
et tiheasustusalal asuval kinnistul
olgu muru regulaarselt niidetud,
sagedus peab olema selline, et muru
(ega hein) ei tohi kõrguda maapinnast üle 20 cm. Hajaasustusalal on
reeglid leebemad, kohustus niita ja
heina koristada on minimaalselt
üks kord aastas 1. septembriks.

2.

INGRID
NOVIKOVA
Saue valla
Kultuurikeskuse
juhataja

juunil toimunud viie omavalitsuse - Saue, Harku,
Kiili, Saku valla ja Saue
linna - ühispeoks „Külapidu - üks
tekk, viis lugu“ nokitsesid sauevallakatest käsitöömeistrid koduvalla
motiividega lapiteki.
Lapitekk jutustab Saue valla loo
ning kannab edasi olulist sõnumit –
miks on hea Saue vallas elada.
Saue valla lapitekk koosneb neljast väiksemast loost, mida jutustavad Ääsmäe, Laagri, Vanamõisa
ja Hüüru käsitöömeistrid. Loo
tervikpilt toob meieni puutumata
looduse, metsad ja laaned, elu ja
tervise sümbolid (Ääsmäe) tarkuse
ja juhtimise templi alustalad: lasteaiad, koolid, vallavalitsus. Lisaks
sümbolid ja üritused, mis sauevallakaid ühendavad (Laagri) tähtsamad
maanteed ja valda läbivad jõed, kui
elu, töö ja tegevuse allikas (Vanamõisa) ökoloodus, mahepõllumajandus, talupidajate töö ja tegemised (Hüüru). Lapiteki peale sai ka
uus jalakäijate rada ja lapiteki äärde

kalasaba pael, mida esiemad kasutasid rõivaste ehtimiseks ja kandja
kaitseks. Sellel lapitekil siis olulise
sümbolina meie kõigi kaitseks!
Saue valla lapitekk nõeluti üheks
suureks palakaks koos teiste osalenud omavalitsuste tekitükkidega.
Lapiteki töös osalesid: Mai Endla, Kadri Uusoja, Ene Laansalu,
Rita Laansalu, Anne Reinsoo, Anne
Vau, Irina Lembinen, Liia Kiibus,
Laine Kraubner, Helle Koppel, Liia
Mai Niidu, Ingrid Novikova.
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Koostegemine on hea võimalus
õppimiseks nii õpilastele kui
ka õpetajatele

Sel kevadel, 28. aprillist kuni 2. maini olid Ääsmäe koolis külas Comeniuse projekti koostööpartnerid viiest riigist – Taanist,
Prantsusmaalt, Hispaaniast, Austriast ja Iirimaalt. Lõppemas on
projekti esimene aasta, seega oli õige aeg teha kokkuvõtteid ja
arutada järgmisel aastal toimuvaid tegevusi.

KV
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Sauevallakas
sotsiaalmeedias
SAUE VALD
Täna (3. mai) lõuna paiku tuli Pilliroo põiktänaval kanaliseerimistööde käigus välja
150mm tankimürsk. Piirkond on politsei poolt isoleeritud ning Päästeameti pommirühm otsustas, kuidas
oleks leitud lõhkekeha kõige mõistlikum kahjutuks
teha.

ANU
ARISTE
projekti koordinaator

KODUVALD
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smaspäev, 30. mai oli meie kooliperele põnev päev – külalised
veetsid terve päeva Ääsmäel. Juba
enne välispartnerite saabumist käisid
mitu nädalat vilkad ettevalmistustööd.
Iga projektis osaleva riigi kohta koostati
plakat, selles tegevuses lõid kaasa kõik
klassid alates kolmandast. Plakateid sai
ka peale külaskäiku uurida ning inglise
keele tundides viidi läbi viktoriin, kus
selgus, kui tähelepanelikult olid õpilased
plakatitega tutvunud. Niiviisi sai nii mõnigi teada, milline on ainus Hispaanias
toodetav automark, kes on Leprechaun,
milline raha oli Austrias enne eurot,
mitu juustusorti on Prantsusmaal või
kus asub Hamleti loss. Meie väiksemad
õpilased ja suuremadki panustasid kooli
kaunistamisesse – valmistasime üheskoos lippude ketid ning lippe said kõik
soovijad värvida. Kindlasti on kõigil
nüüd paremini selge, millised värvid on
meie sõprade lippudel.
Vahva oli vaadata meie õpilasi suhtlemas õpetajatega teistest riikidest, eriti
rõõmustas see, et inglise keeles rääkimine tuli nii hästi välja. Kui küsisin õpilastelt peale külaskäiku, mis neile kõige
rohkem meeldis, oli vastuseks, et nii hea
tunne oli, kui sain kõigest aru, mida räägiti, ning oskasin ka ise küsimusi esitada

Mikk Lõhmus Mürsu olukord on selline, et see
tuleb kohapeal lõhata, ei kannata transporti.
Palun vältige seda piirkonda.

7. klassi õpilased Margarita Oja ja Laura Männaste
intervjueerivad kooli lehe jaoks Taani õpetajat Margit Sundo’t.

