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Apteegimajandus Laagri moodi –

kilomeetri raadiuses kuus rohupoodi
Kui 2000. aastal oli alevikus ja selle ümbruses üks apteek, siis viisteist aastat hiljem
on neid kokku juba kuus. Keskmiselt siis üks apteek ca 1000 inimese kohta, kui
Laagri, Alliku ja Koidu külad kokku lüüa. Mida see tähendab kohaliku tarbija jaoks?
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Laagri ainus proviisorapteek seisab praegu kohakuti teadmisega, et
võib-olla tuleb mõne aja pärast uksed sulgeda. „Kuigi just viimasel kuul on
inimesed tõotanud meile, et jätkavad kindlasti just meie juures käimist. Ma
olen selle eest väga tänulik, selline tunne on, et oleme oma klientide kaitse
all,“ rõõmustab apteegiomanik Ester Tiru.

Ravimiamet: Ülevaade apteekide
tegevusest aastal 2014

leviku südames toimetab
kolm rohupoodi: Laagri
apteek vallamajaga ühes
hoones, kõige hilisem tulija Ülikooli Apteek Comarekti ruumides ja
Vae tänaval Magnumi majas Aphotheka haruapteek. Pärnu maantee
äärsetes marketites, mis teenindavad ilmselt suures osas sama sihtrühma, veel kolm: Pääsküla Selveris ja Maksimarketis Aphotheka ja
Rimis Benu. Omandivormi mõttes
on Laagri apteegi näol tegemist
n-ö sõltumatu proviisori-apteegiga,
ülejäänud viis kuuluvad ketiapteekidesse.
2006.-2014. aastani kehtis apteegiturul asutamispiirang – linnas
tohtis kuni 3000 elaniku puhul
olla 1 apteek, maapiirkondades pidi
olema kahe apteegi vahe vähemalt
1 kilomeeter. Laagri alevik kuulus
just selle viimase piirangu alla. Eelmise aasta detsembris tunnistati see
nõue kehtetuks, kui vaba ettevõtlust piirav ja põhiseadusega vastolus
olev seadus.
Laagri apteek tegutseb juba aastast 2000, Maksimarketisse tehti rohupood samuti enne 2006. aastat.
Uue seadusemuudatuse tulemusena täienes Laagri piirkond kohe
kolme apteegiga. Veebruaris avati
Rimis Benu, märtsis tekkis Magnumi kontorimaja juurde Vae tänaval
Aphotheka apteek, mis ettevõtte
sõnul on küll pigem suunatud Aphotheka netiapteegi teenindamiseks
ja varustamiseks, kuid sinna võivad
ravimeid ostma minna ka kliendid
tänavalt. Comarketis avati aprilli
esimestel päevadel Ülikooli apteek.
Ligi 6000 elanikku teenindab seega
viis rohupoodi, pluss otse vallapiiril
veel Pääsküla Selveri Aphotheka.
Ravimiamet, mis väljastab apteekidele tegutsemislubasid, kinnitab,
et apteegipiiranguid puudutanud
regulatsioonide seletuskirju analüü-

KADRI ULLA, APHOTHEKA

Meie hinnangul on
selline tihedus ebanormaalne ning toob
varem või hiljem kaasa mõne
apteegi
sulgemise.
sides on leitud, et apteegi teeninduspiirkonnas võiks olla 2500 kuni
4000 elanikku, et apteegi pidamine
end ära tasuks. „Apteegiteenuse
kättesaadavuse tagamiseks piisaks,
kui Laagri alevikus oleks üks-kaks
apteeki. Aga uue apteegi avamise
otstarbekuse üle otsustab konkurentsitingimustes
apteegipidaja.
Seni ei ole märgata tiheda konkurentsi tõttu apteekide sulgemise
trendi. Pigem on tegevuse lõpeta-

nud või ümber kolinud mõned ebasoodsas asukohas olnud apteegid,
kus puudus ka konkurents,“ ütleb
Liis Prii Ravimiametist.
„Meie hinnangul on selline tihedus ebanormaalne ning toob varem
või hiljem kaasa mõne apteegi sulgemise. Nii väikese keskmise elanike arvuga ei saa jätkusuutlikult kõiki
apteeke majandada,“ leiab Aphotheka ketti opereeriva Magnum
AS-i juhatuse liige Kadri Ulla.
Äri versus tervis
Majandusõpikuist on teada, et suurenev konkurents peaks muutma
tarbija jaoks teenuse odavamaks ja
kvaliteetsemaks. Tugevamad jäävad
ellu ja need, kes konkurentsiolukorraga kohaneda ei suuda, langevad
välja. Lihtne ettevõtlusloogika.
Proviisorapteeki pidav Ester Tiru
Laagri apteegist vaidleb sellele vastu – tema hinnangul ei saa apteeke

