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SUVINE SUURPIDU

Laulu- ja tantsupeo TuleTulemise
teekond läbib ka Saue valda
Esimene laulupidu toimus 1869. aastal Tartus ja alates ajast, mil laulupeod Tallinnasse kolisid, on peotuld süüdatud endiselt Tartus ning see on pealinna peole jõudnud eri viisil. Palju-palju aastaid oli see Eesti Meestelaulu Seltsi aukohus
– tuua pidu Tallinnasse ning viia see ka tuletorni ja seal peotuli süüdata.
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2009.

aastal korraldati esimest korda
tule tulemine Tartust Tallinnasse
nii, et sellest sai eraldi oluline osa
kogu peo (m)elust. Toona toodi
laulupeo tuli Tartust mööda ajaloolist Hansateed ehk siis mööda
jõgesid, tantsupeo tuli süüdati
Kihnus. Pärnu sadamas kohtusid
suurel rahvaüritusel laulupeo tuli
ja tantsupeo tuli ning ühine tuli
liikus edasi Tallinnasse, kus Admiraliteedi basseinis oli suur peotule saabumise pidu.
2014. aastal süüdatakse peotuli Tartus Raadil 15. juuni päiksetõusul ja see jõuab Tallinnasse
tantsupeole 4. juuli õhtuks. Tuli
liigub külast külla mööda maanteid ja külavaheteid jalgrataste
teatesõiduna, kus erinevate etappide pikkus võib olla 2-17 km.
Õhtuti on peatuskohas simman
või rahvapidu, mille korraldavad
tuletee-äärsete valdade ja linnade hakkajad inimesed. Kokku on
tuleteekonnal erinevates valdades 19 ühislaulmistega ja toreda
kultuuriprogrammiga sündmust.
Tuli tuleb Tartust Tallinnasse just
selleks puhuks disainitud tuleratastega, mille autoriteks on Tartu
Kõrgema Kunstikooli tudengid
Rainer Klement ja Helen Teigar,
keda juhendas Jaanus Paaver.
Peotule pidulik teekond läbib
kümneid kultuuriloolisi ja lauluning tantsupeoga seotud paiku.
Näiteks minnakse tulega Eesti
koorilaulu sünnipaika Kambjasse, tantsumemme Helju Mikkeli
koju Haldja tallu Luke lähedale,
helilooja Miina Härma tallu Kõrvekülas, helilooja Tuudur Vettiku
maadele Väike-Maarja lähistel
ning helilooja Alfred Karindi

sünnikodusse Alutaguse metsade
keskel.
Peotule liikudes külast külasse
ja käest kätte saavad seda puudutada ka need, kellel seekord
ise suurpeole kohale minna ei
ole võimalik. TuleTulemine ongi
laulu- ja tantsupidu nende kodukohas, samas meedia kaudu hea
kaasaelamisvõimalus kõigile eestimaalastele ja kogu maailmale.
Kuidas TuleTulemise
etapp välja näeb?
Peotuli liigub külast külla mööda
maanteid ja külavaheteid jalgrataste teatesõiduna, kus erinevate
etappide pikkus on keskeltläbi 5
km. Igas tulevahetuse punktis antakse peotuli käest kätte üle järgmisele koorile, tantsurühmale või
orkestrile.
Tulevahetuse punkti tuleb igaühel kohale tulla omal jõul. Autod jätke kohe heaga kaugemale
(tulevahetuspunktis on ruumi
vähe) või veel parem – tulgegi
rattaga kohale. Mõelge ka sellele,
kuidas oma rattaid kaunistada.
Tulevahetuspunktis on kindlasti teretulnud ka laulud, tantsud
ja pillilood, tervitused ja head saatesõnad! Tulevahetuspunktis antakse tuld ka kõigile soovijatele,
kes seda oma koju kas tormilaterna, tõrviku või küünlaga soovivad
viia. Kui tuli on üle antud, rivistatakse kolonn uuesti üles ning
asutakse teele saatjate ergutuste ja
heade soovide saatel.
Kolonni eesotsas sõidab kolm
kolmerattalist tandemit, millel on
tuletõrvik ja lipud. Nende järel
sõidab rõõmsameelne kollektiiv
oma ratastega kahekaupa kolonnis.
Tuletoojaid turvavad teel TuleTulemise motomeeskond ja
politsei. Kuna liigutakse avalikel
teedel, peame ise tegema kõik selleks, et meie liiklemine oleks tur-

Peotuli tuleb Tartust Tallinnasse just selleks puhuks disainitud tuleratastega, mille autoriteks on Tartu Kõrgema Kunstikooli tudengid.

KUIDAS SEE KÕIK SAUE VALDA PUUDUTAB?
Saue valda läbib TuleTulemise teekond kahel päeval, 1. ja 2. juulil.
Teisipäeval, 1. juulil umbes kell 13.55 jõuab tuli Pällu teeristi ja
sealt viivad LC Laagri Lions Klubi ja Leod tule Tuulasse. Selle etapi
pikkus on 4,9 km.
Kolmapäeval, 2. juulil umbes kell 13.20 annab Harku mõisa juures
Harku vald tule üle Saue vallale. Sellele etapile on tuletoojateks
registreerunud Inseneride meeskoor, etapi pikkus on 4,4, km. Harku mõisa juurest sõidetakse Laagrisse, kus tehakse väike peatus
Jaan Teemanti mälestuskivi ja kultuurikeskuse juures. Kell 14.10 võtab Inseneride meeskoorilt tule üle Wannamoisa segakoor, keda
ootab ees 5,3 km rattasõitu ning seejärel antakse tuli üle Saue
linnale.
Kõik, kes soovivad TuleTulemisel osaleda, on väga oodatud tuld
etappidel saatma. Selleks on vaja vaid sõidukorras ratast, kiivrit ja
soovi osaleda TuleTulemise teekonnal. Kes sõita ei saa või ei viitsi,
siis kaasaelajad raja ääres on täpselt niisama hinnalised kui sõitjad.
Kõik sauevallakad on tuld vastu võtma oodatud:
1. juulil kell 14.25 Tuula aida juurde
2. juulil kell 13.20 Harku mõisa juurde
2. juulil kell 14.10 Laagri kultuurikeskuse juurde

valine. See tähedab, et sõidetakse
rahulikult, aetakse juttu, lauldakse, kuid ei rabeleta ega sõeluta.
Tee ääres tule tervitajatele lehviatatakse ning hõigutakse rõõmsaid

tervitusi! Nii jõutaksegi järgmisse
tulevahetuspunkti, kus sarnase
tseremooniaga antakse tuli käst
kätte edasi järgmisele kollektiivile.

Tiheasumite arengu tagamiseks
peab vald suutma ise investeerida võrkudesse
Kovek võtab üle Kotka
piirkonna trassid, sest
senise vee-ettevõtja Watercom OÜ olematu investeerimishuvi
hakkas
pärssima piirkonna arengut, tuues kaasa probleemidepuntra, mille taga
seisis tee-ehitus ning
valitses määramatus detailplaneeringute tuleviku
osas.

LK 3

Veeteenuse hind
Ääsmäel tõuseb
Ääsmäel oli tekkinud surnud ring – pidevalt jukerdava veevarustusega keegi rahul ei olnud, hinda
peeti saadava roostevee
ja pidevate avariide kohta
liiga kalliks. Vanaviisi tehes – hoiame asjad kuidagiviisi korras, peamine, et
hind ei tõuseks – jätkata
tegelikult ei saanud.

LK 5

Maidlast leiab
suvitaja puhtaveelise supluskoha koos liivarannaribaga
Saue valda ei ole küll õnnistatud kilomeetrite pikkuse merepiiri ja kuldsete
liivadega, aga oma järveäärne suvituskoht on olemas koduvallaski.
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Volikogus 29. mail
• Saue valla arengukava ja Saue valla eelarvestrateegia
kinnitamine
• Saue valla noortevolikogu asutamine
• Saue valla noortevolikogu põhimäärus
• Kohanimemääraja ja koha-aadressi määraja pädevuse
delegeerimine ja kohanime määramise eelnõude avalikustamine
• Kovek ASi veeteenuse hinnataotluse kooskõlastamine
• Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadusega kohaliku
omavalitsuse pädevusse antud küsimuste otsustusõiguse delegeerimine
• Saue Vallavolikogu 24. mai 2007 määruse nr 5 “Saue
valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskiri” muutmine
• Nõusoleku andmine riigihanke „M1 kategooria invavarustusega sõiduki kapitalirent“ korraldamiseks
• Reservfondist raha eraldamine
• Maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine
• Katastriüksuste munitsipaalomandisse taotlemine
• Vanamõisa külas minimaalsuurusest väiksema katastriüksuse moodustamine
• Infopunkt – Saue valla 2013. majandusaasta aruanne

Uus intervallhoolduse
teenus annab puhkeaega
pereliikmetele
Harku hooldekodu pakub pikaajalise hoolduse kõrval nüüd
võimalust tuua abistamist vajav
eakas pereliige ajutiselt hooldekodusse.
Hüüru külas asuvas Harku hooldekodus on 26 kohta ja
sesoonselt tuleb ette olukordi, mil püsielanikke on vähem, kui võimalusi oleks. Loodud intervallhooldus võimaldab vanainimesel näiteks peale haigust saada ajutiselt
kõrvalabi ja lisaturvalisust, kuni tervis paraneb ja jõud
taastub. „Intervallhooldust saavad kasutada pered, kellel
igapäevast hoolitsust vajav vanainimene kodus, näiteks
puhkuste ajaks või lihtsalt väikeseks hingetõmbe nädalaks, kui saab eaka pereliikme rahuliku südamega hooldekodu töötajate silma alla jätta,“ ütleb sotsiaalosakonna
juhataja Mare Jallai.
Intervallhoolduse teenus sisaldab majutust, ööpäevaringset järelvalvet, kolme söögikorda päevas ja vajadusel
õendusteenust. Inkontinentsiprobleemide ja muude erivajaduste korral on teenuse hind spetsiaalsete hooldusvahendite võrra kallim. „Vajalikud arstimid koos raviskeemiga peavad kliendil enda poolt kaasas olema,“ täpsustab
Jallai.
Hooldekodu ümber on kena aed ja lehtla. Elanikud,
olgu nad püsivad või ajutised, saavad soovi korral õues
aega veeta, ka tubaseid tegevusi jagub nii televiisorist
kuni ühiste sünnipäevapidudeni. „Luksust küll ei ole,
privaatseid üksiksviite samuti mitte, aga inimlikku soojust ja vajadustele vastavat hoolt saame pakkuda küll,“
julgustab Jallai neid, kelle peas sõna hooldekodu kuidagi karmilt ja külmalt kõlab. Jallai teab, et kui peres on
igapäevast hoolitsust ja abistamist vajavad inimesed, siis
vajavad pereliikmed ise ka aeg-ajalt puhkust, et end turgutada. Just sellisteks hetkedeks uus intervallhoolduse
teenus mõeldud ongi.
Hea teada:
• intervallhoolduse hind ilma hooldusvahenditeta
on 25 eurot ööpäevas;
• intervallhoolduse hind koos hooldusvahenditega
on 28 eurot ööpäevas;
• teenuse saamiseks ei pea olema sisse kirjutatud
Saue valda;
• teenuse saamiseks pöörduda Saue valla
sotsiaalosakonda telefonil 654 1136 või
Harku Hooldekodu juhataja telefonil
6071325;
• teenuse miinimumaeg on 3 päeva.
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KÜSITLUS

Internetiküsitluse abil saadi
teada ligi 400 inimese arvamus
Laagri-Saue kandi elu-olust ja
ühinemisperspektiividest
Varakevadel toimunud arvamusuuringu täienduseks korraldas
vallavalitsus maikuus kahe nädala jooksul internetiküsitluse
– arvamusuuringus osalejad valis uuringuettevõte juhuvalimi
alusel, aga internetiküsitluses said osaleda kõik huvilised.
KADRI
TILLEMANN
arendusnõunik

J

a arvamuse avaldamisest oli huvitatatud pea 400 inimest. Koos
uuringufirma valimisse sattunud
vastanutega (365) on vallas nüüd andmestik ligi 760 inimese arvamuse kohta
Saue-Laagri kandi elu-olust, mida selle
piirkonna arengu kavandamisel arvesse
võtta. Internetiküsitlus erines uuringust ka selle poolest, et sellega anti võimalus kaasa rääkida kõigile, olenemata
elukohast, ja selgus, et valla keskusasula
ja selle lähiümbruse mured ja rõõmud
lähevad korda ka kaugemate kantide
elanikele. Kõige rohkem vastajaid oli
siiski Laagrist ja seepärast kujunesid
vastused ka Laagri-kesksemaks kui arvamusuuringus. Arvestatav hulk vastajaid kogunes Vatslast ja Ääsmäelt ning
naabervallast Sakust Tänassilma külast.
Suures plaanis internetiküsitluses

osalenute vastused uuringust selgunud
infost ei erinenud – ka internetis vastajatest valdav enamus (75%) on oma tegelikku elukohta registreeritud. Viiendik
vastajatest märkis, et ei ela oma registreeritud elukohas ja peamise põhjusena
toodi välja lasteaia- ja koolikohad. Ka
internetis vastanute peamiseks töökohaks on Tallinn (82% vastanutest) ning
liikumiseks kasutakse valdavalt autot.
Kõlama jäi taaskord, et Laagri ja
Saue kandis kättesaadavate teenusega
ollakse suuremalt jaolt rahul, erandiks
olid aga ühistransport ja toitlustusvõimalused. Neid valdkondi hindas negatiivselt kolmandik vastanutest, muude
teenuste (haridus, sport, kultuur, kaubandus, teenindus jne) puhul kõikus
rahulolematute osakaal 2-10% piires.
Kui vastajatel oli võimalus ise välja tuua,
millest nad Laagri-Saue piirkonnas
puudust tunnevad, siis nimetatigi kõige
sagedamini häid ühistraspordivõimalusi, kergteedevõrgustikku ja mokkamööda toidukohti.