ja neile vastata. Veel lisasid õpilased, et
oli väga huvitav kuulatada erinevate maade inglise keele aktsente – nende arvates
oli kõige raskem aru saada prantslastest,
Taani ja Austria õpetajad rääkisid hästi
selgelt ning iirlaste aktsent oli „kõige
ägedam“. Uhke tunne oli, kui kolleegid
mujalt kiitsid meie õpilaste inglise keele
oskust ja head hääldust. Võib öelda, et
mitmedki õpilased said juurde innustust
õppida inglise keelt ja julgust selles keeles suhelda.
Kindlasti on keelepraktika seisukohalt olnud äärmiselt oluline õpilaste
kirjavahetus. Sellest õppeaastast on pea
igal õpilasel alates 4. klassist oma kirjasõber kas Austrias, Taanis või Hispaanias. Õpilaste arvates on huvitav teada
saada, millised on nende eakaaslaste hobid, milline muusika neile meeldib, või

lihtsalt on põnev näha, milline on ühe
Austria õpilase käekiri. Kuna meie projekti teema on õpilaste eluviisi võrdlemine, on see andnud hea võimaluse rääkida
tervislikust toitumisest ja harjumustest.
Järgmine kord saame koostööpartneritega kokku sügisel Prantsusmaal.
Comeniuse projektide raames on paljud Ääsmäe kooli õpetajad saanud näha,
kuidas toimivad koolid teistes Euroopa
riikides ning vahetada mõtteid ja ideid
oma kolleegidega. Toreda näitena võiks
tuua, kuidas Iirimaa kool sai rahvatantsupisiku meie koolist – külastades Ääsmäe kooli 2006. aastal, meeldis neile
väga, kuidas meie rahvatantsijad esinesid
ning kui paljud õpilased ja õpetajad sellega tegelesid. Jõudnud tagasi Iirimaale,
pandi algus iganädalalastele rahvatantsutundidele.

LIONS LIIKUMINE

Laagri lõviklubi võttis aasta kokku

Laagri Lions Klubi kogunes 18. mail oma suvisele aastapäevaüritusele Metsanurme Külakeskuses. Ühiselt võeti kokku lionsaasta
tegemised ning seati sihte tulevikuks.
MIKK
LÕHMUS
Laagri Lions klubi
president 2011-2012

K

lubi aasta tegevuse võib lugeda
igati kordaläinuks - piisab, kui
kokku lugeda aasta suuremad
tegevused:
• Saue valla 2011. aasta suvelõpupeol
kogutud raha eest osteti Laagris elavale
erivajadusega noormehele elus toimetulekuks vajalik sülearvuti;
• Toetati kolme Saue valla sotsiaalse
erivajadusega lapse suvelaagris osalemist;
• Toetati detsembrikuus toimunud
Saue valla erivajadustega laste jõulupeo

Vastavalt lionsliikumise traditsioonidele
vahetub igal aastal klubi esimees. Senine
esimees Mikk Lõhmus andis teatepulga
üle uuele presidendile Margus Michelsonile.

läbiviimist;
• 9. oktoobril toimunud üle-eestilisel
heateopäeval osteti ja paigaldati Laagri

Urvakese mänguväljakule kauaoodatud
beebikiik.
Aasta jooksul koguti raha kõige kallima projekti, trepironija ostmise jaoks.
Seda tegevust jätkatakse uue presidendi
ajal.
2012. aastal jätkatakse vanu heategevusprojekte ja alustatakse ka uusi. Põhirõhk on seejuures suunatud lastele. Ka
tänavu on kavas toetada laste suvelaagris osalemist ning klubi presidendi Margus Michelsoni eestvedamisel tullakse
lähiajal välja uue aasta tegevusplaaniga.
Klubi on väljas Saue valla suvelõpupeol ja külade päeval 18. augustil ning
meie käest toitu ja joogipoolest ostes
võite olla kindlad, et osa saadud tulust
läheb heategevuseks.

Saue vald Ümbruskonna elanikud evakueeritakse Saue valla Kultuurikeskusesse, buss
ootab elanikke Pilliroo põik ja Möldri tänava
ristis. Prognoositav lõhkamisaeg saab olema
16.30-18.00. Võimalik, et lõhkamise käigus saavad viga ka
ka side-; elektri- ja veevõrgud.
Andres Laisk 100 m on evakuatsiooniraadius,
lõhkekeha asub Pilliroo ja Uus-Pilliroo ristis.

Raili Volmer cool - edukat operatsiooni.

Mikk Lõhmus 17.27 käis pauk ära ja väga esialgne info ütleb, et kõik trassid (vesi, elekter,
side) on ka terved.
Diana Poudel Hea töö igaljuhul ... Kuigi jah kuskil 16 ajal nägi siin välja nagu sõjapiirkond.

Tarvo Ingerainen Tänu vallapealikele hea
koostöö eest sündmuskohal. Kiiresti tagati
ruumid ja transport evakueeritud elanikele
ja toimis infovahetus. Meile (politsei, päästeamet, kiirabi, demineerijad) oli see igapäevane tegevus,
samas vallaülemustele vist suhteliselt ainulaadne. Lugupidamisega Tarvo Ingerainen, politseinik sündmuskohalt.
PS nagu mulle vihjati, oli see 42 tonni liiva, millega mürsk
kaeti, mõeldud tegelikult järgneva talve libedusetõrjeks??

3. mai lõuna paiku leidsid Pilliroo põiktänaval piirkonna veevärki ehitavad töölised Teise maailmasõja aegse Saksa päritolu 150mm mürsu. Mürsu olukord ei
võimaldanud seda transportida. Mürsk
lõhati kell 17.27 kohapeal ja enne seda
evakueeriti 14 lähikonnas asuva elamu
elanikud. Vallavalitsus pakkus evakueeritutele võimaluse viibida Saue valla Kultuurikeskuses.
Saue Vallavalitsus tänab ohtliku olukorra likvideerimisel osalenud Päästeameti
ning politsei töötajaid ja operatiivselt
evakueerumiseks vajaliku bussi pakkunud ettevõtjat Arnold Õispuud, samuti
kultuurikeskuse teenistujaid.
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Harju Jalgpallikooli Laagri
poisid rahvusvahelisel turniiril

21.-22. aprillil toimus juba kolmas rahvusvaheline noorte jalgpalliturniir SpringCup 2012. Saue ja Laagri kunstmuruväljakutel
aset leidev turniir pakub mängurõõmu sadadele noortele jalgpalluritele ning igal aastal on osalenud ligi 60 võistkonda nii
Eestist kui välismaalt.