käsitleda kui tavapärast äri. „Eesti
seadusandluse mõttes ei ole apteek
tervishoiuasutus, aga see on tavapärase maailma praktika mõistes ebanormaalne olukord. Apteegis peaks
olema kõige olulisem patsiendi
heaolu, mitte ärilised eesmärgid,“
leiab Tiru. Lihtsustatult ütleb Tiru
seda, et ketiapteegid, mis enamuses kuuluvad otsapidi ka ravimite
hulgimüüjatele, hakkavad omaniku survel müüma majanduslikult
tasuvamat ja emafirma poolt pakutavat kindlat kaupa, kliendi huvid
pannakse sellevõrra tahaplaanile,
apteker ei saa olla vaba oma professionaalsetes otsustes. Proviisoriapteekidel seda survet ei ole, neil on
voli võtta sisse just seda kaupa, mida
vajalikuks peetakse.
„Sellega me ei nõustu. Meie ketiapteegid kindlasti lähtuvad patsendi huvidest ja soovivad alati pakkuda
parimaid lahendusi,“ pareerib Kadri
Ulla neid väiteid. Samasuguse vastusega sekundeerib talle ka Ülikooli
Apteegi juhataja Reet Teng: „Ülikooli Apteegi eesmärk on pakkuda
parimat apteegialast teenindust ja
laia kaubavalikut külastajatele.“
Ravimiameti hinnangul ostavad
kõik Eesti hulgimüüjad ravimeid
sisse samadelt välismaistelt tarnijatelt ja saavad müüa vaid Eesti
ravimiregistris olevaid ravimeid.
„Ketiapteegid tellivad tõesti ravimeid enamasti oma lepinguliselt
hulgimüüjalt, mis on sageli ka emafirmaks – see on neile kõige mugavam. Kuna suuremad hulgimüüjad
omavad laos praktiliselt kõiki Eestis
turustatavaid ravimeid, puudub vajadus teiselt hulgimüüjalt ravimite
ostmiseks. Nii hulgimüüjad kui
apteegid peavad tagama odavamate retseptiravimite kättesaadavuse
(ravimid, millele on sõlmitud hinnakokkulepe), seepärast on need
ravimid erinevatel hulgimüüjatel
saadaval ning reeglina sama hinnaga,“ kommenteerib Liis Prii.
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Laagri toasooja hind
langeb paari aasta
pärast
Vallavalitsus on sõlminud energiaettevõttega
koostöölepingu,
mille
sisuks on Laagrisse uue
hakkepuitu
kasutava
katlamaja ehitus, eesmärgiga luua eeldused
senisest soodsamate küttehindade pakkumiseks
piirkonna elanikele.
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Rajatav elektriliin
on sauevallakad
pingesse ajanud
Harku-Lihula-Sindi
330/110 kV elektriliini
vastu protestivad inimesed ei taha kinnistule
lubada elektriliine, see
segaks igapäeva elu,
pärsiks tulevikutegevusi,
oleks silmale kole vaadata, rääkimata võimalikule
terviseohust.
Avalikud
arutelud olid rahvarohked
ja emotsionaalsed.
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Emadepäeva eel kolm kirja laste emale
Levinud käibetõde räägib, et ega eesti mees
oma tunnetest ei räägi.
Kui kunagi aastate eest
ütles, et armastab ja vahepeal pole oma uuest
otsusest teada andnud,
siis kõik kehtib. Õnneks
õnnestus leida siiski kolm
meest Saue vallast, kes
oskavad tabada õrnemaid tundetoone ning
julgevad neid ka välja kirjutada.
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Vallavolikogus 30. aprillil
• Hoonestatud kinnistu tasuta kasutusse andmine
• Saue vallas Valingu külas asuvate Suurekivi tee kinnistute
omandamine
• Saue Vallavolikogu 26. juuni 2014. aasta määruse nr
17 „Korteriühistute koolitus- ja rekonstrueerimistoetuse
maksmise tingimused ja kord“ muutmine
• Maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine
• Harku, Keila, Kernu, Nissi, Padise, Saue valla ja Saue linna ühise jäätmekava (Lääne-Harjumaa jäätmekava) 2015–
2020 vastuvõtmine
• Volituste andmine läbirääkimiste pidamiseks AS-ga Eesti
Liinirongid Saue valla elanikele soodsama rongisõidu võimaldamiseks
• Kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse
määramiseks
• Harku tee 1 kinnistu tulevasest kasutusest ning hooldekodu teenuse korraldamisest Saue valla elanikele
• I kvartali aruande ülevaade
• Ühinemisläbirääkimiste arengutest

Turvateenuse
pakkujana jätkab
Securitas
Saue Vallavalitsus korraldas aprillis lihtsustatud korras riigihanke, et saada vallale vajalikku turvateenust. Hanke
korraldamine oli eelkõige vajalik seetõttu, et praeguse
teenusepakkujaga sõlmitud leping oli tähtajaline ja kohekohe lõppemas. Samuti tuli ajakohastada pakutavate turvateenuste tehnilist sisulist poolt, lisada soovitud teenuste
loetellu Laagri Kooli mehitatud valve ja ümber kavandada
avaliku korra tagamisse kaasa aitava turvapatrulli sõiduki
liikumisgraafikud.

Hanke võitjaks osutus vana olija – Securitas Eesti AS,
kes tegelikkuses alates 1. maist jätkab teenuste osutamist,
seda küll uue lepingu alusel. Ning teeb ta seda järgmised
kolm aastat, mille tähtaja saabudes on eeldatavalt lõpusirgel nelja valla ühinemisprotsessid ja siis saab turvateemasid
käsitleda laiemalt. Seni aga pakub Securitas Eesti AS Saue
valla lasteaedadele ja koolidele, hooldekodule, vallamajale ning kultuurikeskusele, aga ka Koveki pumplatele ning
külade seltsimajadele tehnilise valve ehk maakeeli öeldes
„valvesigna“ teenust, kus siis objektidele on paigaldatud
valveseadmed ja saatjad, ning häire saabudes turvafirma
juhtimiskeskusesse saadetakse sealt omakorda piirkonna
autopatrull häiret kontrollima.
Teise, rohkem avalikku korda toetava funktsioonina baseerub turvafirma patrullauto endiselt Laagri keskuses ning
teostab vajalikke kontrollringsõite Laagri, Ääsmäe, Jõgisoo,
Tuula, Valingu, Vanamõisa ja Hüüru piirkonnas. Sarnaselt varasemale väisab turvapatrull kogu suveperioodi kestel nädalavahetuseti Maidla veehoidla ujumiskohta. Ning Laagri
Koolis seni seal eraldi lepinguga teenust pakkuva G4S Eesti
AS-ilt võetakse üle ka mehitatud valve ehk turvatöötaja tööpost.
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Toimetus:

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

Reklaamisoov esitada e-posti
aadressil reklaam@sauevald.ee
Kohaliku ettevõtluse toetamise eesmärgil on Saue
valda registreeritud ettevõtjatele reklaami esitamine
vallalehes ca 50% soodsam.
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Laagri toasooja hind langeb
paari aasta pärast
Vallavalitsus on volikogu vastava otsuse alusel sõlminud energiaettevõttega Adven Eesti AS koostöölepingu, mille sisuks on
Laagrisse uue hakkpuitu kasutava katlamaja ehitus, eesmärgiga luua eeldused senisest soodsamate küttehindade pakkumiseks piirkonna elanikele.
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äna tuleb Laagri toasoe ainult
gaasikatlamajast, mistõttu on
soojuse hind kõikunud eelkõige
gaasi hinna muutuste tõttu. Gaasihind
samal ajal on tõusnud, hetkeseisuga odav
nafta ja odavnev gaas on pigem ajutised
nähtused, mille vastu töötab nii maksupoliitika, kui ka ressursi ammendumine.
„Esiteks on gaasiga kütmine reeglina
kallim – praktika on näidanud, et hakkepuidule üleminek on teinud kulud tarbija jaoks soodsamaks. Teiseks on oluline siduda end lahti ühest toorainest, et
tulevikus saaks valida hinnalt soodsamat
ja vältida ka riski, et varustus mingil põhjusel katkeb, see n-ö Vene gaasi teema,“
selgitab Andres Laisk, miks selline idee
üldse lauale jõudis.
Valla ja erafirma ühine projekt
Olemuselt on tegemist niinimetatud PP(public-private) projektiga, kus avalik ja
erasektor tulemuste nimel koostööd teevad. Valla initsiatiivil on juba aastajagu
päevi otsitud Laagris uuele katlamajale
kohta. Päris igale tühjale platsile ei ole
mõtet seda rajada, olemasolev infrastruktuur (kaugküttevõrk, teed, elektrivarustus jne) peab läheduses olema. Kevadel õnnestus realiseerida tehing, mille
käigus vald ostis katlamaja projektiks
sobiva kinnistu Kuuse põik 38 (Vae tänava ja Kuuse põigu nurgapealne tootmishoonete piirkond). Seesama kinnistu
antakse energiafirmale 10-aastase hoonestusõiguse lepingu alusel väljaostuõigusega kasutada.
„Uue katlamaja jaoks oli maad vaja
ja valla omanduses sobilikku tükki ei
olnud. Kuna ühekordse suure investeeringu tegemine maa omandamisel oleks
põhjustanud märgatava kulu soojuse
hinnas, siis sai vald maatüki hankimisel struktureerida tehingu finantspoole
võimalikule soojateenuse pakkujale sobivaks,“ põhjendab Laisk, miks vald ise
kinnistu ostis. Läbirääkimisi peeti mitme erineva kinnistuomanikuga. Rendile
antakse omandatud kinnistu hoonestuslepingu algusel hinnaga, mis vastab
turutingimustele, vald on avaliku huvi
esindamise kõrval tehingus ka majanduslikult põhjendatud tingimustel.
Kaaluti ka olemasoleva gaasikatlamaja
rekonstrueerimist ja laiendamist hakkepuidule üleminekuks, aga paraku ei võimaldanud seda praegune ruumilahendus
ja kinnistu suurus. Samas on olemasolev
gaasikatlamaja ka vajalik, jäädes n-ö reservi, sealt on võimalik külmematel talvedel lisakütet saada.
Praegu käib ettevalmistav töö: koostatakse soojamajanduse arengukava,
tehakse eelprojekt, võetakse hinnapakkumised jne. Selle põhjal otsustatakse,

Adveni poolt
Rakverre rajatud
katlamajas ja koostootmisjaamas on
soojusvõimsust
kokku 2+6 MW,
lisaks elektri
tootmise seadmed võimsusega
1 MW. Laagrisse
plaanitakse ca 2-3
korda väiksemat
katlamaja.
Laagri katlamaja eskiis.

kuidas kaugküttevõrku edasi arendada ja
millise võimsusega katlamaja on Laagri
aleviku jaoks optimaalseim.
Oodatav hinnalangus üle 15%
„Teiste analoogsete projektide kogemuse põhjal võib eeldada, et puiduhakke
kasutamine soojuse tootmiseks võimaldaks alandada soojuse hinda tasemeni
umbes 60 eurot megavatt-tunni kohta.
Võrdluseks olgu toodud ka täna kehtiv
soojuse piirhind Laagris, mis on 72,35
eurot ühe MWh kohta. Lõplik hind sõltub lisaks katlamaja võimsusele ka tulevastest kütuse hindadest ja võimalikust
investeeringutoetusest. Kindlasti plaanime taotleda projektile ka toetust,“ kommenteerib energifirma Adven esindaja
Arbo Reino. Kõik see tähendab, et parimal juhul hakatakse katlamaja rajama
järgmisel aastal ja valmis võib see saada
2017. aastal.
Üksiti kehtestatakse arengukava alusel Laagris ka kaugkütte piirkond, mis
tähendab, et muid kütteliike selles piirkonnas ei kasutata. „See on vajalik selleks, tarbijatel oleks kindlus soojusvarustuse pikaajalise jätkuvuse ja ettevõtjal
kindlus investeeringu vajalikkuse osas,”
ütleb vallavanem. Samuti on kaugküttepiirkonna määramine eelduseks investeeringutoetuse taotlemisele Keskkonnainvesteeringute keskusest (KIK).
Kaugkütte-piirkonnas
ehitatavad
(korter)majad peaksid tulevikus arvestatama kaugküttevõrguga liitumisega,
samas olemasolevad majad ei saa sealt
ennast lahti ühendada.