Ka internetis küsimustikule vastajad olid Saue valla ühinemisteemaliste
plaanidega valdavalt kursis (70%) ning
nende suhtes positiivselt meelestatud.
Liitumiskavatsusi pooldas umbes 55%
vastajatest, päris vastu oli ligi viiendik
ning seisukoht puudus veerandil. Ühtviisi positiivselt hinnati nii Saue linna
ja valla ühinemisperspektiivi kui ka
võimalust liita Laagri läheduses asuv
Nõmme piirkond Saue vallaga. Siinkohal tuleb silmas pidada kindlasti seda,
et vastajate seas oli palju Laagri elanikke
(145 inimest) ja Nõmmelt palju vähem
(30 elanikku). Internetiküsitlusega anti
vastajatele võimalus kommentaaride
kaudu teema kohta ka täpsemalt arvamust avaldada ning kirja panna, kas ja
missugust lisainfot ühinemisteemal
vajatakse. Inimeste kommentaaridest
suuri ja valdavaid hirme ja negatiivseid
hoiakuid ei paistnud. Küll aga oodatakse arusaadavat ja ilustamata infot,
kuidas võimalikud ühinemised tavakodanikku mõjutavad.

ARVAMUSI
• No ilma autota Laagris elada küll ei saa ja
ühtegi normaalset pubi ei ole, ikka tuleb pere või
sõpradega pealinna minna. Muidu on siin hea
elada!

• Üldjoontes võib rahule jääda, kuid on ka kitsaskohti ja vajakajäämisi. Ühistransport on hõre.

• Kasutaks bussi, kui need tihedamalt ja nädalavahetusel sõidaksid.

• Rulluiskudega sõitmiseks on vähe kohti –
autoteed on liiga krobelised, kergliiklusteid on
vähe ja olemasolevad pole omavahel sileda asfaldiga ühendatud.

• Eriline kiitus Laagri perearstikeskusele.

• Laagri mänguplats lastele on väga suurepärane!

• Korralikku, mugavat ja meeldivat söögikohta
Laagri keskuses pole. See peaks olema sobiv igale eale ja pakkuma pidulike ja kurbade
sündmuste pidamise võimalusi. Väga kahju on
niinimetatud hiinlaste majast, mis vist oli kunagi
majandi söökla. See tuleks korralikuks kohaks
muuta.

• Apteegiga ülirahul!

• Rohkem väikeärisid!
• Laagri suhtes on mul üks kindel soov: olemasolevaid rohealasid võimalikult palju alles
jätta ja ehituste planeerimisel sellega arvestada
(näiteks Urda rongipeatuse parkimisplatsi rajamisel). Soovin, et Laagris ei nähtaks mitte mega
poodlemis- või transiitkeskust, vaid eelkõige
elukeskkonda, kus elavad lihast ja verest inimesed.

• Võiks olla rohkem vabas õhus sportimisvõimalusi.
• Ühistransport – mina versus naaber paar maja
eemalt, tema tallinlane, mina harjumaakas, tema
sõidab tasuta, minu kuukaart 23 eurot.
• Bussiühendus mööda Harku-Laagri teed 5
korda päevas on pigem teoreetiline hädavariant,
mis reaalselt igapäevaseid vajadusi ei rahulda ja
mida seetõttu ka praktiliselt keegi ei kasuta.
• Kuigi praegu lasteaiateenust ei vaja, on väga
tore, et Laagris on palju lasteaedu. Üldse on
Laagris olemas suhteliselt tihe infrastruktuur,
mis on väga tore ja hea. Transport Tallinnaga
võiks muidugi sidusam ja tihedam olla.
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VESI JA KANALISATSIOON

Vald peab tiheasumite arengu tagamiseks
suutma ise investeerida võrkude arendamisse
Kovek võtab üle Kotka piirkonna trassid, sest senise vee-ettevõtja Watercom OÜ olematu investeerimishuvi hakkas pärssima piirkonna arengut, tuues kaasa probleemidepuntra, mille taga seisis tee-ehitus ning
valitses määramatus regiooni detailplaneeringute tuleviku osas.
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rvestatav osa Laagri lähedastest tiheasumitest
(Kotka, Metsavahi, Välja) on Tallinna Vee tütarettevõtja
Watercom
teeninduspiirkonnaks. Omal ajal määrati just see
firma vee-ettevõtjaks eeldusel,
et suurettevõtja allfirma on investeerimisvõimelisem ja tagab
piirkondade võrkude edasise
arengu. Ühel hetkel aga ilmnes,
et Watercom on nõus tegema
investeeringuid vaid siis, kui
arendajad selle ette kinni maksavad. „Seejuures olid küsitavad
tasud kohati kaks korda hinnangulistest turuhindadest kõrgemad. Sellise projektijuhtimisega,
kus mingeid investeeringuriske ei
võeta, peaks väga edukalt hakkma saama ka valla vee-ettevõtja,“
kommeteerib vallavanem Andres
Laisk. Eelmise aasta lõpust hakkaski Kovek valla toel võrke üle
võtma, pikema perspektiiviga
teha volikogule ettepanek nimetada Kovek vee-ettevõtjaks.
Kotka teel kõige suuremad
probleemid
Arendustegevus on seal kõige
kaugemale arenenud, palju on
kehtestatud planeeringuid ja välja
antud ehitusõigusi, mille elluviimine seisis vee- ja kanalisatsiooniteenuste puudumise taga.
„Arendaja üksinda ei ole aga
majanduslikult võimeline eelvoolusid välja ehitama. Tupikseis

jõudis mingiks hetkeks nii kaugele, et piirkonna edasine areng
seisis vee-ettevõtja taga – ei saanud alustada teede mustkatte alla
viimist, jätkata piirkondade kanaliseerimist jne. Tuli teha fundamentaalne otsus – vald peab
ise suutma investeerida piirkonna
võrkude arendamisse, et tagada
valla tiheasumite areng suuremas
pildis,“ põhjendab vallavanem.
Alternatiiviks olnuks piirkonna
vinduma jäämine, heitveekäitluse
probleemid ja kogu arengu edasine toppamine. „Nüüd lahendatakse asi nii, et rajatakse keskne
infrastruktuur: põhitee, trassid,
tänavavalgustus, kuhu saavad siis
maaomanikud oma planeeringud tulevikus ühendada,“ selgitab Koveki juht Aare Sõer.
See on pikaajaline ja kapitalimahukas protsess, mis ei tähenda
ainult uute võrkude ehitamist ja
opereerimist, vaid samaaegselt
ka olemasolevate võrkude ja liitumispunktide ülevõtmist, et
kõik süsteemid tervikuna hakkaks kuuluma vallale. See tagab,
et pikemas perspektiivis on olukord valla kontrolli all ja trasside
omandisuhetega seotud probleeme õnnestub tulevikus ennetada.
Kotka tee saab sel aastal täielikult kanaliseeritud ja veega
varustatud
Juunikuus algavadki Kotka tee
II etapi torustike ehitustööd.
„Töömaa algab umbes Poku tee
ristmiku juures, kus lõppesid
eelmise aasta detsembris I etapi
tööd ja lõpeb Kotka tee lõpus,“
täpsustab Sõer. Kotka teega

Juunikuus algav Kotka tee II etapi ehitusperiood lõpeb lepingujärgselt 10. augustil, sinnamaani tuleb arvestada rasketehnika liikumisega
piirkonnas.

Tupikseis jõudis
mingiks hetkeks
nii kaugele, et
piirkonna edasine
areng seisis veeettevõtja taga – ei
saanud alustada
teede mustkatte
alla viimist, jätkata
piirkondade
kanaliseerimist jne.

külgnevatel aladel on tema sõnul
olukord erinev ja tuleb lahendada
eraldi, aga praegu keskendutakse
n-ö peatrassidele Kotka teel.
Ehitusperiood lõpeb lepingujärgselt 10. augustil, sinnamaani
tuleb arvestada rasketehnika liikumisega ka Kotka tee valmis-

ehitatud osas, sest piirkonnas
puuduvad muud sissesõidud.
II etapi tööd toimuvad piirkonnas, kus asustust on vähe, tööde
täpsest korraldusest informeeritakse sealseid elanikke täiendavalt. Peale torustike ehituse
lõppu rajatakse ehituspiirkonnas
Saue valla tellimusel ka mustkate.
II etapi maksumus käibemaksuta
on ca 130 000 eurot, seda finantseeritakse Saue valla eelarvest.
Piirkonna tarbijad saavad Koveki näol ka uue teenuse osutaja.
„Kuna edasiarendamist finantseerib oma kapitaliga Kovek, siis
on ka loogiline, et tulu teenuselt
ja liitumistasudelt saab sama tegija,“ leiab Sõer. Opereerimise üleandmise täpne aeg pole küll veel
kokku lepitud, kuid Aare Sõer
lubas, et elanikke teavitatakse
piisavalt ette. Teenuse osutamine
kindlasti ei katke. Sõeri kinnitusel saavad piirkonna veehinnad
olema tõenäoliselt samad, mis
kehtivad Laagris.

TOETUS

Hüüru mõisas tegutsev muuseum sai
projektitoetuse toel toasooja
Vanas mõisahoones asuvates muuseumitubades plusskraadide tagamine oli kriitilise tähtsusega eksponaatide ja arhiivi säilitamiseks.
INGRID
NOVIKOVA
Saue valla Kultuurikeskuse juhataja

2013.

aasta jaanuaris
sõlmiti n-ö hea
tahte leping Hüüru Külaseltsi,
Konstantin Pätsi Muuseumi,
Saue Vallavalitsuse ja Saue Valla
Kultuurikeskuse vahel. Koostöö
eesmärgiks oli Hüüru mõisamajja Riigivanemate Muuseumi
rajamine.
Samal kevadel vabastati talgute korras muuseumi jaoks vajalikud ruumid vanast mööblist

ja ehitusprahist, mittevajalikud
seinad lammutati. Augustis toodi juba hoiule ka osad muuseumi eksponaadid. Muuseumitubade korda seadmiseks kirjutas
Hüüru Külaselts sügisel KÜSK-i
Kohaliku Omaalgatuse Programmi taotluse, mis sai positiivse
otsuse ja KOP finatseeris õhksoojuspumba ostmist ning selle
paigaldamist 1600 euroga.
Nüüd on õhksoojuspump
paigas, see hoiab tubades sees
soojuskraadid, mis hädavajalik
eksponaatide ning raamatukogu
arhiivi säilitamiseks. Kuna mõisas on suuremalt jaolt puuküttel

olevad vanad ahjud, siis hõlbustab ja parendab õhksoojuspump
tunduvalt muusemi tööd.
„Usume, et lähiajal avame
ühises koostöös huvilistele riigivanemate muuseumi. Nii kohalikele kui ka lähivaldade elanikele
annab see võimaluse tutvuda
eelkõige president Konstantin
Pätsi muuseumitoaga: mööbli,
raamatute ja teiste eksponaatidega, samuti raamatukogu ja muu
huvitava arhiivmaterjaliga, mis
puudutavad Eesti riigivanemate
tööd ja panust. Nende riigimeeste seas leiab kindlasti koha ka
Saue vallas elanud ja tegutsenud

Jaan Teemant,“ kommenteeris
koostööd Hüüru külavanem Arnold Õispuu.
Õhkssoojuspumba projekti
maksumus oli 3098,40 eurot,
millest KOP-i toetuse summa oli
1600 eurot ja Pätsi muuseumo
omaosalus 500 eurot.
Hüüru külavanem Arnold
Õispuu ja Eero Kaljuste Vanamõisa külast toetasid mõlemad
projekti eraalgatuslikult 499,20
euroga.
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Uued töötajad vallamajas ja Hüüru mõisas
JURIST
AVE LAUMETS
Olen sündinud ja
suurema osa oma
elust elanud Tartus.
Taaralinnast
pealinna kolisin seitse
aastat tagasi ning
Tallinnas elan tänaseni. Tartus elades töötasin pea kümme aastat Tartu Maakohtu kinnistusosakonnas, kus
pidasin tehnilise sekretäri ja kinnistussekretäri
ametit. Kuna tekkis soov edasi areneda, läksin
õppima Sisekaitseakadeemiasse kohtunikuabi eriala ja peale selle lõpetamist kolisin Tallinnasse ja asusin tööle Harju Maakohtu kinnistusosakonda kohtunikuabina. Paar aastat
hiljem tundsin, et haridustee jääb poolikuks
ning viisin paberid sisse Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistriõppesse, mille edukalt
lõpetasin. Viimased kolm ja pool aastat olen
töötanud notaribüroos juristina.
Alates maikuu keskelt töötan Saue Vallavalitsuses juristina, kus tööülesanneteks on valla
asjaajamise seaduslikkuse kindlustamine ning
volikogu liikmete ja vallavalitsuse teenistujate
juriidiline teenindamine ja nõustamine ametialastes küsimustes.
Lisaks pidevale arenemissoovile pean enda
juures olulisteks isikuomadusteks sõbralikkust, seltskondlikkust ja positiivsust. Juristile
omaselt olen suhteliselt jäärapäine, mis tuleneb ka nähtavasti minu tähtkujust. Armastan
sooja aega, seega tunnen ennast nagu kala
vees, kui päike paistab ja termomeeter näitab
kraade üle kahekümne. Kui ilm vähegi lubab,
siis võtan ette pikki jalutuskäike loodusesse,
mis annab energiat ja hea enesetunde. Külmemal ajal meeldib jõusaali külastada, samuti
naudin kodus olemist. Kodus olles ei ole harv
juhus, kui haaran kätte ristsõna või valmistan
head toitu.
Kui sõbranna mõned aastad tagasi Laagrisse elama kolis, tundus see kant mulle kohe
kuidagi soe ja sümpaatne. Toona ei osanud
ma muidugi arvata, et ka minu elu võib mind
siia tuua. Olles hingelt provintsitar, olen kindel, et Saue vallal on mulle palju pakkuda
eelkõige toredaid inimesi ja ilusat loodust.
Omalt poolt luban anda endast kõik, et oleksin Saue valla vääriline!