KV

HARJU
JK

KODUVALD

P.12.08 VANAMÕISA VABAÕHUKESKUS(SAUE)
Pilet eelmüügist 8€ / 10€.
Samal päeval pilet kallim! Algus 21.00
www.meiemees.ee www.piletilevi.ee

L

aupäevastes kohtumistes olid
võistlustules 2005 vanuseklassi
poisid. Harju Jalgpallikooli esindas turniiril kokku 4 võistkonda: Harju
JK Laagri, Harju JK Tabasalu, Harju
JK Saue ning Harju JK Peetri/Keila.
Tõeliselt edukaks osutus Harju JK
Laagri võistkond, kes saavutas 16 võistkonna konkurentsis tugeva 3. koha.
Turniiri parima kaitsja auhinna sai sealjuures Kevin Purrik Harju JK Laagrist
ning võistkonna parim Fair-play mängija oli Kristjan Kriis.
Treener Taavi Viigi kommentaar:
„Poisid olid väga tublid, eriti arvestades
fakti, et mängisid esimest korda pikal
turniiril. Turniiri jooksul oli nii mõõnu
kui tõuse, kuid üldiselt suutsid poisid
rakendada väga ilusasti trennis õpitud
oskusi ja lüüa palju väravaid. Lisaks näitasid nad üles suurt võitlusvaimu, laskmata pärast suurelt kaotatud poolfinaali pead norgu ja võites suurelt 3. koha
mängu.“
22. aprillil toimunud teisel võistlus-

Harju JK Laagri 2005. aastal sündinud jalkapoiste koosseis: Holger Marten Raig, Sander Pant, Kevin Purrik, Christon Aus, Ralf Rasmus Pappel, Kristjan Kriis.

päeval oli kord noorimate pallivõlurite
käes ehk mänguväljakule astusid 2006.
vanuseklassi poisid. Harju JK’d esindasid pühapäevases kohtumises neli võistkonda: Harju JK Laagri, Harju JK Tabasalu, Harju JK Peetri ning Harju JK
Keila.
Kõige edukamalt läks Harju JK
Laagri võistkonnal, kes saavutas 13
võistkonna konkurentsis 3 koha. Võistkonna parim fair play mängija oli Ralf
Rasmus Pappel.
Treener Taavi Viigi kommentaar:

„Kõige nooremad poisid näitasid väga
resultatiivset mängu, lüües igas kohtumises vähemalt kaks väravat. Lisaks suurele väravate arvule näidati üles meisterlikkust palliga liikumisel ja triblamisel.
Kuna poisid on veel väga vähestel võistlustel käinud, siis iga mäng oli natuke
oma nägu, kuid positiivseid märke oli
palju.“ Harju JK Laagri koosseis: Holger Marten Raig, Patrik Kristal, Ander Joosep Kose, Ralf Rasmus Pappel,
Remi Mihkelson, Kristjan Järve, Enriko
Willi Villisoo.

SPORT

Lasteaedade karikavõistlustel sündis
uus kaugushüpperekord

Ostan erinevat tehnikat, autoromud, traktorid,
kombainid, veokid jne paku kõike. RAHA
KOHE, dok vormistamine kohapeal. Samas
ostan ka vanametalli, ka väiksed kogused,
paku kõike. Tel 56 786 526

Müüme ja paigaldame
turuliidriks olevaid klaasplastist
lipumaste
Tel 5565 5009, www.hobesolg.ee,
mastid@hobesolg.ee. Schwenn Seene.

AS RAKE otsib oma Kernus asuvasse tehasesse

TOOTMISLIINI TÖÖTAJAID
Täiendav info tööpäevadel kella 8:00 – 17:00
telefonidel 5045415 ja 5069369.
Soovime leida Laagrisse 4,5 ja 7-aastasele
tüdrukule toreda hoidja, kes saaks kahel
päeval ning mõnel õhtul nädalas nendega
mängida ja õues käia. Soovi korral ole nii
kena ja helista numbrile 50 79805 Kaire.

Saue valla lasteaedade KARIKAS 6 - 7-aastaste laste spordipäev toimus 8. mail Laagri Kooli staadionil, pisikesed sauevallakad said esimese võistluskogemuse hinge ja spordidiplomi
pihku, sündis ka uus rekordtulemus.
MARJU
NIINEPUU
liikumisõpetaja

S

edapuhku oli tegemist juubeliüritusega, sest karikavõistlus sai Veskitammi Lasteaia eestvedamisel
alguse juba viis aastat tagasi. Selle viie
aasta jooksul on saanud võistluste korraldamisel abi osutada kõik spordivõistlusel osalenud lasteaiad.
Ilm soosis meie tegevust ka sellel
aastal ning kena päike võttis vastu staadionile saabuvaid väikeseid rõõmsaid
sportlasi. Lapsed olid kohale tulnud
Veskitammi, Laagri, Veskimöldre ja
Ääsmäe lasteaedadest. Mõõtu hakati
võtma 60 meetri jooksus, palliviskes ja
kaugushüppes. Päeva kõige põnevamaks
alaks oli pendelteatejooks, mida esindasid 12 liikmelised võistkonnad igast
lasteaiast. See jooks kujunes vägagi pingeliseks, võidu võttis napilt Laagri Lasteaed Veskitammi Lasteaia ees. Kõige

Esikoha pjedestaalil (keskel) kaugushüppes rekordi saavutanud Avo Andre
Borodenko.

kiiremaks sprinteriks 60 meetri jooksus
poiste seas oli Kaur Säärits Laagri Lasteaiast ajaga 0.10,9 ja tüdrukute seas
Anette Ševerev Veskitammi Lasteaiast
tulemusega 0.11,5.
Kaugushüppes sooritas pikima hüppe
poistest Avo Andre Borodenko tulemusega 3.02, mis on ühtlasi uus rekord, ja
tüdrukutest Liis Marii Koot tulemusega
2,73, mõlemad Veskitammi Lasteaiast.
Kõige tugevamad palliviskajad olid aga