Võimalikud hirmud
Hakkpuidu katlamaja puhul kardavad inimesed tavaliselt võimalikku keskkonnasaastet, müra, tolmu ja autode liikumist.
„Rahustuseks võib öelda, et mitmetes
linnades on sellised katlamajad lausa linnades sees ja isegi elamute vahetus naabruses. Näitena võib nimetada Keilat, Jürit,
Tartut, Haapsalu ja paljusid teisi kohti,“
hajutab Reino võimalikke hirme.
Katlamaja juurde ei nähta ette lahtist hakke hoiustamise platsi. Ladu tuleks kavakohaselt kinnine, s.t kogu hake
asuks suletud ruumis, kusjuures väravad
avatakse vaid kord-kaks päevas, kui saabub hakkeveok. „Seega ei kasva tänavate
transpordikoormus märgatavalt. Ka keskkonnamõjude osas on puiduhake väga
puhas, sest kogu protsess on CO2-neutraalne – puude kasvamisel seotakse fotosüsteesi käigus sama palju süsihappegaasi,
kui selle põlemisel tekib. Korstnast väljub küll valge suits, kuid see on sisuliselt
vaid lõhnatu ja puhas vee aur,“ rahustab
Reino.
Tema hinnangul tekitavad kütuse
laadimine ja katlamajas töötavad kütusetransportöörid küll veidi enam müra gaasikatlamaja seadmetega võrreldes, kuid
müratase on siiski pigem madal ja ei ole
elanike jaoks häiriv.
Analoogse katlamaja ehitas Adven
Eestis 2013. aastal Rakveresse kooli ja
haigla vahetusse lähedusse. Ühtki pretensiooni naabritelt pole senise kahe tööaasta
jooksul tulnud. „See kinnitab, et ei müra,
liiklus ega tolm ei põhjusta tänapäevaseid
lahendusi kasutades märgatavaid ebamugavusi naabritele,“ kinnitab Reino.
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Apteegimajandus Laagri moodi –

kilomeetri raadiuses kuus rohupoodi (algus lk1 )
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Proviisorite nappus
Teiseks probleemiks peab Ester Tiru asjaolu,
et väljaõppinud proviisoreid napib Eestis juba
täna. Olukorras, kus apteeke tekib järjest juurde, ei ole tagatud professionaalsete töötajate
leidmine kõikidesse rohupoodidesse. „Ravimite müümine ei ole nii lihtne kui pakipiima
või saiapätsi müük. Suur osa on inimese nõustamisel, tema ära kuulamisel ja personaalsel
teenindamisel. Koolitatud ja kogemustega
proviisoreid lihtsalt ei jätku enam igasse apteeki, seda enam, et suur osa Eesti proviisoreid
on juba nagunii pensionile mineku eas,“ teab
Tiru.
Ravimiameti kinnitusel peab apteeki juhtima proviisorist apteegi juhataja, kes vastutab
ka haruapteekide tegevuse eest. „Kõik apteegi töötajad, kes ravimeid väljastavad ja kliente
ravimite osas nõustavad, peavad olema proviisorid või farmatseudid. Apteegis võib olla
ka ilma erialase hariduseta töötajaid, näiteks
klienditeenindajad, abitöölised, kuid nad ei
tohi ravimeid väljastada ega ravimitealast nõu
jagada. Ravimiamet ei ole tuvastanud, et apteegiteenust oleks osutanud apteek, kus ei ole
sobiva haridusega töötajaid,“ kinnitab Prii Ravimiametist.
Järgneb hoopis hinnatõus?
Kui konkurents käivet kahandab, on üks võimalus ka tõsta hindu, et seda tasa teha. Hinnapoliitikat saavad apteegid mõjutada ainult

osaliselt. „Ravimite hinnatase on üle Eesti
võrdlemisi ühtlane ning ei sõltu sellest, kas
tegemist on ketiapteegiga või mitte. Selle põhjuseks on riiklikult kehtestatud juurdehindluse piirmäärad,“ selgitab Ulla Magnumist. Ja
kuna ravimite müük moodustab keskmiselt
75% apteekide käibest, siis kas on oodata riigi
tasandil lobby-tööd, et hindu tõsta ja kasumit
selle arvelt kasvatada?
„Hetkel ei ole Ravimiameti andmetel kavas
juurdehindluse määrasid tõsta. Retseptiravimitele (soodusravimid) on kehtestatud piirhinnad ja sõlmitud hinnakokkulepped. Seega
olulist tõusu ravimite hindade osas ei ole ette
näha ka apteekidevahelise konkurentsi kasvades. Ravimi hinna määrab suures osas ravimi
tootja,“ nendib Prii.
Osa rohupoode kaob?
„Ostjaid jääb ju sellises konkurentsiolukorras kõikidel vähemaks, käive väheneb, kasum
väheneb. Siin on ketiapteekidel selge eelis.
Nemad võivad kontserni toel kasvõi 5 aastat
kahjumiga töötada, see kaetakse mõne kasumlikuma asukohaga apteegi arvelt. Proviisoriapteek seda endale lubada ei saa,“ nendib Tiru.
Ka tema ise seisab praegu kohakuti teadmisega, et võib-olla tuleb mõne aja pärast apteegi
uksed sulgeda. „Kuigi just viimasel kuul on
inimesed tõotanud meile, et jätkavad kindlasti just meie juures käimist. Ma olen selle eest
väga tänulik, selline tunne on, et oleme oma
klientide kaitse all,“ rõõmustab Tiru.
Ülikooli apteegis ollakse samuti optimistlikud: „Esimesed töönädalad on läinud positiivselt. Comarketis asuvat apteeki on senini
külastanud väga positiivselt meelestatud ja