HÜÜRU MÕISA
KULTUURIJUHT
IRJA TARGAMA
Olen sündinud eelmise sajandi 60ndatel Kunda linnas
Lääne-Virumaal, kus
möödus ka suurem
osa minu lapsepõlvest. 70ndate lõpus kolisin koos vanematega Haljala aleviku LääneVirumaal. Olen lõpetanud tänase Rakvere
Reaalgümnaasiumi keemia eriklassi. Seejärel
jätkasin õpinguid kultuurialal Tallinna Ülikoolis. Eeskujuks oli suurepärane kultuuritegelane Aino Paju eeh Viru-Mari. Peale ülikooli
lõpetamist asusin tööle Haljala Rahva Majas
lastesektori juhatajana. 1997. aastal asusin
Tõrva linna kultuurijuhiks. Sealseks saavutuseks võib lugeda suure kontserdi „Porgy ja
Bess“ korraldamist koostöös Eesti Kontserdiga. 2001 asusin tööle Põltsamaa Kultuurikeskuse direktoriks, kus töötasin senini.
Olen algatanud palju erinevaid sündmusi,
laulukoore ja -ansambleid. Põltsamaa perioodi kõige tähtsamaks sündmuseks, mida algatasin, on üleriigiline vokaalansamblite konkurss „Naissoo laulud“. Olen abielus, peres
on 3 last. Loodan, et koostöö Hüüru rahvaga
saab olema edukas.
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SAUE VALLA AMETLIKUD PLANEERINGUTEATED
SAUE VALLA TERRITOORIUMIL MAIS 2014 ON ALGATATUD JÄRGMINE DETAILPLANEERING:
Saue Vallavalitsuse 27.05.2014 korraldusega nr 425 algatati Alliku külas
Tammelehe tee 45 (katastritunnus
72701:001:0361, suurusega 1 616 m²,
sihtotstarve elamumaa 100%) kinnistu
ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga
kinnistule rajada kehtiva detailplanee-

ringuga ette nähtud üksikelamu asemel
kahe korteriga elamu. Kinnistu asub
Saue Vallavolikogu 22.04.2004. aasta
otsusega nr 031 kehtestatud Metsavahi, Tamme-1 ja Tamme-3 kinnistute
detailplaneeringu alal (Metsavahi elamurajoon), millega määrati kinnistule

ehitusõigus ühe üksikelamu rajamiseks,
ehitusaluse pinnaga kuni 250 m². Elamumaa krundile võib planeerida ühe
kuni 2-korruselise kahe korteriga elamu
ja kuni kaks 1-korruselist abihoonet,
ehitusaluse pinnaga kokku kuni 300
m². Detailplaneeringuga hõlmatud

ala kontaktvööndis on enamus krunte
hoonestatud peamiselt kuni 2-korruseliste üksik- ja kaksikelamutega ning
ridaelamutega ning kinnistule on välja
ehitatud kõik välisvõrgud. Saue valla
üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tihe-

asustusalas ning planeeritava maa-ala
maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa. Krundi piire
ega maakasutuse sihtotstarvet ei muudeta. Planeeritava maa-ala suuruseks
on ca 0,16 ha.

nas avalikustamisele Laagri alevikus Põdrajuure tn 7 (katastritunnus
72701:005:0514, suurusega 3 863 m²,
sihtotstarve elamumaa 100%) kinnistu
ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
kinnistu kruntimine kaheks üksikelamukrundiks ning ehitusõiguse määramine
ühe uue üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Lahendatud on krundi tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, parkimine, määratud haljastuse ja
heakorrastuse nõuded. Põdrajuure tn
7 kinnistu on hoonestatud, millel asub
üksikelamu ja abihoone. Detailplaneeringuga kavandatakse Põdrajuure tn
7 kinnistu jagamist kaheks krundiks,
millest üks krunt (suurusega 2 090 m²)
moodustatakse olemasoleva üksikelamu juurde ja teine krunt (suurusega
1 773 m²) uue kuni 2-korruselise, kõrgusega maapinnast kuni 9,0 m üksikelamu

ja kahe kuni 1-korruseliste abihoonete,
kõrgusega maapinnast kuni 5,0 m rajamiseks, ehitusaluse pinnaga kokku kuni
350 m². Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas (Veskimöldre elamupiirkonnas) ning planeeritava
maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on
määratud pere- ja ridaelamumaa.

Teade detailplaneeringu eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu kohta:
Saue Vallavalitsus teatab, et 18.06.2014
algusega kell 18.00 toimub Ääsmäe
Põhikooli (Kasesalu 16, Ääsmäe küla)
aulas Saue Vallavolikogu 28.12.2006 otsusega nr 107 algatatud Ääsmäe külas
Väljavahi, Põllu-Kaevu, Saksa, Paju 3 ja
Lootuse kinnistute ja lähiala täpsustatud
detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik arutelu. Detailplaneeringuga kavandatakse 11403 Ääsmäe mõisa
tee, 11247 Ääsmäe-Hageri tee, Karja tee
ja Karjavahe tee vahelisele ca 21,6 ha
suurusele maa-alale üksik-, kaksik-, ja ridaelamute, ärihoonete ja sotsiaalmaade
(haljasalade) rajamist. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas
ning planeeritava maa-ala maakasutuse
juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa.

DETAILPLANEERINGUTE AVALIKUD VÄLJAPANEKUD JA ARUTELUD
Saue Vallavalitsus võttis 20.05.2014
korraldusega nr 403 vastu ja suunas
avalikustamisele Alliku külas Juhkomäe 1 (katastritunnus 72701:001:0156,
suurusega 6,27 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala
detailplaneeringu. Detailplaneeringuga on kavandatud jagada kinnistu 28-ks
elamu-, transpordi-, sotsiaal (üldkasutatava maa) ja tootmismaa sihtotstarbega
krundiks, millest 23 krunti kavandatakse
üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks, 2 üldkasutatava maa sihtotstarbega krunti, 2 transpordimaa krunti ning
1 tootmismaa krunt. Lahendatud on
juurdepääsuteed ning kruntide tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus,
määratud haljastuse ja heakorrastuse
nõuded. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas (Kotka
tee elamupiirkonnas) ning planeeritava

maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on
määratud pere- ja ridaelamumaa. Tegemist on elamupiirkonnaga, mis on osaliselt välja arendatud ning hoonestatud
peamiselt kuni 2-korruseliste üksik- ja
kaksikelamutega ning ridaelamutega.
Vastavalt Saue valla üldplaneeringule
ja Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringule “Asustust ja maakasutust
suunavad keskkonnatingimused”, jääb
planeeringuala läänekülg rohevõrgustiku K9 koridori äärealale ning Vääna jõe
kalda 100-meetrisesse piiranguvööndisse, kuhu hoonete rajamist ei kavandata. Maa-alale on planeeritud kaks sotsiaalmaa sihtotstarbega (üldkasutatava
maa) krunti, millest ühele (suurusega ca
1,0 ha) kavandatakse lastemänguväljaku rajamist ning teine krunt jääb haljasalaks.
Saue Vallavalitsus võttis 27.05.2014
korraldusega nr 426 vastu ja suu-

Detailplaneeringute avalikustamine
toimub 12.06.2014 kuni 25.06.2014
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 kinnistu detailplaneeringute materjaliga. Avaliku
väljapaneku kestel on võimalik tutvuda
detailplaneeringute jooniste ja seletuskirjaga elektrooniliselt valla veebilehel.

SAUE VALLA TERRITOORIUMIL JUUNIS 2014 KEHTESTATI JÄRGMISED DETAILPLANEERINGUD
Saue Vallavalitsuse 3.06.2014 korraldusega nr 448 kehtestati Laagri
alevikus Sillaotsa 3 (katastritunnus
72703:001:1090) ja Tõnu-Hansu 5 (katastritunnus 72703:001:1111) kinnistute
ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringuga kavandatakse muuta osaliselt kehtiva detailplaneeringuga määratud kinnistute maasihtotstarvet, piire,
tehnovõrkude lahendust ning täpsusta-

da ja täiendada ehitusõigust. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek kinnistute jagamiseks viieks krundiks, millest
ühele kinnistule jääb kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud ehitusõigus
1-korruselise tanklahoone (automaatja/või mehitatud tankla) rajamiseks
ning maasihtotstarbeks 100% ärimaa,
teise kinnistu sihtotstarvet muudetakse
100% ärimaast osaliselt tootmismaaks

(ärimaa 70% ja tootmismaa 30%), vastavalt Saue valla üldplaneeringus lubatud
nõuetele ning määratakse ehitusõigus
ühe äri- ja tootmishoone rajamiseks,
hoone korruselisus maapealne kuni
kolm korrust ning üks maa-alune korrus,
kõrgusega maapinnast kuni 14,0 m, ehitusaluse pinnaga 6 175m², st täisehitusprotsendiks (40%). Ülejäänud maa-ala
kavandatakse transpordimaa sihtots-

tarbega kruntide tarbeks. Sillaotsa 3 ja
Tõnu-Hansu 5 kinnistud asuvad Laagri
alevikus Tallinn-Pärnu-Ikla maantee ja
Tallinn-Keila-Paldiski raudtee vahelisel maa-alal. Planeeringuala piirneb
edelast hoonestatud kinnistuga, millel
paikneb IVECO autokeskus. Planeeritava maa-ala suurus on ca 2,0 hektarit
ning maa-ala on hoonestamata.

Detailplaneeringute korraldustega
ning otsustega on võimalik tutvuda
valla veebilehel:
sauevald.kovtp.ee/et/
detailplaneeringud

Lähemat informatsiooni saab planeeringute spetsialistilt Maili Metsaotsalt
654 1157 maili.metsaots@sauevald.ee

TOETUS

Saue vald toetab korteriühistuid elamute rekonstrueerimisel

14. mail kogunesid umbes neljandiku Saue valla korteriühistute esindajad koosolekule Kultuurikeskusesse. Arutluse all oli valla poolt ettevalmistatav määrus, mille alusel saavad korteriühistud uuest aastast
taotleda toetust elamute parema sisekliima ja energiatõhususe tagamiseks ning sellealaseks koolituseks.
AALI LILLEORG
arendusspetsialist

L

isaks oli valla poolt korteriühistute esindajatele välja
pakutud aruteluteema korterelamutega piirneva avaliku ruumi
kasutamisest ja kujundamisest.
Korteriühistute koolitus- ja
rekonstrueerimistoetus
Korteriühistute koolitus- ja rekonstrueerimistoetuse üldeesmärk on
toetada Saue valla korterelamute
esindajate energiatõhususteemalistel
koolitustel osalemist ning hoonete
rekonstrueerimiseks tehtavaid investeeringuid, et aidata katta Kredexi
renoveerimistoetuse
omaosalust.
Selliste tööde käigus soojustatakse hoone välispiirded, vahetatakse
aknad, korrastatakse küttesüsteem
ning paigaldatakse soojustagastusega sundventilatsioon. Vallapoolne
toetus on mõeldud eelkõige ehitusprojekti koostamiseks ning vajadusel

ka omanikujärelevalve ja projektijuhi
palkamiseks.
Korra alusel saaks taotleda toetust koolitustel osalemise kulude
katteks kuni 160 eurot aastas ja rekonstrueerimistoetust kuni 10 000
eurot aastas korteriühistu kohta.
Rekonstrueerimistoetuse tingimuseks on, et ühistu on taotlenud või
kavatseb taotleda kuue kuu jooksul
peale ehitusloa väljastamist Kredexist 35%-list rekonstrueerimistoetust. Rekonstrueerimistoetust võib
taotleda Saue vallas tegutsev korteriühistu, kes on registreeritud mittetulundusühingute ja sihtasutuste
registris vähemalt kuus kuud enne
toetuse taotluse esitamist. Kokku
saab rekonstrueerimistoetust ühe
aasta jooksul kuni kolm korteriühistut Laagri alevikust ja kuni kaks
ühistut väljastpoolt Laagrit.
Rekonstrueerimisprojekti koostamise toetuse saamiseks tuleb
korteriühistul võtta kolm võrreldavat pakkumist, tellida projekt ning
saada selle alusel vallalt ehitusluba.
Seejärel maksab vallavalitsus pro-

jekteerijale tasu projekti koostamise
eest. Rekonstrueerimisprojekt peab
olema koostatud selliselt, et selle alusel saaks taotleda Kredexist 35%-list
rekonstrueerimistoetust. Rekonstrueerimistööde
projektijuhtimise
ja omanikujärelevalve toetuse saamiseks tuleb samuti esitada taotlus
koos määruses nõutud dokumentidega, kuid toetus makstakse korteriühistule välja peale ühistu poolt
kulude tegemist.
Koosolekul esitati palju erinevaid
küsimusi. Näiteks sooviti teada, miks
on valitud ainult soojustagastusega sundventilatsiooni paigaldamise
variandi ehk nn 35% skeemi toetamine. Selle põhjuseks on asjaolu, et
pärast rekonstrueerimist suureneb
oluliselt hoone õhupidavus ning
varasem loomulik ventilatsioon ei
suuda enam tagada elanikele piisavat
õhuvahetust. Siseruumide õhu hapnikusisaldus aga on väga oluline inimese elutegevuseks, eriti kahjulikult
mõjub hapnikupuudus ja sellega
kaasnev kõrge süsinikdioksiiditase
lastele, kelle aju alles areneb. Seetõt-

tu pole kaasaegsete hoonete puhul
pääsu sundventilatsioonist, soojustagastus aga on vajalik ja kasulik
energia ja elanike raha säästmiseks.
Samuti uuriti, miks saavad toetust
ainult ühistud. Selles osas polegi sisuliselt valikut, sest mõne aasta pärast kohustab seadus korterelamutes
ühistud niikuinii moodustama, mistõttu oleks igati mõistlik see kohe ära
teha ning toetuse saamise võimalus
peaks olema pigem väikeseks boonuseks.
Avaliku ruumi kujundamisest
Teise teemana oli koosolekul arutluse all avaliku ruumi kujundamise
teema korterelamute piirkondades.
Vald otsib ja pakub koostöövõimalusi sobivate lahenduste leidmiseks,
et avaliku ruumi kasutamine oleks
meeldiv ja turvaline ning tekitaks
kodukohatunde nii korterelamute
elanikel kui ka ümbruskonnas viibivatel inimestel. Kuna suurem osa
korterelamuid on ehitatud nõukogude ajal, mil maa oli riigi ehk
kogu ühiskonna omandis, siis on ka

elamute ümbrus planeeritud sellele
ajastule kohaselt. Nüüd aga elame
eraomanduse ajal ning peame proovima kujundada elamuid ümbritsevat avalikku ruumi niimoodi, et väikelapsed saaksid turvaliselt liivakastis
mängida, majaelanikel oleks koht
oma autosid parkida ning jalakäijad saaksid kõige otsemaid jalgteid
kasutada. Kuna ruum on piiratud
ja hooneid ümber ei tõsta, siis paratamatult tuleb püüda leida kompromisse. Käesoleva aasta jooksul on
vallavalitsusel kavas sõnastada avaliku ruumi kujundamise põhimõtted,
mis sisaldaksid ka koostööd erinevate huvigruppidega (sh korterelamute elanikud) ning mille alusel saaks
koos hakata tegema konkreetseid
tegevusi, nagu näiteks haljastuse ja
jalgteede hooldamine, lillepeenarde
rajamine, mänguvahendite ja istepinkide-prügikastide paigaldamine,
parkimise ja pesukuivatuse korraldamine jne. Täpsemalt räägime plaanidest ja võimalustest aasta lõpul, kui
on uuendatud valla arengukava ning
valminud järgmise aasta eelarve.
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VESI JA KANALISATSIOON