Ääsmäe Lasteaiast - Ken-Martti Piibar ning Marlen Olivia Krull, vastavalt
17.80 ja 14.35 meetrit.
Rändkarikas läks aga sel aastal jällegi Laagri Lasteaiale. Kõik lapsed andsid endast parima ja sooritasid katsed
täie jõuga, võttes võistlust väga tõsiselt.
Auhindadeks said iga ala kolm paremat
medali, diplomi ja üllatuskingituse, ülejäänud osalejad aga šokolaadimedali ja
diplomi. Lisaks said kõik lasteaiad kaasa
suure ja maitsva tordi.
Suur tänu kõikidele õpetajatele, õpetaja abidele ja abistajatele, kes tegutsesid
spordipäeval kohtunike, lasterühmade
saatjate ning moderaatorite ametites
ning andsid oma panuse, et üritus korda läheks. Eriline tänu aga sponsoritele Hammerjack OÜle ning FastSale`le,
kelle abiga said lapsed toredaid auhindu.
Suur tänu ka Getter Jaanile, kes saatis
New Yorkist meile YouTube’i kaudu
armsa tervituse toreda päeva puhul.
Loodame, et vahva sportlik traditsioon
edaspidigi jätkub.
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Omaaegne folkfestivalide lipulaev Harku
Kantri tähistab oma veerandsajandat
juubelit Vanamõisa vabaõhukeskuses

Sel suvel möödub 25 aastat esimesest Harku Järve Kantripeost. Tallinna Aiandussovhoosi laululaval toimunud esimesest „kantri ja folgi päevadest“ kasvas välja oma aja
üks suurimaid festivale.
EMIL OJA
festivali korraldaja

S

petsiaalselt selle ürituse tarbeks projekteeris Rein Tomingas laululava, mis oli just
kantri- ja folkmuusikast inspireeritud. Nii valmis Tallinna lähistele
üks tore, hästi piiratav peokoht,
mida kasutati ka teiste ürituste tarbeks. Kuna rahvaüritusi 80ndate
lõpus eriti ei olnud, siis meelitas
kantripidu mitmete aastate jooksul
kohale tuhandeid kuulajaid. Spetsiaalselt nende kohaletoimetamiseks olid käima pandud eribussid,
mis tõid rahva Õismäelt pidupaika.
Mitte ainult publik ei tahtnud
peole pääseda, ka pillimeestel oli
raskusi lavalepääsemisega, sest ansambleid, kes tahtsid esineda, oli
palju ning püünele said ainult tuntumad ja parimad. Pillimehed harjutasid isuga uusi lugusid ja õppisid

country šnitte, kõigil oli stiimul,
sest oli koht, kus esineda ja ennast
näidata. Lisaks kodustele bändidele kutsuti igal aastal külla ka mõni
artist „raja tagant“. Harku Kantril
on esinenud pea kõik tuntumad lähiregiooni kantriartistid kuni tõelise countrystaari Albert Lee`ni välja. Mälestuste järgi võib öelda, et
see oli üks päikeseline ja tore aeg.
Kui ajad muutusid ja „päkapikudisko“ vallutas Eestimaa lavad
ja peoplatsid, hakkas kantri- ja folgivaimustus jahtuma, Eesti oli ju
vabaks saanud ja polnud enam millegi eest, omal moel, võidelda. Oli
tegelikult igal esinejal sellel laval
nn oma asi ajada. Ja see oli tõesti
kantri- ja folgiliikumise hiilgeaeg.
Veerandsajandat juubelit tulevad 14. juulil tähistama pea kõik,
kes ka 25 aastat tagasi kohal olid
– Kukerpillid, Ivo Linna, Apelsin,
Kapell, Beergrass, Wallavanem,
Puhas Vuuk, Justament, Väikeste Lõõtspillide Ühing ja Marko

Matvere. Laval ei ole ainult „vanad tegijad“, ka nooremad artistid
löövad kaasa erinevates projektides
– Leemet Onno, Audru Jõelaevanduse Punt, Johnny Cash Tribute
Band & Ly Lumiste jne.
Kuna ajahammas ei ole vanast
peopaigast midagi alles jätnud, siis
uueks festivalikohaks sai Vanamõisa vabaõhukeskus, mis oma palkidest lavaga on kui loodud kantripeo kohaks. Igav ei tohiks hakata
kellelgi, mõeldud on nii lastele kui
issidele ja emmedele. Päev saab
olema pikk, juba kell 15 avab peo
legendaarne ansambel Kukerpillid
ning pidu kestab üle südaöö. Et pidulised ikka tantsida ja laulda jaksaks, on süüa-juua kohapeal igale
maitsele.
Kantrimuusika võlu peitub
tema lihtsuses. Palju head ja lihtsat
muusikat kuuleb ka sel aastal Harku Kantri festivalil. Võta kaasa hea
tuju ja sõbrad ning sellest saab hea
pidu!
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VABA AEG

Suviste grillipidude ja sünnipäevade
ühisnimetaja – Vanamõisa vabaõhukeskus

Kuigi Vanamõisa vabaõhukeskus on sauevallaka teadvuses ehk pigem suurürituste ja kontserdipaiga koha poole kaldu, siis tegelikult ootab funktsionaalne keskus oma võimalusi kasutama ka
privaatsemaid seltskondi – olgu eesmärgiks laste sünnipäev, firmaoleng või niisama suvine grillchill sõpradega.