sõbralik klientuur,“ nendib Reet Teng.
Apteegi pidamise õigus ainult
proviisoritele
Selle aasta veebruaris võeti vastu taas üks apteegiturgu reguleeriv seadus. Nimelt peavad
Eesti apteekide suuromanikeks viie aasta jooksul saama proviisorid. Samuti peavad olema
lahutatud ravimite jae- ja hulgimüük. „Ketiapteegid ei saa avada uusi põhiapteeke, kuid saavad piiranguteta kolida olemasolevaid põhiapteeke ning avada uusi või kolida olemasolevaid
haruapteeke maapiirkonnas ja alla 4000 elanikuga linnades kuni üleminekuaja lõpuni, 1.
aprillini 2020,“ selgitatakse Ravimiametist.
Ester Tiru, kes ise ka oma apteegi omanik,
sellise seaduse üle ainult rõõmustab. Proviisorina toetab ta apteegi kuulumist erihariduse ja
vastava kompetentsiga spetsialistidele, kes ei
oleks oma otsustes mõjutatud.
Kuidas hindavad seadusemuudatust ketiapteegid, ei õnnestunud artikli kirjutamise käigus kahjuks tuvastada. Nagu ka seda, kas on
arvestatud võimalusega, et olemasolev konkurentsiolukord nõuab apteegi pidamisele n-ö
peale maksmist või hoopis uste sulgemist. Ka
küsimus, kas kõik töötajad on proviisoripaberitega, jäi vastuseta. Täpsustavatele arupärimistele jäeti lihtsalt vastamata või põhjendati seda
ajapuudusega. Peaasjalikult kinnitati kõlavate
loosunglike lausetega parima apteegikogemuse pakkumise soovi. Ühes apteegis küsiti suisa,
kas keegi on tellinud selle loo kohalikku lehte.
Ei tellinud, aga vaikuseloor, mille ketiapteegid
oma vastamata küsimuste või valikuliste vastustega õhku jätsid, tekitab tunde, et midagi
on seal saladuslikku peidus küll.

JUHUSLIKULT VALITUD APTEEGITOODETE HINNAVÕRDLUS:
BENU (Rimi)
6,79 (callumiga,
mitte elekroonne)
2,15 (pulktest)
0,39 (10 tk)
1,19 (50 gr, 200 tk)
Ibumax 1,6
(10 tk, 400 gr)
1,29 (10 tk)

KRAADIKLAAS
RASEDUSTEST
SÖETABLETID
C-VITAMIIN
VALUVAIGISTI
SINEPIPLAASTER

APHOTHEKA
(Maksimarket)

ÜLIKOOLI APTEEK
(Comarket)

LAAGRI APTEEK
(Vallamaja)

7,30 (callium)

6,91 (callium)

6,4 (callium)

1,45 (ribatest)
0,39 (10 tk)*
1,35 (50 gr 200 tk)*
Ibuflex 1,59
(10 tk, 400 gr)*
1,20 (10 tk)*

1,21 (ribatest)
0,42 (10 tk)
1,20 (50 gr, 200 tk)
1,6 Ibumax
(10 tk, 400 gr)
1,37 (10 tk)

1,2 (ribatest)
0,23 (10 tk)
0,70 (50 gr, 200 tk)
Ibustar 1,5
(10 tk, 400gr)
0,85 (10 tk)

* Apotheka omatoode

Minul arstina oleks süda rohkem rahul, kui teaksin, et iga ravimiga käib kaasas ka nõustamine
TRIINU-MARI OTS
Laagri Tervisekeskuse
perearst

K

indlasti leian, et mitu apteeki väikses
Laagris on ilmselgelt palju ‒ meie Laagri
Apteegi kättesaadavus ja lahtiolekuajad on
olnud suurepärased. Ka on nende ravimitega
varustatus on erakordselt hea ja äärmiselt kiire ja paindlik tellimine uute ravimite osas on
märkimisväärne. Leian, et selline hea koostöö
on väärtus omaette, mida suurte apteegikettidega nii kergelt ei saavuta.
Paljudel ravimitel, eriti retseptiravimitel, on
äärmiselt oluline õige manustamine. Sageli tuleb see mitu korda üle rääkida, mis tähendab,
et isegi kui ma arstina räägin kõige olulisema
ravimi võtmise juures ära, eeldan siiski, et ka
apteeker seda teeb. Ei saa välistada, et arstina
mul vastuvõtu käigus ei jää aega seda üle rõhutada või on ka patsiendil nii palju muid mõtteid ja küsimusi peas, et selline elementaarne
asi, kuidas ja millal ravimit võtta, ununeb lihtsalt ära. Mina eeldan siiski, eriti meie apteegist lähtuvalt, et apteeker on meditsiinitöötaja, kes valdab sellist infot ja räägib selle üle.

Ilmselt võib olla nii, et kui inimene tahab osta
vaid peavalurohtu või näiteks rasedustesti, siis
ta ei taha suurt nõustamist ja tahaks oma asja
võimalikult kiiresti kätte saada. Aga arvan, et
ravimi tarbimine võiks ja peaks olema nii teadlik tegevus, mida inimene ei jäta viimasele minutile nagu piimaostmist, et ta selleks viieks
minutiks nõustamiseks aega ei leia. Sest ka
näiteks Paracetamoliga võib inimene vajada
juhendamist, mis annuses ja kui palju seda
võtta. Olen ise näinud mitut väikelast, kes on
saanud Paracetamolist ohtliku mürgituse, seega ka pealtnäha ohutu valuvaigisti võib vales
annuses väga kahjulikke mõjusid anda.
Tänapäeval võtab inimene sageli kolme ja
enamat ravimit, neil kõigil võib olla erinev manustamisviis ja -aeg. Sellisel juhul on eriti oluline see apteegis üle rääkida. Laste puhul on
paljud ravimid vaja eelnevalt valmis lahustada.
Apteekri ülesanne on kas ravim lahustada või
juhendada vanemat, kuidas seda täpselt teha.
Sellist nõustamist eeldan ja ootan ma küll apteekrilt.
Pean väga oluliseks isiklikku kontakti ja inimeste tundmist, nii ma võin öelda, et „oma
apteegi“ apteekrite puhul ma tean täpselt,
millist nõustamist nad teevad suurepäraselt ja