Veeteenuse hind Ääsmäel tõuseb

Sauevallakas
Facebookis

Saue Vallavolikogu tegi oma maikuu istungil otsuse AS-i Kovek hinnataotluse kooskõlastamise kohta ning sellest tulenevalt tõusevad Ääsmäel alates 1. juulist vee ja
kanalisatsiooni hinnad.
Aare Sõer
AS Kovek
juhataja

U

ued hinnad on ühesugused elanikele ja juriidilistele isikutele, taolist praktikat on seni kasutatud teiste Saue
valla väiksemates asulates. Praegused hinnad kehtivad Ääsmäel 2009.
aasta juulist, seega viimasel viiel
aastal pole hinnad muutunud. Paraku pole võimalik seda lõpmatult
jätkata, elu teeb omad korrektuurid.
Hinnatõus Ääsmäel on põhjustatud kahest asjast. Esiteks tehti
seal asula suuruse kohta märkimisväärseid (ca 970 000 eurot)
investeeringud 2013. aastal ning
umbes võrreldava suurusega taotlus
II etapi töödeks on sihtasutusele
Keskkonnainvesteeringute Keskus
esitatud 2014. aasta märtsis. Pean
tunnistama, et kui alustasin tööd
Kovekis 2010. aasta suvel, oli tavaline, et töönädal algas elanike pahameeletormi saatel, kuna kraanist
nädalavahetusel tulnud vesi oli ebameeldiva lõhnaga, roostesegune ja
rauamaitseline. Tänaseks on kaebused Ääsmäelt taoliste probleemide
tõttu muutunud harvaks, seejuures
enamus asula veetorustikku on veel
vahetamata.
I etapi käigus rekonstrueeriti
Soopealse veetöötlusjaam, osa torustikest, üks reoveepumpla ning
Ääsmäe puhasti. II etapi käigus on
kavas keskenduda torustikele Kasesalu tänava ja Salu tänava piirkonnas
ning Kase teel – eesmärgiks on nn
Ääsmäe väikeses kolmnurgas (Kaseurva tee, Kasesalu tänav ja Kase

tee) saavutada olukord, kus tänavatorustikud on kõik uued ning sellega peaks roostevee probleem kaduma lõplikult. Lisaks on kavas rajada
Soopealse veetöötlusjaama juurde
uus puurkaev ning paigadada ka
reservtoite generaator, kuna elektrivõrk on Ääsmäel kehvapoolne ning
katkestused häirivad tugevasti kogu
asulat. Hinnatõusus sisaldub kahe
etapi elluviimisega tekkiva omafinantseeringu osa (ca 21%) amor-

tisatsioon, mis moodustab uutest
hindadest umbes veerandi. SA
Keskkonnainvesteeringute Keskuse
finantseering hinnas ei sisaldu. II
etapis luuakse ka liitumisvõimalus
Tamme ja Lepasalu tänavatel, kus
seni kanalisatsiooni polnud.
Teine ja mitte vähemtähtsam
hinnatõusu põhjus on jooksvad
ülalpidamiskulud, mis vahepealse
viie aastaga on märkimisväärselt
kasvanud. Inimesed, kes 2009. aas-

tal olid nõus tegema tööd 500-600
euroga kuus, täna seda enam ei tee,
seda enam, et paljud tööd uutes
rajatistes ei toimu enam labida ja
mutrivõtmega, vaid puutetundlikel
ekraanidel.
Ääsmäe oli aastaid selline koht,
kus hakkas tekkima surnud ring –
pidevalt jukerdava veevarustusega
keegi rahul ei olnud, hinda peeti
saadava roostevee ja pidevate avariide kohta liiga kalliks. Selge oli, et
vanaviisi tehes – hoiame asjad kuidagiviisi korras, peamine, et hind
ei tõuseks – jätkata tegelikult ei
saanud. Kõva kriitika tuli ka tööstustarbijate poolt, kelle tootmisprotsessi tihedad rikked ning roostepruun vesi häiris.
Pean tunnistama, et kübarast
jäneseid meie võtta ei oska ning
paremat lahendust, kuidas saada asjad korda ja hind vähemalt samaks
jääks, varnast võtta pole. Siinkohal
on asi veel kaugel heast – nagu ma
eespool mainisin, on enamik torustikku Ääsmäel endiselt 30 aasta
vanune malmtorustik, kus endiselt
on survekõikumiste, hüdrantide
avamise ja torustike avariide puhul
võimalik rooste lahtipääsemine –
lahenduseks on selle täielik väljavahetamine lähikümnendi jooksul.

AS Kovek teatab veeteenuse hinna kehtestamisest* oma tegevuspiirkonnas Ääsmäe
alevikus alljärgnevalt. Hinnad hakkavad kehtima alates 1. juulist 2014. a.
Veeteenuse hind

Ühik

Tasu võetud
vee eest
KM-ta

Tasu võetud
vee eest
KM-ga

Tasu heitvee
ärajuhtimise
eest KM-ta

Tasu heitvee
ärajuhtimise
eest KM-ga

Füüsilised ja juriidilised isikud
(kõik tarbijad)

EUR/m3

1,49

1,79

1,84

2,21

*- Alus: Saue Vallavolikogu 29. mai 2014. a otsus nr 34. Antud artikkel ei ole veeteenuse hinna kehtestamise
teade seaduse täheduses, vastavad ametlikud teated on avaldatud Päevalehes 31.mail 2014. a. ja AS-i Kovek
veebilehel http://www.kovek.ee 30. mail 2014. a

SAUE VALD
Luba endale korraks reaalsusest väljaaste. Enne poeuksest sisenemist
või bussile tormamist kissisilmi flirt
läbi puuderoheluse põsile pressiva
päikesekiirega. Õõtsudes kiigel, jalad
õhus. Ootamatult helge tunne. Kultuurikeskuse pargis Laagris on selgi
aastal võrkkiiged suvisteks hetkedeks valmis.

HELLUKAS
MELLUKAS
eelmine kord olid need
rohkem nagu kohalike
joodikute/parmude ööbimisvoodid:((((

ANDRES LAISK
Eelmisel aastal lahkusid
mõned võrkkiiged küll
järk-järgult parematele
jahimaadele ja võisid
kuskil nurga taga saada ehk tõesti
osaliselt teiste sihtgruppide pärusmaaks. Aga pargis mina nägin ikka
enamasti lapsi ja noori, vahest ka turuvõrguga jalga puhkavaid koduteelisi. Ehk neid, kellele need mõeldud
on.

ANDRUS SALISTE
Lihtne, lööv, lummav!

EVELIN KÜÜTS
Lahe!

INGA LOOTUS
Ma ei pannud eelmisel
aastal tähelegi neid kiikesid:-) Aga tore, lähen
varsti proovin ära!

PANGATEENUS

Swedbanki Saue kontori uksed suletakse 1. juulist
Kui eelmises Saue vallalehes oli lugu Laagri konstaablipunktist, mis külastuste vähenemise tõttu suleti,
siis nüüd teatab Swedbank, et klientide muutunud tarbimisharjumused pangateenuste kasutamisel toovad kaasa Saue kontori sulgemise.
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angateenused on edaspidi Saue kontori klientidele
kättesaadavad interneti, mobiili, pangaautomaadi ning telefonipanga vahendusel. Swedbanki
Saue kontori juhi Maia Petraitise
sõnul vähendab pank kontorivõrku
eelkõige vähenenud kasutatavuse
tõttu. „Kontorites käivate klientide
arv on viimase kolme aastaga vähenenud kaks korda. Selle põhjuseks
on mugavus – inimesed eelistavad
teha sularahatehinguid masinates
ning makseid neti- ja mobiilipangas,“ selgitas Saue kontori juhataja

Maia Petraitis. Petraitise sõnul on
ettevõte viimastel aastatel uuendanud teenindusprotsesse ja arendanud elektroonilisi kanaleid, samuti

on muutust kiirendanud sularaha
sissemakse automaatide võrgustiku laiendamine. „Viimase suure
muudatusena lahendasime aegu-

vate pangakaartide uuendamise
protsessi. Alates veebruarist pakub
Swedbank võimalust saada uuendatud pangakaart tasuta koju posti
teel ilma kontorit kordagi külastamata,“ märkis Petraitis.
Kontorijuhataja kinnitusel eelistab kontoreid enim kasutanud
kliendigrupp ehk eakad inimesed
sularahatehingute tegemiseks järjest enam pangaautomaate. „Kontorist sularaha võtnud 60-aastaste ja vanemate klientide arv on
viimase nelja aastaga kahanenud
enam kui 2 korda ca 4000 inimeseni kuus. Arvestades, et Eestis on
umbkaudu 400 000 vanaduspensionäri, kasutab neist sularaha väljavõtmiseks Swedbanki kontoreid
vaid 1%,“ rääkis Maia Petraitis.

HEA TEADA
• 19. maist on Saue kontori
klientidel soovi korral võimalik broneerida endale panga
nõustamiskeskuse vahendusel
(tel 6 310 310) konkreetne
nõustamisaeg, et rahaasjade
ajamine saaks sujuvalt korraldatud ka edaspidi.
• Saue vallale lähimad Swedbanki pangakontorid ja sularaha sissemakse automaadid
asuvad alates 1. juulist Keilas ja
Järve keskuses Tallinnas.
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Orienteerumishuviline rajas Laagrisse moboraja
Mobo ehk mobiilne orienteerumine seob moodsa nutitehnoloogia ja traditsioonilise orienteerumisoskuse. Entusiastlik sauevallakas Priit Överik pani Laagrisse ja selle lähistele püsti mobo püsiraja, kus tõsihuvilised saavad harrastada oma lemmiksporti, aga samavõrra võib algaja uudishimulik teha seal oma
esimesed katsetused orienteerumises.
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• Tõmba mobo koduleheküljelt vajalik rakendus. (mobo.
osport.ee)
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riit on aastaid orienteerumisega tegelenud. Tema
hinnangul on see võrreldes
lihtsalt niisama metsarajal jooksukilomeetrite kogumisega oluliselt
põnevam ja füüsilisele koormusele
lisaks ka mõttetööd nõudev. Kaart
ja rada valmisid tema poja koolitöö
raames, juhendajaks ja abiliseks isa.
Nüüd on Laagris ja selle lähistel ca
10-kilomeetrine 15 kontrollpunktiga tähistatud mobiilne orienteerumisrada.
Eeldab paari äppi
Orienteerumissport on spordiala,
kus võistleja läbib kaardi ja kompassi abil ning võimalikult kiiresti
maastikul tähistatud ja kaardile
märgitud kontrollpunktid. Tava- ja
mobo-orienteerumise vahe on see,
et kaarti ja kompassi näppu võtta
polegi vaja, seda asendab rakendus
nutitelefonis.
Kõigepealt tuleb veebilehelt
mobo.osport.ee installeerida vastav äpp, käivitada see ja laadida alla
valitud kaart koos rajaga. Maikuust
alates leiab sealt keskkonnast tänu
Priidule ka Laagri-Harku nimelise
kaardi. Laagri raja stardipunkti, mis
silmale kaugele näha, leiab vallamaja vastas, jõe ääres olevast parklast.
Sealt võibki näiteks alustada. „Aga
tegelikult ei ole alguspunkt oluline, võib vabalt valida endale lähima
kontrollpunkti ja alustada sealt, kus
sobib, läbides täpselt niipalju punkte ja sellises järjekorras, kui parasja-

• Vali endale sobiv rada,
kuhu sooviksid minna, näiteks
Laagri.
• Ekraanile ilmub raja kaart.
Võid valida endale sobiva
kontrollpunkti, millest alustada. Kontrollpunktid maastikul
on tähistatud infotahvliga.
• Infotahvlitel paikneb spetsiaalne QR kood. Pildista
telefoniga seda koodi. Oled
jätnud märke, et oled selle
punkti läbinud. Hiljem saad
interneti teel täpselt läbitud
punktid järele vaadata.
Priit teeb moboraja kontrollpunkti tahvlil olevast QR koodist pilti, märge saadetakse mobo.osport.ee serverisse. Nii
saab raja läbimise ja kontrollipunktide kohta virtuaalvõrku statistikat koguda.