KV

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee

KODUVALD

K

uus aastat järjepanu on algupärasel külaäärsel heinamaaplatsil käinud kõva
vuntsimistöö - alguse sai asi parklast ja palliplatsist, tänaseks troonivad keskuses laululava ja grilliplats
koos pinkide-laudade ridadega, külakiik ja laste värviline mänguväljak, katusealust olemist võimaldav
grillkoda ja nüüd siis ka korralikud
kempsud, veega ja puha. 2 miljonit
krooni sisse kasseerinud projekt
on MTÜ Vanamõisa Küla esindaja Eero Kaljuste sõnul kõige šefim
vabaajakeskus tervel Lääne-Harjumaal.
Sel suvel on pea iga nädalavahetus mõne suurürituse tähe all möö-

dumas – juuni algab Memme-taadi
tantsupeoga ja suvi lõpeb loodetavasti augustiõhtuste kinoseanssidega. Sinna vahele mahuvad jaanipäev, simmaniõhtu, teatriprojektid
ja kontserdid. Aga mitte ainult.
„Tegelikult ootame aega veetma
ka ümbruskonna rahvast. Lihtsalt
tulge perega sooje õhtuid nautima,
lapsed saavad tegevust mänguplatsil, emad-isad kohe vaateulatuses
grillida. Kuna keskus on suur, siis
mahuksid suurettevõttedki vabalt
oma suvepäevi korraldama,“ kutsub Kaljuste üles. Pisikesteks privaatüritusteks ei küsi keegi mingit
lunamaksu ja platsi väravad on iga
päev avatud. Firmaürituste puhul
ja priskema seltskonnaga tulemisel
peaks siiski seltsimajaga ühendust
võtma, et konkreetsed renditingimused kokku leppida. „Tahaks
tõesti toonitada, et vabaõhukeskus

on kõikide sauevallakate jaoks valla,
külapiiridest ja seltsilistest kuuluvustest hoolimata. Meie inimeste
jaoks see ju rajatud ongi,” nendib
Kaljuste
Vaata lisaks
www.vabaõhukeskus.ee
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Mikko ja Mait Maltis
Mustkunstnik Fred-Erik Johanson
Jassis Rockis ainult tüdrukud
Tulegrupp Flameous
Segakoor Wannamoisa
Hüpik Händ
Kuulsuse narrid - Carolina tantsustuudio

SAUE VALLALEHT

18. august 2012. Algusega kell 10.00

Võta pere ja tuttavad kaasa ning naudi ilusat
suvelõpupäeva koos meie kultuuriprogrammiga

LAADAL MÜÜGIL PARIM KÄSITÖÖ
EESTI TOIDU TELK, kus pakume Eesti väiketootjatele
võimalust müüa oma talu- ja mahekaupa
TULE KAUPLEMA KOOS PARIMATEGA

Põnevad tegevused ja atraktsioonid kogu perele:
BENJI HÜPE . LOOMAAED . ZIPLINE . BATUUDID . NÄOMAALIJAD
PONID . ZORB PALL. UUNIKUMIDE NÄITUS

Päeva juhib Tarvo Krall
NELJA VALLA KÜLADE PÄEV JA TALENDIVÕISTLUS
Saue-, Harku-, Saku- ja Kiili vallad ning Saue linn on
KÜLADE TÄNAVAL üleval oma pesaga

Koduvald

Registreerimine ja info
www.käsitöölaat.ee

10. juubeliaasta

. KUKERPILLID
TEELE VIIRA

Päevapilet 3€ alates 18.00 7€
Alla 120 cm pikkustele lastele tasuta

SUURSÜNDMUS

Eesti Toidu Telk
Vanamõisa käsitöölaadal

Tallinna lähistel Vanamõisa külas pannakse 18. augustil püsti kohaliku ja ökotoidu austajate
paradiis – Saue valla suvelõpupeo raames on esmakordselt avatud Eesti Toidu Telk, kuhu oodatakse kauplema ausalt ja mahedalt kasvatatud lähitoidu müüjaid.

Ü

ha enam inimesi on avastamas, et enesetunne ja
füüsiline heaolu sõltub tegelikult igast suutäiest, mida päeva
jooksul endale lubatakse. Kohalikust toodangust ja ehedast maitsest
lugupidavate eestlaste seltskond näitab selget kasvutrendi.
„Eestimaine talutomat teeb
Hollandi sugulasele pikalt ära,“
leiab Vanamõisa Eesti Toidu Telgi
projektijuht Katrin Krause. Tõsi
küll, kohalik kaup kipub ka pisut
hinnaga lööma, aga eelkõige siiski maitseomadustega. Talutomat
maitseb nagu – päris tomat. Ja nii
on ka paljude teiste toitudega, mida
kaupluselettidel kõrvu lebamas
näha võib. „Paljudes poenurkades
leiab tõesti nipet-näpet, talukohupiima või ökömakarone. Aga meie
eesmärk on koondada sel ühel augustikuu päeval kokku parimad
väiketootjad üle vabariigi, et ostjad
saaksid tervikülevaate Eestimaal

pakutavast talukaubast,“ tutvustab
Krause ambitsioonikat eesmärki.
Püsti pannakse ligi 1200 ruutmeetrine telk, kus kauplemispinda
jagub 70 väiketootjale. Telgi keskel
saab olema ka väike messiala, kus
kindlatel kellaaegadel toimuvad too-

dete tutvustamised ja workshop’id.
„Kindlasti ootame osalema juba
eestlaste seas tuntud ja armastatud
väikebrände nagu Nopri, aga tegelikult võiksid oma kauba letti lüüa ka
tundmatumad talutoidu tegijad. Ja
kui keegi kasvatab kusagil astelpaju,
oskab valmistada hullult head põdrasinki või soolakurki, siis selliseid

pisiettevõtjaid igatseme kauplejate
sekka kindlasti,“ julgustab Krause
osalema. Eelduseks on kas tunnustatud mahetoodete kvaliteedimärgi
olemasolu või garanteeritud kohalik
päritolu. Segase tausta ja saamislooga toidukraami Krause sõnul telki
kindlasti lubata.
Eesti Toidu Telgi üritusele on
õla alla pannud ka Põllumajandusministeerium – nemad pakuvad
n-ö katust ja toetavad korraldajaid
telgi rentimisel. “Loodame, et saame koostöös ergutada ka kauplejate regionaalset koostööd ja nende
motivatsiooni leida erinevaid teid
tarbijani. Ürituse fookus ongi väike- ja mahetootjate hea, lihtsa ja
arusaadava toidu rohkem nähtavale
toomine ja ehedate maitsetega tarbijate rõõmustamine. Kohalik toit
ei peaks enam olema mitte pelgalt
kiiksuga ökotüüpide eriprojekt,
vaid iga inimese põhiõigus,“ resümeerib Krause.