ka vastupidi ‒ nemad tunnevad ja teavad meie
keskust ja oskavad inimest õigel hetkel õigete
muredega perearstile suunata. Samamoodi,
nagu meie tunneme ja teame oma patsiente,
tekib ka apteekril ja ostjal usalduslikum suhe,
mille käigus inimene ise on valmis palju rohkem infot vastu võtma kui suures anonüümses
apteegis.
Minul arstina oleks süda rohkem rahul,
kui ma teaksin, et iga ravimiga käib kaasas
ka nõustamine, kuidas seda võtta ja millised
on ohud. Pean oluliseks inimeste teadlikkuse
tõstmist, nii teatud ravimite tarvitamise vajalikkuse osas kui ka võimalike kõrvaltoimete ja
koostoimete osas. Et aga uusi ravimeid tuleb
tohutu tempoga juurde, ei saa seda nõustamist kuidagi „ette ära teha“. Ootan-eeldan
apteekrilt, et ta oskab jagada infot ravimite
koostoimete, kõrvaltoimete ja manustamisviiside kohta ‒ ja see töö ei ole sugugi tühine
Isiklikult olen pigem apteekide asutamispiirangu poolt. Leian, et apteegiäri peab
olema eelkõige inimeste tervisele, mitte ketiomaniku kasumlikkusele suunatud. Arvan ka
seda, et Eesti ei ole nii suur, et asutamispiiranguta apteekides kõikidele piisavalt klientuuri
jaguks.
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Uued töötajad vallamajas
Avaliku ruumi
spetsialist
Kati Oolo
Peale mõningast eemalolekut olen taas naasnud
Saue Vallavalitsusse ja
kohe ka uuele ametikohale, milleks on avaliku ruumi spetsialist. Minu kanda on valla avaliku ruumi objektide (sh avalike
parkide, haljasalade, mänguväljakute, veekogude) väljaehitamise, haldamise, hoolduse, kaitse
ja vajalike hangete korraldamine. Keskkonnaspetsialisti aegadest võtan taaskord üle Loomakaitseseadusest tulenevad kohustused, sh
hulkuvate loomade varjupaika toimetamise korraldamise ning lemmikloomaregistri haldamise.
Lisaks veel ka valla heakorrastamise ja osaliselt
valla haljastusprojektide väljatöötamise ning elluviimise (nt Kauni Kodu ja Kauni Küla konkursid, heakorratalgud). Täiesti uue väljakutsena
võtan ette vallas eksponeeritava välireklaami ja
selle kontrolli. Reklaamimaksu deklaratsioonid
ja uued paigaldusloa taotlused võib nüüd edaspidi esitada mulle. Kõige selle juures on veel ka
üks ebameeldiv külg, nimelt kuulub minu tööülesannete hulka tasumata reklaamimaksu sissenõudmine. Loodetavasti tuleb sellega tegeleda
võimalikult vähe. Ja lõpetuseks loodan, et jällenägemise rõõm on suur. Taaskohtumiseni!
Kati.oolo@sauevald.ee, 654 1124.

Psühholoog
Mihkel Velström
„Kes sa oled?“ on väga
hea küsimus. Paar päeva
nädalas olen ma Saue
valla psühholoog. Ennekõike olen lasteaedade
laste, lapsevanemate ja õpetajate käsutuses.
Kui koolides mind vajatakse, olen samuti nende
jaoks olemas. Valla sotsiaalosakond suunab minuga kontakti võtma inimesi, kelle puhul leitakse, et sellest on kasu. Ülejäänud aja on mul rolle
ja töökohti mitmeid, viimaste osas olen enamasti tegev siiski nõustamiste, supervisioonide või
koolituste vallas. Aga kui keegi ei taha minuga
psühholoogiat puudutavatel teemadel vestelda,
siis tunnen ennast ka võrdlemisi vabalt metsanduse ja puidutöötlemise või teedeehituse teemadel. Tõsi, nendel teemadel räägin heameelega siis, kui ma ei ole psühholoog.
Ma arvan, et erialaselt olen ma kõige kauem
tegelenud koolitamisega. Kuna lõpetasin Tallinna Ülikoolis psühholoogiaga koos andragoogika
kõrvaleriala, siis on olnud erinevate suhtlemisja suhtumiskoolituste teostamine mulle väga
põnev. Viimase kahe aasta jooksul on sinna lisandunud autismialased koolitused. Peamiselt
olen koostööd teinud lasteaedade, koolide ja
kohalike omavalitsustega, kuhu on lisandunud
firmade ja mittetulundussektoris tegutsevate
ühenduste nõustamine ja supervisioonide pakkumine. Individuaal- ja grupinõustamisi erinevatele inimestele, aga peamiselt lastevanematele
ja noortele, olen läbi viinud viimase kolme aasta
jooksul. Olen olnud autismi ja ATH diagnoosiga
ning sotsiaalsetes ja majanduslikes raskustes
noortele nelja aasta jooksul tugiisikuks, aga aja
puuduse tõttu jääb see osa minu elust mõneks
ajaks tahaplaanile.
Kui Mare Jallai mind Saue valda tööle kutsus,
siis ta küsis, mis on minu edasised plaanid elus.
Ütlesin, et hea meelega jään ma pikaks ajaks
Saue valla psühholoogiks ja ei koli siia. Ma arvan,
et mul on mõistlikum teha oma tööd, kui ma ei
ole kohalik, siis ei ole ma kellegi naaber, mind ei
kohta poe järjekorras, minu lapsed ei käi samas
lasteaias või koolis, kuhu ma tulen ning keegi ei
küsi, kust saada sama juuksevärvi, mida mu naine kasutab. Teatud distants, ma leian, laseb mul
jääda eelarvamustevabaks ja võimaldab mind
paremini usaldada. Kui minuga sattuda niisama
lobisema ja soovida vestlust minu järgi kohandada, siis ma elan võrdlemisi filosoofilises maailmas, rääkides tihti keskmistest inimestest, keda
ei eksisteeri. Teoretiseerin ma suurima heameelega, reaalsete inimeste arutamisest ma, vastavalt oma ametile, suure tõenäolisusega osa ei
võta. mihkel.velstrom@gmail.com, 53415533.
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SAUE VALLA AMETLIKUD PLANEERINGUTEATED