gu tuju on,“ soovitab Priit.
Raja läbimise ja kontrollipunktide kohta saab virtuaalvõrku statistikat koguda. Seegi käib nutividina
abiga, iga kontrollpunkti tahvlil on
QR kood, millest tuleb telefoniga
pilt teha ja see märge saadetakse
serverisse. Veebilehel mobo.osport.
ee peetakse statistikat enim kontrollpunkte läbinud mobiil-orienteerujate vahel ja on näha viimased
märked kõikide radade kohta kokku.
Teed on mustad kriipsud, hooned mustad kastid, lagedad väljad kollased laigud
Kui äpp on avatud, tuleb telefonis
kuvada ette kaart ja otsida sealt
järgmine kontrollpunkt. Stardile
lähim paistab kaardil kätte suunaga

kallasrajalt üle jalakäijate silla teisel
pool jõge. „Kontrollpunktide asukohas peab olema midagi äratuntavat, suvalisse kohta ei saa panna –
mingi kivi või teenurk või konkreetne objekt peaks ikka olema,“ selgitab Priit.
Kaardi on Priit joonistatud vastavalt orienteerumise leppemärkidele, mis algajale võib olla harjumatudki, kuigi jõgi ning lähealasuvad
tänavad ja hooned on siiski täiesti
äratuntavad. „Õuealad tähistakse
rohelisega, see on orienteeruja jaoks
läbipääsu keeld, samuti punasega
viirutatud alad. Teed on mustad
kriipsud, hooned mustad kastid,
lagedad väljad kollased, valge ala
on mets, valgel alal pruunid jooned
tähistavad kõrgusjooni,“ tutvustab
Priit. Leppemärkidest arusaamine

tulevat Priidu hinnangul paari-kolme korraga, neid võib enne rajale
minekut pisut netist tudeerida ka.
Esimese kontrollpunkti otsimine läheb kuni sillast üleminekuni
ludinal, esimene mõttekoht tekib
kaardil valget pruunide joontega ala
silmitsedes. Priidu selgituste kohaselt võiksid need olla siis tähistused
kõrguste muutumisest ja väike künka moodi asi tõesti vastu vaatab.
Kaart kuvab otsitava punkti asukohta kusagil sellel künkal jõekalda
ja metsanurga vahel. Natuke nõgestes tuulamist ja tähelepanelikku
pilku ning tõesti – vastu vaatab juba
stardipositsioonilt tuttav infotahvlike. Taas telefoniga foto koodist, raporteerimaks esimesest töövõidust
ja siis juba järgmine kontrollpunkt.
Priit teab, et tõsimeelsed harras-

tajad püsiradu mitmeid kordi läbi
ei jookse, põnevus kaob ära. Küll
aga usub ta, et algajaile ja miks mitte lastega ajaveetmiseks on Laagri
rada heaks võimaluseks. „Kui lastega koos siin mobiiliorienteerumist
proovida, siis õpivad nad loodusmärke paremini lugema ja ümbritsevat keskkonda tajuma. Nutitelefonid ja nende kasutamine lastele
ju meeldivad ka, siin saab siduda
tehnika looduse ja liikumisega,“
naerab Priit.
Ja veel üks asi. Kes nutividinaid
ei armasta, siis oma ehk LaagriHarku kaardi saab „vana kooli“
moel ka välja printida. Tõsi, oma
saavutusi siis registreerida ei saa,
aga lihtsalt aja veetmiseks orienteerumist proovida küll. Kaart on leitav www.orienteerumine.ee alamrubriigist "Kaardid".

SUVI

Maidlast leiab suvitaja liivaribaga supluskoha
Saue valda ei ole küll õnnistatud kilomeetrite pikkuse merepiiri ja kuldsete liivadega, aga oma
järveäärne suvituskoht on olemas koduvallaski.
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ovhoosi ajal maaparanduslikeks töödeks rajatud Maidla järv on täna oma esialgse
funktsiooni minetanud ja rõõmustab pigem suvitajaid kui põlde. Järve
pindala on 37 000 m2 ja keskmine
sügavus 3,5 m. Et järvel puudub
ühendus jõega ning seda toidavad allikad, siis tagab see mõnusalt
puhtaveelise supluskoha. Ka rannarõõmu saab nautida – järveäärne ca
100-meetrine liivariba ristub küll
kohati murulaikudega, aga suveks
saab rand liivatäiendust ja ka järveäärne juurdepääsutee silutakse
killustikuga sõidetavamaks, hetkel

on see pisut auklik ja maasturist pisemale masinale pakub suhteliselt
hüpliku sõiduelamuse. Külavanem
Siim Valgeväli on saanud vallamajast
lubaduse, et need asjad aetakse enne
kõrghooaega korda.
Külarahvas käib juba aastaid järve ääres suvemõnusid nautimas, eelkõige on tulijad Maidla suvilate piirkonnast, Pärinurmelt ja Ääsmäelt,
aga ujujaid on nii Saku vallast,
Raplamaalt kui ka Tallinnast. „Kõik
keskkonnast ja heakorrast lugupidavad külalised on Maidlasse oodatud
ja teretulnud. Kuid nagu ikka, leidub ka külalisi, kes käituvad üldsust
mittearvestavalt ning neil soovitame
koju jääda,“ ütleb külavanem. Kellegi kurjad käed on näiteks maha rebinud ja vasakule viinud Päästeameti
poolt ohutusinfo tahvlile paigalda-

tud päästerõnga. Igal aastal on isendeid, kes masina esirattad ikka kohe
liivaribale paigutada tahaks, nende
tõrkeks on külarahvas ette ehitanud
kivipiirded. Ka koeraujutaid küla
heameelega järve ääres ei näeks.
Üldse püüavad kohalikud inimesed valla ainsat rannalaadset
piirkonda oma jõududega korras
hoida – talgute korras on seda puhastatud, suurtest traktoriratastest
on ülevärvimise tulemusel saanud
kenad liivakastid, kempski varjub
puude vilus ning tühja limpsipudeli ja kommipaberi tarvis troonivad
suured prügiurnid.
Ametlikult ja paberite järgi ei
ole Maidlas siiski avalik rand, vetelpääste silma peal hoidmas ei ole ja
rannarõõmud on puhtalt oma vastutusel.
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Hüüru veski peremees Arno tripib vana villisega Siberis
13. mail pani Arno Pavel Hüüru veski ees uunikumi moega masinale hääled sisse ja suundus 25 000-kilomeetrisele reisile Siberisse. Auto triiki kraami täis: pudrupulbrid ja priimused, tekid ja toolid, ratas ja muu
rännukraam. Kõik vajalik, et kolm kuud vältav retk valutult kulgeks. Miks juba 67-aastane härrasmees sellise avantüüri ette võttis ja kuidas tema seiklus senini on kulgenud, saab lugeda Arno blogist.
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12. MAI
Homme sõidan! Minu käest on
korduvalt küsitud, kust ma sain
sellise mõtte, reisida Uazikuga
Venemaale. Noorukina lugesin
ma reisikirja „Autoga Jakutskist
Moskvasse“ – kaks Moskva inseneri otsustasid aastal 1965 Moskvits
402-l matkata Jakutskist Moskvasse. See oli aeg, kui Venemaal teid
õieti veel ei olnudki, auto oli kehvakene, tagavaraosi ei olnud, rehve
samuti. Alateadvusse raamat mingi
jälje jättis. Aega on läinud palju,
küll on mind seganud masu, hea
jutuga remondimehed, tänaseks
aga olen nii kaugel, et olen selliseks
pikaks sõiduks valmis. Planeerin
sõita mitte ainult Vladivostokki,
vaid kaugemalegi, ka tagasi arvan
jõudvat oma isikliku Uazikuga.
Tähtsaim mineku põhjus on siiski
asjaolu, et 1906. aastal asus Eestist
Vladivostokki elama ja töötama
minu vanaisa Juhan. 1923. aastal
sündis perre minu isa, 18-aastase
noormehena mobiliseeriti ta sõjaväkke, sõja lõppedes jäi ta Eestisse.
Tahan näha seda tõotatud maad,
kuhu asusid elama tuhanded eestlased, teiste hulgas ka minu esivanemad. Kõhe on natukene ikka,
enim pelgan sääski, ülejoonud tegelasi, auto on küll korralikult remonditud, kuid siiski... Natukene

muretsen ka oma tervise pärast,
olen vahepeal märkamatult 67-aastaseks saanud. Kuid jah, otsuse aitas langetada tõsiasi, et kui ma seda
läbi ei tee, siis piinab see mind vist
küll surmani. Sest oma unistused
tuleb täita.
14. MAI
Nonii, esimene päev sõitu Venemaal läbi, kokku tuli umbes 600
km. Tõusin Võrumaal kell neli,
pool kuus olin piiril. Eesti pool
läks kähku, Vene toll aga peedistas
mind, kuidas iganes sai. Villis ju
igasuguseid pakke täis, kästi kõik

juhatati lahkelt, naeratades. Isegi
politseinik, kes mind kinni pidas,
oli väga asjaline, kontrollis dokumente ja küsis imestusega - juhiload aastast 1964?
15. MAI
Tee Tverist Jaroslavli kuulub julgelt
maailma kõige hullemate teede
TOP 10-sse. Niivõrd auklik, et vähegi kiiremini sõites oleksid mitte
ainult rehvid purunenud, vaid ka
sillad alt lennanud. Ohutum oli
teepeenral sõita, laineline küll, aga
mitte tappev. Täna magan esimest
ööd autos, külm ehk ei ole, küll

siiski kiitsin perenaist. Las jääb
teadmine, et eestlased on viisakad.
21. MAI
Olen vahepeal jõudnud Krasnojarski kraisse, kuhu kunagi küüditati hulgaliselt eestlasi ja leedukaid.
Pererahvas, kelle juures elan, mäletavad neid aegu ja meenutavad
eestlasi kui töökaid ja väga korralikke inimesi. Selgitasin välja, miks
kaob õhk auto esimestest õhkpatjadest. Lukksepaks sattus väga hea
töömees, tegi vea kindlaks, leidis
veel teisigi lisaks, parandas ära,
raha küsis 1250 rubla. Pole palju
sellise töö eest, Vana Tallinna andsin boonuseks.
23. MAI
Autoga on nii, nagu vene masinatega ikka – üha uutest kohtadest
hakkab õli välja ajama, pean tähelepanelik olema, et midagi kuivale
ei jääks. See nn föderaalmaantee
M53 oli kuni Irkutskini päris jube,
mõtlesin, et ega Venemaad keegi
maismaalt vallutada ei suuda, murravad kaelad ja lõhuvad autod.

õue tõsta, ise pidevalt ähvardades,
et teeme trahvi, äkki oled spioon,
tee see ja teine kott lahti. Lõpuks
ei osanud nad millegi eest trahvi
teha, kraam autosse ja Pihkva poole. Küsisin paar korda teed, GPS
küll on, aga siiski, ja kõik korrad

aga kitsas. Ah jaa, täna pidas mind
jälle politseimees kinni, pidas seepärast, et imelik autonumber on.
Uuris, et ega ma väsinud ei ole,
muidu sõbralik. Lõunatasin ühes
kaukaaslaste kohvikus, maiustasin
supiga, polnud suurem asi, kuid

26. MAI
Sljudjanka linnast, kust läbi sõitsin, on kirjutatud, et ümbruskonna metsades hulgub 1000 näljast
karu, kes käivad inimeste kuure
rüüstamas. Sljudjankas on Baikali
sinirohelised värvid, lumised ning
metsased mäetipud, perekond Trapp oleks siin kindlast edelweissist
tahtnud laulda, kui nad aga sil-

manuks seda linnakest ennast, siis
oleksid nad ummisjalu põgenenud,
nii õudselt kole paistis see armetu
osmikute kogum selle ilu keskel.
Ma ei tulnud siia selleks, et kedagi kritiseerida, kuid praegu ei saa
mitte vait olla.
27. MAI
Hei, olen Tshitaas, kahtlesin kas
siia sisse keerata, kuid enne pikka
tühja teed Habarovskisse siiski otsustasin ja õigesti tegin. Kohalikud
dziiperid vaatasid auto korralikult
üle, leidsid vigu ja parandasid nad
suure allahindlusega ära, tundub,
et olen džiiperite perre võetud. Kadunud oli näiteks 1 kardaani polt,
teised lõdvad, uus 5-ne käigukast
ajab usinasti õli välja, vahekastil
vahetati simmerling, tehti korda
pidurid.
1. JUUNI
Liiviküla, kus asub Eesti muuseum, on tänaseks linna Bolshoi
Kamen üks rajoonidest. Muuseumi direktor, noor naine, tutvustas
väljapanekuid, maja ise kahekordne, väljapanekud avaldasid muljet.
Alates kiviajast, eestlaste saabubumisest 19. sajandi lõpus, kolhoosidest jne. Jõuka kolhoosi Novõi Mir
pani püsti eestlane, repressioonide
aegu lasti ta kahjuks maha, nii oli
tavaks. Viisin neile Muinsuskaitse
seltsi poolt hulga kirjandust, Tarvastu vallalt lipu.
Loe edasi:
arnopavel.blogspot.com/
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Sauevallakas töötas välja 100% orgaanilisel toorainel põhineva energiageeli
Hobimaratoonar Tarmo Reineberg ühendas oma kaks hobi, jooksmise ja mesilaste kasvatamise. Tulemuseks puhtal kohalikul toorainel – meel, kõrvitsal ja astelpaljul – baseeruv energiageel Honeypower,
mis on säilitusaineteta ja maitselt tunduvalt parem kui välismaised analoogid.
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oneypower maitseb natuke nagu mesi ja just see on
kodumaise energiageeli
peamine koostisosa. Mee magususele sekundeerib mõrkjam astelpaju
ja kusagil taamal tajub keel ka piparmündi värsket puudet. Mehuse
konsistentsi annab geelile kõrvits.
Täitsa selline maitsete kooslus,
mida võiks kiirel päeval ka niisama
energialaksuks võtta. „Minu kogemuse põhjal neid välismaiseid energiageele keegi just maitse pärast ei
tarvita. Ikka selle jaoks, et pikal distantsil kiire süsivesiku laeng lihastesse saada ja siis tuleb ka see läägelt
magus geel veega alla loputada,“
räägib Tarmo.
Kestvussporti harrastavad inimesed teavad, et kui distantsil on
oldud juba paar tundi, vajab orga-