LISAINFO
• Eesti Toidu Telki kauplejaks eelregistreerimine toimub 2.0410.08.2012 aadressil www.käsitöölaat.ee, kõik küsimused saata
aadressile katrin@kodukyla.ee või helistada telefonil 53 040791.
• Kauplemispinna ühikuks on 1 moodul – laius 3 m ja sügavus 3 m,
tasuga 10 eurot
• Eesti Toidu Telk pannakse püsti 18. augustil Saue vallas Vanamõisa Vabaõhukeskuses suure suvelõpupeo ja käsitöölaada ürituse raames. 2011. aasta laadal pakkus oma toodangut ligi 300
käsitöömeistrit ja põllumajandussaaduste pakkujat üle Eesti ning
pakutavat ostmas ja uudistamas käis ligi 10 000 külastajat.
NELJA VALLA KÜLADE PÄEV JA TALENDIVÕISTLUS
Eelregistreerimine NELJA VALLA KÜLADE PÄEVALE toimub kuni
23. juunini. Info www.käsitöölaat.ee ja registreerimine: Tiina Tint
tel. 591 19555, e-mail: Tiina@kodukyla.ee
KÜLADE VABALAVA
See lava on kõigile, kellel on, mida teistega jagada, olgu selleks siis
muusika, luule, näitemäng või hoopis mõni muu looming. Oodatud
on kõik Saue, Harku, Saku ja Kiili valdade külad ning Saue linn. Eelregistreerimine KÜLADE VABALAVALE toimub kuni 23. juunini.
Info www.käsitöölaat.ee ja registreerimine: Kristi Kiisa tel. 566
28074, e-mail: kristi@kodukyla.ee

Toetajad:

Meediapartnerid:

Suursponsorid:
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SAUE VALLA KULTUURIKALENDER
JUUNI - AUGUST
.
Aeg

Üritus

Toimumiskoht

Korraldab

Kontaktid

08.06

Teatrietendus „Kolm risti“

Maidla laululava
Kell 20.00

MTÜ Maidla
Külaselts

09.06.

Saue valla Beebipäev
(kutsetega)

Saue valla
Kultuurikeskus
Kell 11.00-13.00

Ingrid Novikova
Saue valla
Tel 53465917,
Kultuurikeskus
veskitammi@sauevald.ee

09.-10.06. Jalgpalli linnalaager

Laagri Kooli staadion

Harju JK

10.06

Kogu pere laat

Ääsmäe küla Kruusiaugu MTÜ Ääsmäe
kinnistu Kell 11.00
Külakogu

11.
-15.06.

Tänavakultuuri linnalaager
noortele

Saue valla Kultuurikeskus Kell 11.00

14.06.

12.00 Vanamõisa Vabaõhueskuses
Saue vallavanema vastuvõtttekst 7.juulil
Saue 2012
vallakellKultuuriSaue valla
Liivi Siim Tel 6541154
abiturientidele (kutsetega)
keskus Kell 13.00
Kultuurikeskus liivi.siim@sauevald.ee

15.06.

Suvelavastus
„Vanamõisa legendid“

Vanamõisa
vabaõhukeskus
Kell 19.00

MTÜ Vanamõisa Küla

16.06.

Laagri Taluturg

Saue valla Kultuurikeskus Kell 10.00-14.00

Ingrid Novikova
Saue valla
Tel 53465917,
Kultuurikeskus
veskitammi@sauevald.ee

16.06. ja
17.06.

Teatrietendus:
„Head ööd, ema“

Hüüru Mõis Kell 19.00

22.06.

Ääsmäe jaanituli

Ääsmäe külaplatsil
Kell 19.00

Ene Mitt ene@sillaotsa.ee

Tel 56907970
Jaanika Saat
1808@hot.ee Tel: 56686924

Ingrid Novikova
Saue valla
Tel 53465917,
Kultuurikeskus
veskitammi@sauevald.ee

Ene Jürna Tel 514076,
info@kodukyla.ee
www.vanamoisa.ee

www.piletilevi.ee
MTÜ Ääsmäe
Külakogu

Jaanika Saat
1808@hot.ee Tel: 56686924

22.06.

Vanamõisa jaanituli

Vanamõisa vabaõhukeskus Kell 19.00

MTÜ Vanamõisa küla

Ene Jürna Tel 5140761,
info@kodukyla.ee
www.vanamoisa.ee

22.06.

Maidla Külaseltsi jaanipäev

Maidla Seltsimaja õu
Kell 18.00-01.00

MTÜ Maidla
Külaselts

7. JUULIL

22.06.

Hüüru jaanituli

Hüüru mõisapark

MTÜ Hüüru
Külaselts

Arnold Õispuu Tel 5047618

23.06.

Tuula ja Pällu küla jaanituli

Tuula küla jaanitule plats MTÜ Tuula
Kell 19.00-01.00
Tutulus

Maia Voites
maiavoites@hotmail.com

28, 29 ja
30.06.

Teatrietendus:
„Head ööd, ema“

Hüüru mõis Kell 19.00

www.piletilevi.ee

01.07.

Kõva mehe jooks 2012

Saunapunkt, Vanamõisa
küla Kell 13.00

Ene Mitt ene@sillaotsa.ee

Saunapunkt

www.stamina.ee/kovamees

07.07.

Eesti esimene jäätisemuusikal Vanamõisa vabaõhu"Jeti suur soov"
keskus Kell 12.00

MTÜ Vanamõisa küla

Ene Jürna Tel 5140761
info@kodukyla.ee
www.vanamoisa.ee

14.07.

Harku kantri Vanamõisas

Vanamõisa vabaõhukeskus Kell 15.00

MTÜ Vanamõisa küla

21.07.

Eesti MM kalagrillimises

Mati Kalapoe esine
väljak, Hüüru küla
Kell 11.00

Eesti Grilliliit

Auris Rätsepp
auris@grillfest.ee

27.07.