SAUE VALLA TERRITOORIUMIL JUULIS 2014 ON ALGATATUD JÄRGMINE DETAILPLANEERING:
SAUE VALLA TERRITOORIUMIL APRILL 2015 ALGATATI JÄRGMINE DETAILPLANEERING:
Saue Vallavalitsuse 7.04.2015 korraldusega nr 299 algatati Püha
külas
Künka
(katastritunnus
72701:002:0293, suurusega 5 421
m², sihtotstarve ärimaa 50% ja tootmismaa 50%) kinnistu ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga muuta
kehtiva detailplaneeringuga ette

nähtud ehitustingimusi, st suurendada krundil olemasolevat hoonestusala, hoone ehitusalust pinda ja
hoonete arvu krundil. Künka kinnistule on koostatud detailplaneering,
mis kehtestati Saue Vallavalitsuse
12. märtsi 2013. aasta korraldusega
nr 175. Detailplaneeringuga muu-

deti Künka kinnistu maakasutuse
sihtotstarve 100% tootmismaast
50% äri- ja 50% tootmismaaks ning
määrati ehitusõigus ühe kuni 3-korruselise äri- ja tootmishoone (büroo- ja laohoone) rajamiseks, maksimaalse ehitusaluse pinnaga 992
m², st täisehitusprotsendiks määrati

(ca 18%), hoone kõrguseks maapinnast määrati kuni 12,0 m. Planeeringuga lahendati juurdepääsuteed
ning krundi tehnovarustus, esitati
servituutide vajadus, määrati haljastuse ja heakorrastuse nõuded.
Uue detailplaneeringuga kavandatakse Künka kinnistul täpsustada ja

täiendada ehitusõigust, st määratakse ehitusõigus ühe äri- ja tootmishoone asemel kuni kahe äri- ja
tootmishoone rajamiseks, suurendatakse hoonestusala ning krundi
täisehitusprotsendiks määratakse
kuni 40%. Planeeritava maa-ala suuruseks on 0,6 ha.

külgneb Tallinn-Pärnu-Ikla teega,
Keila - Tallinn elektriraudteega
ning Vääna jõega. Juurdepääs planeeritud alale on Tallinn-Pärnu-Ikla
maanteelt Topi eritasandilise ristmiku ja Tabasalu-Juuliku ühendustee
kaudu. Planeeritud ala läbiv tee on
kavandatud põhitänavaks, mis on
perspektiivis ühendustee riigimaantee ja Saue linnaga, võimaldades
nii Saue-Laagri asumite ühendust
kui ka juurdepääsu perspektiivsele
tänava äärsetele arendusaladele.
Saue valla üldplaneeringu kohaselt

asub planeeringuala tiheasustusalas ning planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud äri- ja tootmismaa. Planeeritava
maa-ala suuruseks on ca 66 ha.
Detailplaneeringute korraldustega
ning otsustega on võimalik tutvuda valla veebilehel: http://sauevald.
kovtp.ee/et/detailplaneeringud.

SAUE VALLA TERRITOORIUMIL APRILLIS 2015 KEHTESTATI JÄRGMINE DETAILPLANEERING:
Saue
Vallavalitsus
kehtestas
28.04.2015 korraldusega nr 354
Laagri alevik 4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee, Keila-Tallinn 87,2-91,1 km
raudtee, Vääna jõe ja Topi liiklussõlme vahelise maa-ala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kehtiva
detailplaneeringuga ette nähtud
maakasutus- ja ehitustingimusi, st
näha ette kinnistute jagamist ja sihtotstarbe osalist muutmist ning ehitusõiguse määramist ärihoonete ja
kortermajade rajamiseks. Planeeri-

tud maa-alal paiknevad krundid on
ette nähtud kruntida ümber 42-ks
krundiks: 26 ärimaa krunti, 3 tootmismaa krunti, 1 elamumaa ja/või
ärimaa krunt (korterelamute ehitamiseks), 1 transpordi- ja maatulundusmaa krunt ning 11 transpordimaa krunti. Detailplaneering näeb
ette planeeringualale “Gate Tallinn
kaubanduspargi“ rajamist. Detailplaneeringu üldkontseptsioon näeb
ette planeeritud ala jagamist kaheks
arengualaks: Logistika ala - planeeritud lääneserva jääva raudtee ää-

res ning kõrgepingeliinide vahelisel
alal. Teine on tarbijale suunatud
avalikke teenuste ja pakkuvate äride
ala (näiteks väikehulgilaod, kaubandus ja teenindus, bürood), kuid ka
büroohoonete ala planeeringuala
keskosas, Tallinn-Pärnu-Ikla maantee ääres ning Vääna jõega külgneval alal. Detailplaneeringuga on
moodustatud Vääna jõe äärse haljasala ja ettevõtlusala vahelisele alale
elamumaa ja/või ärimaa sihtotstarbega krunt, kuhu kavandatakse korterelamute rajamist. Planeeringuala