nism jätkamiseks energiat. Vorstivõileiba just maratoni 20. kilomeetril ei hauka, kuna see vajaks
omakorda aega seedimiseks. Et jaks
püsiks ja energia taastuks, on toitumine soorituse ajal väga oluline.
Tavapäraselt on siis sportlasel taskus
energiageel, mida vajadusel kiirelt
keele alla libistada. Eestis sedalaadi
oma toodet seni polnud.
Honeypoweri mõttele tuli
Tarmo oma kompanjoniga eelmisel kevadel, kui just oli lõpetatud
Lõuna-Aafrikas toimunud 87 kilomeetri pikkune ultramaraton. Hotelli hommikusöögilauas pisikest
meepakikest tee sisse näppides tuli
meestel heureka-hetk. Mesi on ju
teada-tuntud energiaallikas ja kui
timmida seda teiste kasulike maitsetega, saaks ehk oluliselt maitsvama ja „ökoma“ energiageeli, kui see
välismaine sünteesitud kraam, mida
eelmisel päeval pakikeste kaupa manustatud sai. Seda enam, et Tarmo
nagu muuseas hobi korras ka mesi-

nik juhtus olema.
Ja see ei jäänud ainult mõttekiiksuks. Eestisse naastes kaaluti
plaan korralikult läbi. EAS andis
ideele innovatsioonitoetuse ja Tallinna Tehnikaülikooli laborites katsetati kokku kombinatsioon kõrvitsast, meest ja astelpajust. „Tahtsime
kodumaist kraami, vältisime taot-

luslikult igasugu apelsini või sidrunimaitselist komponenti,“ põhjendab Tarmo maitsete valikut.
Tänaseks on toode nii kaugel, et
leitud on sobib pakendamispartner
ja esimene pilootpartii meestel käes.
„Kusagile jaemüüki me muidugi
veel praeguses faasis jõudnud ei ole.
Pakume geeli huvilistele testimiseks

ja seda saab hetkel vaid postikulu
eest tellida läbi veebilehe. Tahame
koguda võimalikult palju tagasisidet nii maitse kui funktsionaalsuses
osas,“ julgustab Tarmo potentsiaalseid huvilisi veebilehele kiikama.
Senine tagasiside on olnud Tarmo
sõnul toetav – idee ja kontseptsioon
meeldib inimestele, aga seda, kas
keegi toodet ka päriselt ostma hakkaks, ei julge mees prognoosida.
„Ise me tarbime, ise usume sellesse,
aga ärist on täna veel ennatlik rääkida. Kuid kogemuse mõttes on see
arendusportsess äge olnud,“ kinnitab Tarmo.
Siiski usub ta, et kui esimest
omamaist energiageeli positsioneerida turunduslikult loodusliku ja
ökona, siis nišitootena võiks Honeypoweril turgu olla. „Ja puhas ja
kasulik on see kindlasti, ma julgen
öelda, et isegi beebitoidu asendajana,“ on Tarmo oma uudistootes
kindel.
Vaata lisa: www.honeypower.eu
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Ääsmäe tantsujuhi Piret Kuntsi looming
jõudis suvise suurpeo tantsude sekka
Juba viienda klassi pilkana, peale vaid mõnda kuud tantsuguru Maido Saare käe all, olla Piret vanaema sõnul koridori peegli eest elutuppa keerutanud, kinnitades, et mõtleb välja uusi tantse. Tänaseks
on toonane tuhin välja kasvanud nii kõvaks tulemuseks, et tema loodud autoritants on valitud suvisel
suurpeol sadade laste keerutada. Sealhulgas tantsivad seal ka tema enda õpilased – Piret juhendas
tantsupeole kolm rühma Ääsmäelt, lisaks naiste liikumisrühma Riisiperest.
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n maikuu esimene kõige
palavam päev. Tõmbab
kergemagi
liigutamise
peale naha niiskeks ja viib mõtte kusagile puude vilusse laisklema. Ääsmäe kooli tagusel platsil aga hõlpu
ei anta. On 4.-7. klassi valikrühma
tantsutund, päike lõõskab lagipähe
ja koolipäev ammu seljataga. Piret
seisab käed puusas ja utsitab noori:
„Nii, Kevin, jalad liikuma! Ei jää
maha! Tüdrukud, keskele kokku!
Veel natu-u-kene!“
Lapsed ütlevad, et Piret on
rõõmsameelne, aga natuke karm ka.
„No kui vahel kuri ei oleks, siis tantsupeole ei saaks ka,“ nendib õpetaja
ise. Ja ju ta teab, millest räägib. Lääne-Harjust pääses tantsupeo sõelast
läbi suhteliselt vähe lasterühmasid,
aga Piret viis ülevaatusele Ääsmäe
kolm rühma ja kõik need kvalifitseerusid ka tantsupeole.
Sel aastal näis tantsupeole pääsemise kadalipp tavapärasest tihedam,
nurinaid selle kohta, et niimoodi
nullitakse ära osalejate rõõm, kostus nii meedias kui tantsuringkondades. 22-aastase tantsujuhi staažiga Piret on seda meelt, et konkurss
ja parimate välja selekteerimine on
õige asi. „Sel aastal oli Harjumaa
ülevaatusel ikka väga nõrku rühmi.
Ma kujutan ette küll väikeste pettumispisaraid, aga kvaliteet on oluline,“ ei peaks Pireti hinnangul tantsupidu muutuma külasimmaniks.
Kvaliteedi tagab aga nõudlikkus, distsipliin ja pühendumine.
„Suhtumine eelkõige. Nii minu
oma kui ka tantsijate ja lapsevanemate oma. Tunnis kohalkäimine on
esimene asi. Tühjale kohale ei saa
midagi õpetada, ei rahvatantsu ega
matemaatikat,“ on Piret resoluutne.
Mataõpetajast tantsupedagoog
Paralleel matemaatikaga ei ole juhuslik. Nimelt on Piret Ääsmäe
koolis matemaatikaõpetaja. Rangete reeglitega reaalteaduse ning
loomingulisust eeldava koreograafia vahel manageerides Pireti peas
mingit lühist ei teki. Need kaks
valdkonda on tema elus elegantselt
läbipõimunud. Kui tantsima hakkas ta juba eelkoolis, toonases TPI
töötajate lasteringis, siis matemaatika võlud avastas naine keskkoolis,
oli kibe olümpiaadidel käija ja sai
keskkoolihariduse Nõo reaalgümnaasimist. Seal oli Eestimaa parim
reaalainete õpetamise tase.

Selle aasta tantsupeo piltide tegemine on veel ees, fotol on meenutus suvisest tantsureisist Kreekasse.

Aga kui matemaatikast on tänaseks saanud Pireti töö, siis tantsimine ja hiljem tantsu õpetamine on
olnud elukestev kirg. Laste tantsurühmast sattus Piret edasi Nõmme
pioneeridemajja ja siis tuli tansuansambel Lee ajajärk, mis saatuslikuks
saigi. Ei olnud lugu sellestki, et kodus vanematega pahandusi oli, et
mis see tüdruk leegib õhtuti pimedatel vanalinna tänavatel tantsutundi ja tagasi. Sisemine sund oli sees ja
oma toonast õpetajat Maido Saart
peab naine tantsumaailma nimeks,
mille võiks kulda raamida. Niipalju
oli neis tantsutundides imet ja inspiratsiooni.
Rääkis ise omale töökoha välja
Pedasse viis Piret paberid sisse siiski
algklasside õpetaja erialale. Tantsu
võttis kõrvalainena. „Mu vanatädi
ikka rääkis, et matemaatikaõpetaja
on väärikas amet. See tants, no see
võib lihtsalt kõrvalt olla, aga korralik elukutse peab ennekõike olema,“
naerab Piret. Need mataõpetaja paberid tegi ta ka ära, aga veider saatuseseik tõi 22-aastase tudengi ellu
tantsu taas tugevamalt esikohale.
Pireti kursuseõe õde töötas Ääsmäe Lasteaias ning kutsus oma vei-

di tantsimisega tegelevat õde sinna
tundi andma. Too ei tahtnud üksi
minna, kutsus Pireti kaasa. Tuli välja, et lasteaias pakuti koormust vaid
üks tund nädalas. „Ei tea, kust ma
selle julguse võtsin, aga igal juhul
marssisin koolidirektori kabinetti
lisatööd küsima ja ta võttiski mu
tööle 1.-2. klassi tantsurühma moodustama - juhendama, hiljem tekkis
juurde ka vanem rühm. Kursuseõde
otsustas, et ta siiski ei viitsi nende
liinibussidega Tallinnast Ääsmäele
seigelda, aga mina jäin.... 22 aastaks," meenutab Piret.
Need kaks kümnendit ja natuke
peale on Pireti käe alt käinud läbi
sadu tantsijaid. Valla kultuurinõunik Kaija Velmet ei ole tunnustusega kitsi, öeldes, et tegemist on ikka
väga tasemel tantsujuhiga. Ääsmäe
kool on ju pisike, tantsijate valimisel
ei saa teha võimete järgi eelselektsiooni. See tähendab, et Piret suudab panna tantsima pea iga lapse.
Küll on nii, et tema soovitusel on
koolis 1.-4. klassini rahvatantsuring
selline poolkohustuslik. „Nii väikesed lapsed ei oska veel ise huviala valida. Väike sundimise moment peab
ikka juures olema. Kui ma poleks
neid oma viiendikest poisse nööri

otsas hoidnud, ega nad täna tantsu
juures vast olekski. Ja kui ka loobuvad ühel hetkel, siis polka ja "Kaera-Jaan" on neil elu lõpuni selged,“
usub Piret.
Lapsed nendivad, et tantsutund
on nagu trenni eest. Ja korraliku
koormuse saab neist kätte küll,
kui ikka "Kaera-Jaan" ja "Tantsuhoos" järjest maha keerutada, on
võhm väljas ka. Lisaks on neil ka
kogemused ja emotsioonid tantsupeolt, ühise vennaskonna tunne ja
mitmed suvereisid, mida Piret oma
õpilastele organiseerib. Sel suvel ootab ees trett Austriasse ja Poola, aga
käidud on Ungaris, Itaalias, Kreekas – ikka tants ja kohalik kultuur
käsikäes.
Panused valgel šokolaadil
Selleaastane tantsupidu on Pireti
jaoks pisut erinev. Kuigi tema kontolt võib neid leida kümmekond,
kus ta on osalenud nii ise tantsijana
kui juhendajana, aga omaloodud
tantsu peokavas leida on sootuks
teine tunne. Tantsusamme on Piret muidugi kõik need aastad ise
seadnud. Tema loomingus põimub
klassikaline samm ja muster moodsamate suundumustega. „Ma ei la-

gasta, ma arendan. Mulle meeldib
lisada rohkem jooniseid ja hüppeid
algupärase lahenduse juurde. Kuigi
ka minu jaoks on mõned asjad pühad, "Tuljak" jäägu "Tuljakuks",“
leiab Piret.
Tänapäevasema käekirja sai Piret kaasa oma õpetajate käest. Nii
Maido Saar kui hilisem Peda õppejõud Mait Agu miksisid rahvatantsu
sisse varietee elemente ja moodsamat koreorgaafiat ja ses mõttes on
Piret natuke omaenda juhendajate
nägu.
Aga kui kuulutati välja tantsupeo tantsude konkurss, ei olnud
mitte Piret ise, vaid hoopis tema
tütar see, kes utsitama hakkas, et
ema osa võtaks. „Vedasime siis valge
šokolaadi peale kihla – tema ütles,
et jõuan finaali, mina panustasin
sellele, et ei jõua,“ meenutab Piret
naerdes. Konkursi algtingimustes
pakuti välja muusika, millele tants
kujundada, ette oli kirjutatud ka
natuke tingimusi, et tants peab sisaldama eakohaseid samme, eesti
tantsu liikumist, mängulisust jne.
Piret võttis tütre väljakutse vastu ja mõtles välja just pisikeste 2.-3.
klassi laste kavva sobituva tantsu
"Mängulust". Natuke viiteid "Kaera-Jaanile", pisut poiste kukepoksi,
plaksutamist-keerutamist, hüppeid
ühel jalal ja ümber kehatelje, vahelduvad tempod ja kiired kombinatsioonimuutused. Selline hoogne
ja vahelduva emotsiooniga koreograafia meedis ka konkursi žüriile
ja finaalikoht oli käes. Ema ja tütar
panid veel mõned valge šokolaadi
tahvlid vahele ja tegid uue leppe –
kas Pireti tants suudab ka finaali
kinni panna. Taas tütar optimistlikumal, ema ettevaatlikumal positsioonil. Ja täispanus tuli. Sel aastal
tantsivad sajad lapsed suurpeo platsil just Pireti loodud sammude järgi. „Nüüd ma võiks vanatädile küll
öelda, et näed – kes teaks või mäletaks mind väärika matemaatikaõpetajana, aga tantsupeo ajalooraamatutesse jääb minu nimi igavesti,“
tunneb Piret vaikset uhkust.
Aga nimi tantsupeo tantsu taga
ei tähenda, et reaalses elus oleks
aega loorberitele jääda. Ees ootab
tegus suvi. Viimased ettevalmistused kolme suvisele suurpeole
mineva rühmaga, terve tantsupeo
nädal, mil tehakse ettevalmistusproove ja elatakse lastega linna
koolimajades. Siis kuus päeva puhkust ja ees ootab Austria reis koos
5.-6. klassi tantsupundiga.
Piretil on olnud küll natuke
närvesööv, aga vaieldamatult edukas hooaeg. Respekt.
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Kaks sõpra arendavad Koppelmaa
külas turismiettevõtlust
Aastal 2007 leidsid noored mehed Renee Voodla ja Jonel Põld Kuldsest Börsist vana talukoha
müügikuulutuse. Ostuotsus sündis üleöö ja seitse aastat hiljem rõõmustab külastajaid räämas
maja asemel Endla turismitalu oma maakividest seinte ja maalähedase meeleoluga.
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allinna piirilt 14 kilomeetri
kaugusel Koppelmaa küla
südames asuvas turismitalus on mehed proovinud hoida
rahvuslikku joont ja looduslikke
lähenemisi. Ei mingit plekk-katust
ega kipsseina, maja katab Muhumaa randadest korjatud rookatus,
hoovi ääristab ajaloolise hõnguga
roigasaed, peamaja sisemus peidab
rustikaalseid palktalasid ja mineviku
puutega aidakirstu ning eestiaegseid
heinarehasid. „Kohe algselt oli idee,
et katsume kujundada siin võimalikult eheda talumajapidamise õhustiku. Kuigi tänase kogemusega ma
pean tõdema, et lihtsam oleks olnud
uus maja püsti panna, kui seda vana
elule aidada,“ ütleb Renee.
Vana maja maakividest seinu ei
raatsinud uued peremehed kohe
kuidagi maha lammutada, need jäeti paika, aga kogu ülejäänud hoone
võeti nullini maha. Ja mida kõike
seal majas ja ümber ei leidunud. Renee sõnul viidi minema vähemalt viis
konteineritäit kraami – alates 3-liitristest klaaspurkidest, mida oli terve
pööning täis, kuni maa alla kaevatud traktorite ja kivirahnudeni välja.
„Aga oma kontseptsioonist loobuda
ei tahtnud ja ega siis Tallinna lähedalt seesuguse õhustikuga kohti
naljalt võtta ka ei olnud,“ meenutab
Renee, miks üks Tallinna ja teine
Tabasalu poiss oma energia siiski
Saue valda suunasid.
Seitsme aastaga on mehed jätnud
talusse tuhandeid töötunde. Kasutatud on küll ka spetsialistide abi, aga
oma näpud on ikka igas asjas sees
ja vahel. Renee ise täidabki turismitalus nii peremehe kui töömehe
rolli, töötajaid ametlikult palgal ei



hakse sooduspakkumisi kupongimüügikanalis Cherry, aga peamiselt
liiguvad soovitused ja info inimeselt
inimesele. Ühest sajapealisest seltskonnast tuleb hea ürituse korral ikka
paar uut klienti. Suviste joogalaagrite korraldajad on juba natuke nagu
püsikunded – tulevad tagasi aastast
aastasse.