Suvesimman koos
ansambliga "Apelsin"

Vanamõisa vabaõhukeskus Kell 19.00

MTÜ Vanamõisa küla

Ene Jürna Tel 5140761
info@kodukyla.ee
www.vanamoisa.ee

02.08.

NUKU teater "Naksitrallid"

Vanamõisa vabaõhukeskus Kell 12.00

MTÜ Vanamõisa küla

Ene Jürna Tel 5140761
info@kodukyla.ee
www.vanamoisa.ee

11.08.

Laagri Taluturg

Saue valla Kultuurikeskus Kell 10.00-14.00

Ingrid Novikova
Saue valla
Tel 53465917,
Kultuurikeskus
veskitammi@sauevald.ee

11.-12.08. Jalgpalli linnalaager

Laagri Kooli staadion

Harju JK

Tel 56907970

12.08.

Vanamõisa vabaõhukeskus Kell 21.00

MTÜ Vanamõisa küla

Ene Jürna Tel 5140761
info@kodukyla.ee
www.vanamoisa.ee

Koppelmaa, Endla Talu

Saue valla KulIngrid Novikova
tuurikeskus,
Tel 53465917,
MTÜ Loovus
veskitammi@sauevald.ee
ja Pärimus

u

Meie Mees 15 juubelituur

15.-18.08. Pärimus- ja loovuslaager

18.08.

Vanamõisa käsitöölaat koos
suvelõpupeoga

Vanamõisa
vabaõhukeskus

MTÜ Vanamõisa küla

7. JUULIL
HIND 3 EUR
INFO: TEL. 5140761 WWW.VANAMOISA.EE

VANAMÕISA VABAÕHUKESKUSES

Ene Jürna Tel 5140761
info@kodukyla.ee
www.vanamoisa.ee

OO

www.käsitöölaat.ee
www.vanamoisa.ee
lilian@kodukyla.ee

SUVESIMMAN
SUVESIMMAN
27. J
UUL
IL
KEL
L 19
.00
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Paigaldame Teie kinnistule vee ja
kanalisatsioonitorustiku vastavalt
projektile ja ühendame linna
peatrassiga.
...
Teeme ka maja siseseid san.teh.
töid, veeboilerite paigaldus.
Pakume ka kõiki keevitustöid,
torukeevitus,
aia- ja autoväravad, erinevad
konstruktsioonid, katlad jne.
...
Kaevetööd, aia- ja kõnniteede
kivitamine. Kasvuhoonete
klaasimine, klaasilõikustööd.
Tel 56 56 76 90
e-mail: worldwidebuilding@gmail.com

SAUE VALLALEHT

SECURITAS EESTI AS
pakub tööd

Otsime oma kollektiivi

PUHASTUSTEENINDAJAID
Kandidaadilt ootame kohusetunnet ja hoolsust.
Omalt poolt pakume:
• Tööd rahvusvahelises ettevõttes
• Kaasaegseid töövahendeid ja –tingimusi
• Kindlat töötasu ja sotsiaalseid garantiisid
• Väljaõpet ja täiendkoolitust
• Tööriietust
• Sobivat tööaega
• Päikeselist kollektiivi
Kandideerimiseks helista telefonil 6 771 550 kell
09.00-16.30
või saada CV aadressil personal@sol.ee.
Oled meile oodatud!

TURVATÖÖTAJATELE
SOL Eesti OÜ on rahvusvahelisse kontserni kuuluv
kinnisvarahooldus- ning
puhastusteenuseid pakkuv
ettevõte. Meie edu taga on nii
hea kvaliteet ja kliendi rahulolu,
kui ka ettevõtlik vaim ja
asjatundlik personal. SOLi
juhtimispõhimõtted rõhutavad
loovust, vabadust, vastutust ja
soovi oma töös õnnestuda.

www.sol.ee

Fotol: võistkonna Märt ja sõbrad fantaasiavooru võidutöö Eesti Meistrivõistlustel Kalagrillimises 2011

kutsuvad:
Kinnisvara haldus ja hooldus

Mati
Kalapidu

Raamatupidamine, Haldusteenus,
Sise- ja välikoristus
www.allikuhaldus.eu
Tel: 5699 9160 info@allikuhaldus.eu

Laupäeval, 21. juulil, kell 10-16 Hüürus,
Mati Kalapoe ees, sissepääs tasuta!

M.V.Wooli värske kala müük soodushinnaga!
Esinevad head artistid, avatud on kalaroogade restoran ja lastele atraktsioonid
Toimuvad Eesti Meistrivõistlused Kalagrillimises
Lisainfo: 5043000, kala.grillfest.ee
Võistluste maitseainepartner

Võistluste koostööpartnerid

Teatame kurbusega, et meie
hulgast on lahkunud
JUHANES LINDEBERG
20.03.1914 - 27.04.2012
Naabrid, Tammiku talust

KOGU
PERE
LAAT
Oodatud on kõik, kellel on midagi osta, müüa ja vahetada

10. juunil ÄÄSMÄEL
kell 11.00

Algusega

Kruusiaugu kinnistul

Müügikohtade
eelregistreerimine kuni:

3. juunini.2012

Info: Jaanika Saat
e-mail: 1808@hot.ee
Tel: 56686924

ÄÄSMÄE
JAANITULI
atraktsioonid
osavusmängud
Ääsmäe Koljat
üllatusesineja ja DJ
õhtujuht Kalvi Kants

22.juunil algusega 19:00
Ääsmäe külaplatsil
Info: Jaanika Saat
e-mail: 1808@hot.ee
tel: 56686924
Ave Kruus tel: 55660875

Koduvald

VANAMÕISA VABAÕHUKESKUSES

15.06
9

kell 19

SUVETEATER

VANAMÕISA LEGENDID
Jõgisoo, Laagri, Tuula ja
Vanamõisa külateatrid
Kaastegev segakoor WANNAMOISA

JAANIÕHTU

22.06
9

kell 19

Õhtujuht ALAR HAAK
Tantsuks ANSAMBLIK
JAANITULI

kaubandusobjektidel Paldiskis, Sauel ja
Tallinnas ning tööstusobjektidel Kiisal ja
Tallinnas.