ole. Vahetab vajadusel ise voodites
pesud, istub murutraktori selga või
saeb puid saunaahju. „Mulle kohe
meeldib. Tulen hommikul linnast
siia, panen dressipüksid jalga ja hakkan nokitsema. Metskitsed sebivad
ringi ja üks kurepaar on juba nagu
ära kodustatud, kõnnivad siin õuel,
ei karda midagi. Õhtul teen sauna.
Siin on ju mõnus ja kogu aeg midagi
teha,“ nendib mees. Ta peab ettevõtmist oma n-ö pensionisambaks,
kaugemates unistuses ehitaks ta
oma perele siiasamasse ka kodumaja,
arendaks vaikselt turismiäri.

Turismitaluski jätkub nokitsemist ja
edasiarendamist kogu aeg. Renee on
just lõpetamas vahvatel kanajalgadel
troonivat kämpingumaja.

ENDLA TURISMITALU OÜ

Enne ja pärast: allolevast ahervarest vormisid peremehed rahvuslikku joone
ja loodusliku lähenemisega turismitalu.

Fookus ürituste korraldamisel
Endla talu uuesti ülesehitatud keskne peamaja lubab alumisel korrusel
pidutsemisvõimalust ligi sajale külalisele, sisse on seatud ka korralik
köök. Teisel korrusel saab askeetlikes numbritubades ööund magada
34 inimest. Paar aastat tagasi valmis
eraldi laastukatusega saunamaja, kus
on korralik puuküttega saunaahi ja
maja kõrval tiik, kuhu kuuma keha
jahutama kukkuda. Kamin, kööginišš ja majutusvõimalus 16le. Saunamaja ja peamaja saab rentida nii koos
kui eraldi, kuidas kundele paremini
sobib.
„Me oleme suuna võtnud jah pigem ürituste korraldamisele. Mitte
et me üksikut juhuslikku turisti võõ-

Teenused:
ürituste korraldamine,
majutus, toitlustus

rustada ei tahaks, aga terve maja rentimine läheks perepuhkuse mõttes
liiga kalliks. Lihtsalt tube me välja ei
üüri ja igapäevaselt ilma konkreetse
tellimuseta avatud ei ole,“ selgitab
Renee tegutsemisformaati.
Soovitused suust suhu
Erinevate suunitlustega sündmusi
on tänaseks Endla turismitalus peetud juba sadu. Suvised joogalaagrid
ja juubelid, pulmad ja peied, koos-

SUVEL SAUE LINNAS - TULE KAEMA!

15. juuni kell 11-15
 Taaskasutuslaat „Pargi ja reisi“ parklas Maxima kõrval
23. juuni kell 21
 Saue linna jaanituli Saue tammikus jaanituleplatsil.
Tantsuks mängib ansambel Amadeus. Pidu on prii!

2. juuli kell 18
 III Harjumaa Puhkpillipäev „Tulkõ kokko“ Saue
jaanituleplatsil

26. juuli kell 10.30-19.00
 Väljasõit suvelavastusele „Vassa Zeleznova“ Kukruse

polaarmõisa. Peaosas Ülle Lichtfeldt. Hind 28 eurot. Info
Saue Päevakeskusest telefonil 6595070.

LOE LISAKS WWW.SAUE.EE

Asukoht:
Koppelmaa küla, Saue vald,
www.endlatalu.ee

olekud ja kokkutulekud suguvõsale. „Siit on läbi käinud ikka Eesti
meelelahutusmaastiku olulisemad
bändid The Sunist Shannonini,“
teab Renee. Talu ümber on ka 8
hektarit maad, näiteks firmade suvepäevadel tõmmatakse põllule üles
võrkpallivõrgud või paigaldatakse
vutiväravad. Kui vaja, vahendatakse
külalistele kõik teenused õhtujuhist
õhtusöögini.
Kliente jätkuvat aastaringselt,
kuigi reklaamieelarvel suuri summasid ei ole ja tähelepanu tõmbamiseks
meeletuid pingutusi pole ka tehtud.
On olemas koduleht ja aeg-ajalt te-

AS BALSNACK INTERNATIONAL HOLDING

Tööd saab:

TOOTMISTÖÖLINE-OPERAATOR
TÖÖ KIRJELDUS: Seadmete ettevalmistamine tööks, töö
pakkemasinaga / Abistamine kauba laadimisel /
Tootmisjuhi poolt antud igapäevaste tööülesannete täitmine
NÕUDMISED KANDIDAADILE: Füüsilise koormuse taluvus /
Kohusetundlikus ja täpsus / Eesti keele oskus
KASUKS TULEB: Eelnev töökogemus antud valdkonnas /
Tõstukijuhi load / Kehtiv tervisetõend
ETTEVÕTE PAKUB: Sõbralikku kollektiivi /
Huvitavat ja mitmekesist tööd / Töötulemustele vastavat palka
TÖÖ ISELOOM: Asukoht- Harjumaa, Ääsmäe
TÖÖLE ASUMISE AEG: niipea kui võimalik.
TÖÖ TÜÜP: täistööaeg, palgatöötaja.
Kandideerida CV saatmisega aadressil info@balsnack.ee
või helistada +372 53474376

Arenetakse tasapisi
Renee sõnul on äri mõttes kindlasti
oluliselt kasumlikumaid valdkondi kui turismiettevõtlus. Mehed on
aastatega ettevõttesse investeerinud
ligi 5 miljonit krooni, selle äratasuvusaeg olla ikka veel kaugel. „Enamuse tekkivatest vabadest vahenditest paneme siia tagasi. Sel suvel
näiteks tahame tagaaeda püsti panna
väiksed kämpingumajad, siis saaks
pilgu ka üksikkliendile suunata. Selle suve teema on veel paarisaja meetri
pikkuse elupuuheki istutus,“ tõstab
Rene katet tulevikuplaanidelt. Veel
mõlgub meeles autokaravani pargi
ehitus koos pesemis- ja kööginurgaga, sellise teenuse pakkumine olla
lähikandis olematu. Kindlasti oleks
jumet ka suuremate suveürituste
korraldamiseks, välivõimalused näiteks teatriprojektide või kontsertide
korraldamiseks oleks Endla talus
suurepärased. „Vaikselt nokitseme
siin, ega meil miskit suurt ja valmis
viisaastaku plaani ei ole. Aeg näitab,“
jääb peremees tagasihoidlikuks.
Oma küla inimestega pole Endla talu meestel seni tihedamat sidet
tekkinud. Reneele tundub, et Koppelmaal hoitakse pigem omaette ja
suuremat seltsielu ei toimu. Aga kui
tahet oleks, pakuks mees ka oma
rahvale võimaluse Endla talus midagi teha, olgu selleks siis külakoosolek
või sügissimman. „Jumala pärast,
kui kellelgi tuleb mingi hea idee,
siis vabalt,“ kutsub Renee kohalikke
üles korraldama.

TÄHELEPANU,
GÜMNAASIUMILÕPETAJAD!
Saue vald premeerib oma
tublisid abituriente, neid, kel
lõputunnistusele lisaks ette
näidata kuld- või hõbemedal,
rahalise preemiaga. Kuldmedali saaja preemiasumma on
100 eurot, hõbemedali saajal
70 eurot.
Preemia kättesaamiseks
tuleks medalistil endast
teada anda hiljemalt 15. juuliks e-posti aadressil birgit@
sauevald.ee. Juurde lisada
lõputunnistuse koopia ja
arveldusarve number.
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22.06.2014 kell 19.00 toimub

SAUELANE LIIKUMA!

Maidla
Seltsimaja lõkkeplatsil

SAUE VALLA JA LINNA
RATTARETK 2014

JAANITULI
Esineb ansambel

SVIPS &
ERVIN LILLEPEA

08. juuni 2014
DISTANTS 52 KM

Toimuvad võistlused
Kohapeal toitlustaja

Marsruut: Vanamõisa
vabaõhukeskus - Kumna Humala - Adra - Keila-Joa Naage - Vääna Vanamõisa vabaõhukeskus
Algus kell 11.00
Vabamõisa
vabaõhukeskuses
Retkel toimuvad mitmed vahepeatused ja saab
jalgu puhata ning näha kohalikku elu-olu ja
vaatamisväärtus
Külastatakse Kumna mõisa, Humala ja Naage
kaitserajatisi, Adra küla püramiid elamuid,
Keila juga, Vääna mõisaparki, Tugamanni silda
Kõikide rattaretkele vahel loositakse välja
mitmeid hinnalisi auhindu

Peaauhinnaks JALGRATAS

Lõunapaus kaunil Keila-Joal
Lõpetamine ja auhindade
loosimine Vanamõisa
vabaõhukeskuses

Päeva juhib
Sven Sumberg

Osalustasu: 3 eurot kui 31.05 / 6 eurot alates 01.06 – 06.06
Osalustasu sisaldab stardipaketti, jalgrataste hooldust retkel,
lõunasööki, kultuuriprogrammi, ekskursioone
Registreerimine alates 01.05 veebilehel:
www.vabaõhukeskus.ee, täida registreerimisvorm!

Liikluskorralduse tagab

Koduvald

Sissepääs 2€

Pileti ostjate vahel loosime
välja auhindu.
Info: 53427155 Ene

HÜÜRU JAANITULI
HÜÜRU MÕISA ÕUEL

esmaspäeval, 23.juunil 2014 algusega kell 19.00
*rahvalikud mängud su
urtele ja väikestele
alus
ukorv
*grillimisvõim
*kaasa võtta piknik
info telef:52 38 261 Irja

VANAMÕISA VABAÕHUKESKUSES, SAUE VALLAS
21. JUUNI • ALGUSEGA 19.00
SÜDASUVISED KONTSERDID VANAMÕISA VABAÕHUKESKUSES
26.06, kell 20.00 Marko Matvere ja Peep Raun – ”Merelaulud”
10.07, kell 20.00 Kohtumine Valgrega – Rain Simmul, Jaan Sööt ja Allan Jakobi
12.07, kell 20.00 Südasuvised kontserdid – Maarja-Liis Ilus
14.07, kell 20.00 Kauneim suveõhtu sinu elus – Kaunimate aastate vennaskond
24.07, kell 20.00 „Eile nägin ma Eestimaad“, pühendusega RUJALE –

VÕISTLUSED JA
MÕÕDUVÕTMISED
LASTEALA

KULDNE TRIO

Taavi Peterson, Jaanus Nõgisto, Margus Kappel, Priit Kuulberg, Andrus Vaht
1.08, kell 19.00

Tõnis Mägi – “Legendaarsed laulud”

15.08, kell 19.00 Koit Toome & Liveband
www.vabaõhukeskus.ee

PILET 6 €, alla 140 cm sissepääs tasuta
www.vabaõhukeskus.ee

Soojendavad: BROCOL
JA MENTAL FLOSS
ÕHTUT JUHIB
VALMAR DREGER

Tule rongiga • Saue jaamast 10 minuti jalutuskäigu kaugusel • vaata rongiaegu www.elron.ee

Koduvald
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AEG
6.- 8.06

ÜRITUS
„Head ööd, ema“

TOIMUMISKOHT, AEG
kell 19 Hüüru mõisas

6.06

Teatrietendus Michael
Cooney „Rahauputus“

kell 20 Ääsmäe põhikoolis Kiisa rahvamaja etendus.

MTÜ Ääsmäe
Külakogu

7.06

Saue valla beebipäev
(kutsetega)

kell 11 Saue Valla Kultuurikeskuses

Saue
vallavalitsus,
Saue Valla
Kultuurikeskus

7.06

Ääsmäe kevadlaat ja
heategevuslik etendus
„Väike prints“

kell 10 Ääsmäe külaplatsil

MTÜ Ääsmäe
Külakogu

8.06

Saue valla rattaretk

Algusega kell 10. Osavõtutasu 3 € kuni 31.05. 6 €
01.06-06.06. Eelregistreerimine: info@kodukyla.ee

9.-13.06

Tänavakultuuri linnalaager.
Lisainfo kultuurikeskusest tel
6796 765; info.veskitammi@
sauevald.ee.

Registreerumine grafiti, loovuse, trendi, seikluse, foto
ja teatri tiimidesse on alanud. Kohtade arv on piiratud,
rühmas maksimaalselt 15 last vanuses 7-15 aastat.

10.11.06

„Head ööd, ema“

kell 19 Hüüru mõisas

14.06

Laagri taluturg

kell 10-14 Saue valla Kultuurikeskuse õuel

Saue Valla
kultuurikeskus

Tel 6796 765,
info.veskitammi@sauevald.ee

14.06

Päev iseendale - koolilõpp

kell 10 Ääsmäe külakogu ruumides

MTÜ Ääsmäe
Külakogu

aasmae.kylakogu@gmail.com,
tel 5566 0875

14.15.06

„Head ööd, ema“

kell 19 Hüüru mõisas

15.06

Monoteater. Tiina Tauraite
„Traktor“

kell 17 Ääsmäe külaplatsil

21.06

Jaanisimman

22.06

Ääsmäe jaanituli

22.06

Maidla jaanipäev

23.06

Tuula jaanituli

kell 19 Tuula küla jaanitule platsil

23.06

Kiia küla jaanituli

kell 19-01 Kiia külas. Esineb ansambel Wismari Poisid

23.06

Hüüru jaanituli

26.06

Marko Matrvere ja Peep
Raun „Merelaulud ehk mulle
meeldib maa“
Pilet eelmüügist: 16 €, 14 €
(pensionärid)

5.07
5.07

Vabaõhukontsert Marek
Sadamiga
Vanamõisa malesummer
2014

KORRALDAB
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KONTAKTID
info: 5291 410
aasmae.kylakogu@gmail.com
tel 5566 0875

Tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee

Kel huvi kevadlaadal müüa, peab
võtma ühendust Marek Muidrega
marek_muidre@hotmail.com
MTÜ Vanamõisa Tel 5140761, katrin@kodukyla.ee,
küla
www.vanamoisa.ee
Registreerumine linnalaagrisse:
MTÜ Pere Heaks,
MTÜ Pere Heaks, Lilian Kold, tel
Saue Valla
5660 6229, lilian@pereweb.ee;
Kultuurikeskus
tnklinnalaager.blogspot.com
info: 5291 410

BATUUDI
RENT

info: 5291 410

kell 18-02 Vanamõisa Vabaõhukeskuses. Kuldne Trio ja
Mental Floss, lasteprogramm, atraktsioonid
kell 20 Ääsmäe külaplatsil. Esineb Iiukala bänd
Hiiumaalt, õhtujuht Kalvi Kants, atraktsioonid.
kell 19-02 Maidla Seltsimaja lõkkeplatsil. Tantsuks
mängib ans SVIPS koos Ervin Lillepeaga.

kell 19 Hüüru mõisa õuel. Rahvalikud mängud suurtele
ja väikestele, grillimisvõimalus. Kaasa võtta oma
piknikukorv.
kell 20 Vanamõisa Vabaõhukeskuses.
Kontserdil kõlavad vanad merelaulud ja ballaadid koos
jutuga purjelaevanduse kuldajast. Marko Matvere:
„Kõik armastatumad mereromantikutest laulu-kirjutajad
toetuvad oma loomingus sellele pärimusele. Laevad
olid siis puust ja mehed rauast.
kell 10 Ääsmäe külaplatsil vabaõhukontsert värskete
pannkookide, kohvi ja Marek Sadamiga
kell 11 Vanamõisa vabaõhukeskuse terrassil

MTÜ Ääsmäe
Külakogu
MTÜ Vanamõisa
küla
MTÜ Ääsmäe
Külakogu
MTÜ Maidla
Külaselts
MTÜ Tuula
Tutulus
MTÜ Kiia Küla
Noortekeskus
MTÜ Hüüru
Külaselts

Tartu Kontsert
OÜ

MTÜ Ääsmäe
Külakogu
MTÜ Laagri
MAEKK

aasmae.kylakogu@gmail.com,
tel 5566 0875
Tel 5140761, katrin@kodukyla.ee,
www.vabaõhukeskus.ee
aasmae.kylakogu@gmail.com,
tel 5566 0875
Info Ene Mitt 5342 7155
ene@sillaotsa.ee

www.hyppa.ee
56 461 100

Tiivi Käbal tel 5184189

Irja Targama tel 5238 261
Piletid eelmüügis Piletilevi või
Piletimaailma müügipunktides;
ostes pileti internetilehelt
www.kontsert.ee pileti hind 14
eurot. Piletiinfo tel 5068693 või
ludmilla@kontsert.ee
aasmae.kylakogu@gmail.com,
tel 5566 0875
laagri.male@gmail.com
Piletid eelmüügis Piletilevi või
Piletimaailma müügipunktides;
ostes pileti internetilehelt www.
kontsert.ee pileti hind 14 eurot.
Piletiinfo tel 5068693 või
ludmilla@kontsert.ee
Piletid eelmüügis Piletilevi või
Piletimaailma müügipunktides;
ostes pileti internetilehelt
www.kontsert.ee pileti hind 14
eurot. Piletiinfo tel 5068693 või
ludmilla@kontsert.ee
Piletid eelmüügis Piletilevi või
Piletimaailma müügipunktides;
ostes pileti internetilehelt
www.kontsert.ee pileti hind 14
eurot. Piletiinfo tel 5068693 või
ludmilla@kontsert.ee

10.07

„Kohtumine Valgrega“
Pilet eelmüügist: 16 €, 14 €
(pensionärid)

kell 20 Vanamõisa vabaõhukeskus.
NäitlejaRain Simmul ning muusikud Jaan Sööt ja Allan
Jakobi toovad kuulajate ette emotsionaalse
kontsertetenduse Raimond Valgrest.

12.07

„Südasuvised kontserdid”Maarja-Liis Ilus. Pilet
eelmüügist: 16 €, 14 €
(pensionärid)

kell 20 Vanamõisa vabaõhukeskus.
Tartu Kontsert
Maarja-Liis Ilus (laul), Peeter Rebane (kitarr), Marek Talts
OÜ
(kitarr)

14.07

„Kauneim suveõhtu sinu
elus”- Kaunimate aastate
vennaskond

kell 20 Vanamõisa vabaõhukeskuses teatraalselt
elegantne kontsert, kus astuvad humoorika kavaga
üles laulvad näitlejad: Andres Dvinjaninov, Hannes
Kaljujärv, Indrek Kalda, Toomas Lunge ja Jüri Lumiste
ehk Kaunimate Aastate Vennaskond. Pilet eelmüügist:
16 €, 14 € (pensionärid)

Tartu Kontsert
OÜ

19.07

Harku Kantri

kell 20 Vanamõisa vabaõhukeskus

Harku Kantri
MTÜ

www.vabaõhukeskus.ee

24.07

„Eile nägin ma Eestimaad“
kontsert pühendusega
ansamblile RUJA: Taavi
Peterson, Jaanus Nõgisto,
Margus Kappel, Priit
Kuulberg ja Andrus Vaht.

kell 20 Vanamõisa vabaõhukeskus.
Pilet eelmüügist: 16 €, 14 € (pensionärid)

Tartu Kontsert
OÜ

Piletid eelmüügis Piletilevi või
Piletimaailma müügipunktides;
ostes pileti internetilehelt
www.kontsert.ee pileti hind 14
eurot. Piletiinfo tel 5068693
või ludmilla@kontsert.ee

27.07

Mati Kalapidu

kell 10-15 Mati Kalapoe esisel platsil Hüürus. Eesti
Meistrivõistlused Kalagrillimises. Tasuta

Eesti Grilliliit,
Saue vallavalitsus

Tartu Kontsert
OÜ

E-N 35%
soodsam

VABA AEG

Algavad Vanamõisa Keraamika suvekursused!
KAJA
TAMMSALU
juhendaja

V

aadates tagasi sügis-talvistele keraamikakursustele,
tulevad kohe silme ette innukad täiskasvanud ja särasilmsed
lapsed, kes kogunesid igal nädalal
kahel korral Vanamõisa seltsimajja
keraamikatöötuppa, kus valmisid

kaunid ja isikupärased esemed. Eriliselt meeleolukad olid pühapäevased laste keraamikakursused. Sellist
fantaasiarohkust ja värvikirevust leidub ainult laste töödes!
Juunis algavad taas Vanamõisa
keraamika suvekursused, mis tasapisi on muutumas igasuviseks traditsiooniks. Oodatud on nii suured
kui väikesed keraamikahuvilised,
kes tunnevad rõõmu isetegemisest
ja naudivad oma käte vahel valmi-

nud loomingut.
Iga nädalased kursused hakk a v a d
toi mu ma
esmaspäeviti kell 19-21 looduskaunis kohas Harku vallas Kütke külas.
Keraamika töötuba asub erilises
klaasateljees, millest avaneb avar
panoraamvaade loodusesse ja mis

annab võimaluse keraamikakursusi
läbi viia iga ilmaga.
Üheskoos saame avastada loovust iseendas ja katsetada erinevaid
saviesemete voolimise ja vormimise tehnikaid ning glasuurimist.
Suvekursustel saab proovida kätt
potikedral, mis annab veel rohkem
võimalusi erinäoliste keraamikaesemete valmistamiseks. Eelteadmised
keraamikast pole vajalikud ning liituda võib kursustega läbi suve.

LISAINFO
TÄPSEM INFO JA
REGISTREERIMINE:
vanamoisakeraamika.com/
LIITU KA FACEBOOKIS:
www.facebook.com/
VanamoisaKeraamika
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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 VALLALEHT

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

Aitan müüa / üürida /
vahetada Teie kinnisvara
(korter, maja, suvila).
Kiire ja professionaalne
tehing.
SOODSAIM VAHENDUSTASU!
Tel 568 27044, Aira Piibeleht
Arvin Varad OÜ

Koduvald

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

ABI MAJA
KASUTUSLOA
SAAMISEL.
TEL. 52 200 23
MIKK.
OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215,
info@est-land.ee

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

TÄNAVAKIVIDE MÜÜK JA
PAIGALDUS

Võrkaiad, haljastus, freesasfaldist teed
ja platsid, maakivide müük ja paigaldus.
Väiksemahulised asfalteerimistööd.
11 AASTAT KOGEMUST.
henno.piirme@gmail.com
www.kivivennad.ee 5519855,5588842

HAMBAARST Arina Palm-Lillepea
VÕTAB VASTU UUES KLIINIKUS:
kliinikpluss.ee

Sõpruse pst. 145
A-korpus
3. korrus
6720097

Kasuta kutselist kinnisvaramaaklerit!
* turuhinna määramine
* regulaarne tagasiside müügiprotsessist
* juriidiline korrektsus
* palju reklaamikanaleid
* kliendihaldurid pankades
* sõbralik hind

51 53 656

Aet .Alliksoo @pindi.ee

Raamatupidamisteenused
KÜ-le, OÜ- le ja MTÜ-le.

Majandusaasta aruannete
koostamine ja esitamine
Jooksev raamatupidamine
Projektide arvestus
Eelnevate perioodide
korrastamine

KÕIK POTTSEPATÖÖD AHJUD, PLIIDID,
KAMINAD, SOOJAMÜÜRID.
IVAR 56651812
IVARKABI@YAHOO.COM

MÜÜA KÜTTEPUUD,
ERINEVAD PUULIIGID.

Halu pikkus 30-60cm. Puud
koormasse laotud, kogused õiged.
Hind alates 37eur/ruum.
Transport hinna sees.
Info tel 5011898

A company of
PHOENIX group

Tamro Eesti vajab uut meeskonnaliiget

KAUBAKÄSITLEJA

www.kermarc.ee
e-post: info@kermarc.ee
tel: 503 4410

Kermarc
Raamatupidamisteenused OÜ

Tamro Baltics on Baltimaade suurim ravimite hulgi- ja jaemüügiettevõte. Meie missioon on olla usaldusväärne partner jaemüügi, hulgimüügi ja eelhulgimüügi valdkonnas ning kasvada Balti turgudel üheks tuntumaks brändiks. Meil on Balti riikides
üle 1200 töötaja ning ligi 500 Tamrole kuuluvat Benu Apteek kaubamärki kandvat
ja partnerluse alusel tegutsevat apteeki. Tamro Baltics kuulub PHOENIX gruppi, mis
on üks suurimaid ravimi edasimüüjaid Euroopas.
Tamro on olnud Eesti ravimiturul üle 20 aasta. Teenindame Eestimaa haiglaid ja
apteeke, samuti teisi meditsiiniasutusi 8000 m2 üldpinnaga kaasaegsest logistikakeskusest Tallinna piirilt Laagrist, kus asub ka meie kontor. Tamro Eestis töötab
ligikaudu 70 inimest.

Ootame Sind oma logistikaosakonda kaubakäsitlejaks, kui oled positiivse ellusuhtumisega, kiire, täpne
ja kohusetundlik oma tööülesannete täitmisel. Eeldame, et omad eelnevat laotöö kogemust, oskad
töötada nii iseseisvalt kui meeskonnas, suhtled vabalt eesti keeles ning Sulle sobib tööaeg tööpäeviti
13.00-st kuni 21.30-ni.

OÜ TARN TEOSTAB:
• Tänavakivide paigaldus
• Haljastuse rajamine ja hooldus
• Piirdeaedade ehitus
• Kopp-ekskavaatori, Bobcati ja
Multilift-kalluri rent
• Murude niitmine
Kontaktandmed:
Vae 2, Laagri, Harjumaa 76401
Tel. 6796 843, 50 37 827
e-mail: info@tarn.ee

Sinu peamised tööülesanded:
• kauba vastuvõtmine ja paigutamine laoriiulitele;
• kaupade komplekteerimine tellimislehtede alusel;
• kaubariiulite täiendamine;
• kaupade väljastamine ja dokumentide vormistamine.
Tamro pakub Sulle huvitavat tööd rahvusvahelises organisatsioonis, pikaajalist töösuhet, kindlat töökohta, professionaalseid ja toetavaid kolleege, mugavat töökeskkonda ning töötasu, mis koosneb põhipalgast ja töötulemustest sõltuvast igakuisest tulemustasust.
Kandideerimiseks saada oma CV aadressile cv.ee@tamro.com.
Kandideerida saad ka CV Keskuse kaudu. Konkursi ja töö kohta lisainformatsiooni saamiseks pöördu
ülaltoodud e-posti aadressil või helista +372 650 3608.