Pakume TASUTA treenimisvõimalusi,
kutseõpet (siduvusaeg 12 kuud) ja vormiriietust.
Töötasu koos lisatasudega kaubandusobjektidel alates 2,2 € tunnis. Paldiski kaubandusobjektil alates 2,3 € tunnis + autokompensatsioon. Lisatasu õigusrikkujate kinnipidamise eest.
Lisainfo ning kandideerimine:
Suur-Sõjamäe 44/46 Tallinn, tel 613 9273 –
personalispetsialist Pille Juhkov, e-post:
personal@securitas.ee, www.securitas.ee
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NÄDALALÕPU PAKKUMISED

Nõmme ja Laagri Comarketis 8. – 10. juuni

-19%

0.72
0.89

Magnum JÄÄTIS
erinevad maitsed
86 g

(11.27 EEK)

1.30

9.19 kg

2.09

-35%

3.20

-39%

0.79

Valio Eesti JUUST
27%
350 g

5.97 kg

Largo
JÕHVIKAJOOK
1L

0.69

4.99

-27%

6.81

(32.70 EEK)

(78.08 EEK)

Luxus KOHV
500 g

-43%

1.20

(12.36 EEK)

Rakvere
KALJAŠAŠLÕKK
1 kg

-18%

3.89
4.77

(10.80 EEK)

7.78 kg

Comarket Laagri, Veskitammi tee 10, Laagri alevik, E-P 9-22 I Comarket Nõmme, Jaama 2 (Nõmme keskuses), E-P 9-23

Nüüd Õhtuleht
suvise
tutvumishinnaga

u
u
k
€
7
6
Vaid 7.

u)

ku
d 10.90 ¤
(tavahin

Igale tutvumistellimuse
vormistajale kingituseks
Õhtulehe eksklusiivne
kohvikruus
* Pakkumine kehtib 29. juunini 2012.
* Kehtib 3kuulise perioodi puhul Eesti Vabariigi piires
aadressidele, kuhu Õhtuleht veel ei käi.
* Kruuse väljastatakse Õhtulehe toimetusest aadressil
Narva mnt 13, Tallinn 31. augustini E–R 9–17.

Tellimiseks helista tel 666 2505 ja ütle märgusõna
“KRUUS” või mine aadressile www.tellimine.ee/kruus

(60.87 EEK)

Piltidel on illustreeriv tähendus

ÕUN Jonagold
kg
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KAARDID
ENNUSTAVAD
Tel 900 1727 • 24 h

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

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

*Autode remont,
keevitus ja värvimine
*Kliima kontroll ja täitmine
* Õlivahetus
* Tehniline ülevaatus
* Transportteenus,
*Fekaali vedu
* Autoparkla

UUS! JOSERA LEMMIKLOOMATOIT

„SÜSTIME SEINAD
SOOJAKS“
THERM OÜ, KONTAKT:
WWW.THERM.EE,
INFO@THERM.EE,
TEL. 56606010.

VEO- ja KOLIMISTEENUS

Müüa saetud ja lõhutud küttepuud 30-60cm. Aastaringne
tootmine ja lai puu sortiment.
Tasuta transport väiksemat mõõtu
kalluriga!Kontakt
Saue Sooja 3a, tel 53600375 või
halupuu24@hot.ee

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

MAJA PROJEKTID.
EHITUSLUBA.
KASUTUSLUBA.
MÕÕDISTAMINE.
5220023 M.MIKK

www.hansashop.eu

®

Lastekaubad ja - mänguasjad internetis:

www.hansashop.eu

Saue ja Keila valla
tellijatele transport tasuta.
Lisainfo: 53 43 00 23

KORRAS RAAMATUPIDAMINE
TOETAB EDUKUST!

Raamatupidaja otsib lisatööd.
Korraldan kogu raamatupidamise algdokumendist aastaaruandeni, programm HansaRaama.
Konsultatsioon ja esimese kuu
töö tasuta! Tel: 5119966

Miski pole nii lihtne kui näib ja
miski pole nii keeruline kui tundub.
Helista 50 747 10

KEVADISELT

SOODSAD
HINNAD!
Laagri Comarketi töökas ja sõbralik

• TERASKATUSED
• VIHMAVEESÜSTEEMID
• KANDVAD PROFIILID

kollektiiv otsib enda meeskonda

KLIENDITEENINDAJA –

Tel 529 0177,
myyk@bestroof.ee

• LISATARVIKUD • TURVATOOTED

KASSAPIDAJAT

www.bestroof.ee

SAALITÖÖTAJAT

SAKU KONSUMI II

TRANSPORT ÜLE EESTI • JÄRELMAKSU VÕIMALUS

korrusel on avatud reisibüroo

FANTAASIA REISID OÜ
Töö asukoht: Laagri Comarket Veskitammi 10,
Laagri, Saue vald. Kontakt: 674 7847, 5302 6748
CV koos sooviavaldusega palume saata hiljemalt
20. juuniks: personal@comarket.ee.
Täname kõiki kandideerijaid, edasipääsenutega
võtame ühendust hiljemalt 27. juuni 2012.

MÜÜGIS LAI VALIK PUHKUSEREISE TÜRKI,
KREETALE, BULGAARIASSE, HISPAANIASSE, ITAALIASSE JA
TEISTESSE SIHTKOHTADESSE.
Lisaks pakume ka teisi reisiteenuseid – lennukipileteid, majutust ja kindlustust.
OLETE OODATUD!
Täpsemat infot saate meie kodulehelt www.fantaasiareisid.ee ning vastame
telefonidele 6728299 ning 5137798 ja 5516798.
Võtame vastu ka tellimusi e.maili teel info@fantaasiareisid.ee