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

DETAILPLANEERINGUTE AVALIKUD VÄLJAPANEKUD:
Saue Vallavalitsus võttis 28.04.2015
korraldusega nr 353 vastu ja suunas
avalikustamisele
Vanamõisa küla
Kärneripõllu (72701:002:1945, suurus
5 561 m², maatulundusmaa 100%),
Tammepõllu (72701:002:1943, suurus 5 384 m², elamumaa 100%) ja
Mäepealne (72701:002:0317, suurus
1,66 ha, maatulundusmaa 100%) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistute liitmine, sihtotstarbe muutmine ärimaaks 30% ja
transpordimaaks 70% ning määratakse ehitusõigus majutushoonete
ja juurde kuuluvate kõrvalhoonete
(abihoonete) rajamiseks. Planeeringuga kavandatakse Vanamõisa vabaõhukeskusega külgnevale ca 2,8 ha
maa-alale puhkekeskuse rajamist. Planeering näeb ette kämpingumajade
(12 kämpingumaja), saunahoone, majandushoone, administratriivhoone,
abihoonete (kokku planeeritakse 19
hoonet) rajamist. Lisaks planeeritakse
karavaniparkla, kuhu on planeeritud
66 kohta ja 28 kohaline autoparkla
(vajadusel võetakse karavaniparka
kasutusse autoparklana). Planeeritavate hoonete kõrguseks maapinnast
katuseharjani on määratud kuni 9m.
Ühtlasi on määratud detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse,
juurdepääsude ja tehnovõrkudega
varustamise põhimõtete lahendus.
Saue valla üldplaneeringu kohaselt
asub detailplaneeringuks taotletav
maa-ala hajaasustusalal Vanamõisa
vabaõhukeskuse, Tutermaa-Vanamõisa tee ja hoonestamata maatulundusmaade vahelisel maa-alal, mis piirneb
Vanamõisa külakeskuse tiheasutusalaga. Maa-ala külgneb Vanamõisa
vabaõhukeskusega, olles selle kompaktseks laienduseks ning antud piirkonnas on olemas ka sobiv infrastruktuur. Puhkekeskus toetab Vanamõisa
vabaõhukeskuse toimimist tagades
erinevaid majutusvõimalusi turistidele
ja luues töökohti valla elanikele. Planeeringualale tagatakse juurdepääs
Tutermaa-Vanamõisa teelt.
Detailplaneeringu
avalikustamine toimub 11.05.2015 kuni

25.05.2015 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 detailplaneeringute materjaliga. Avaliku väljapaneku kestel
on võimalik tutvuda detailplaneeringute jooniste ja seletuskirjaga elektrooniliselt valla veebilehel.
Saue Vallavalitsus võttis 5.05.2015
korraldusega vastu ja suunas avalikustamisele Laagri alevik Sepa-Jaani ja
Veskitammi tn 26 kinnistute ja lähiala
detailplaneeringu. Detailplaneeringuga kavandatakse planeeringualale gümnaasiumi, spordikompleksi
(võimalik tennisekeskus), tervise- ja
sotsiaalkeskuse ning korterelamute
rajamist. Ühtlasi määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise
ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Saue valla
üldplaneeringuga on planeeritava
maa-ala maakasutuse juhtotstarve
segafunktsiooniga (ühiskondlike hoonete-, äri-, väikeelamu- ja korruselamumaa) detailplaneering ei sisalda
Saue valla üldplaneeringu muutmise
ettepanekut. Planeeritav maa-ala
asub Veskitammi tn, Kuuse tn, Laagri
Kooli ja Veskitammi Lasteaia vahelisel
maa-alal ning planeeritava maa-ala
suurus on ca 5,0 ha. Kinnistud asuvad
Saue Vallavolikogu 28. märtsi 2002.
aasta otsusega nr 135 kehtestatud
Laagri alevik Veskitammi tn, Kuuse
tn, Kuuse põik ja Redise tn vahelise
ala detailplaneeringu koosseisus,
millega määrati kruntidele ehitusõigus
kool-lasteaed-spordihoone,
ühiskondliku hoone (kultuuri- sakraal-,
sotsiaalhooldeasutus vms), ärihoone,
üksikelamute (23 elamut) ja korterelamute (4 kolmekorruselist elamut)
ehitamiseks. Detailplaneeringuga on
lahendatud nii perspektiivne tänavavõrk kui ka tehnilise infrastruktuuri
ühendused. Detailplaneeringust on
ellu viidud kool-lasteaed-spordihoone ehitus (Laagri Kool) ning lasteaia
juurde viiv tänavaosa, ülejäänud osa
planeeringust on ellu viimata. De-

SEPA-JAANI JA VESKITAMMI TN 26 KINNISTUTE JA LÄHIALA DP

tailplaneeringu koostamise eesmärk
on kehtivas detailplaneeringus määratud ehitusõiguse täpsustamine ja
täiendamine Sepa-Jaani ja Veskitammi tn 26 kinnistute osas. Käesolev
detailplaneering näeb ette kinnistu
jagamise viieks krundiks ja üheks ajutiseks krundiks, kolmeks ühiskondlike
ehitiste maa krundiks, üheks ärimaa
krundiks ja üheks korterelamute maa
krundiks ning kruntida ühe ärimaa
sihtotstarbega ajutise krundi, mis liidetakse spordi- ja vabaajakeskuse
krundiga. Koolihoonete paigutus on
kujundatud selliselt, et need oleks
nähtavad liikumisaladelt ning nende
ümber kujunev ruum oleks avatud
ning seda peab olema võimalik kujundada mugavaks ja õdusaks lapse
mõõtmest lähtuvalt. Koolihoonetele
peab olema tagatud mugav juurdepääs jalgsiliiklejatele, nende ees peavad olema piisavad hajumisruumid
ning nende esine peab andma võima-

luse ka ootamiseks ning aja viitmiseks.
Uue koolihoone spordihoone osa on
kavandatud perspektiivse spordi- ja
vabaajakeskuse lähedale, et tagada
vajadusel mugav ristkasutuse võimalus. Uuele koolihoonele on kavandatud avar siseõu mis jääb lõunasuunale, kus on ära kasutatud maapinna
üldist reljeefi. Silmas pidades tervisekeskuse-sotsiaalteenuste
hoone
kasutust, oli vajalik selle asukohavalikul silmas pidada eelkõige kergema
juurdepääsuvõimalusega
asukohta
nii invaliiklejatele kui kergliiklejatele.
Tervisekeskuse vahetusse lähedusse
kavandatakse eraldi parklaala, tagamaks keskuse kasutajatele lähima
juurdepääsu (sh invakohad). Spordi
väliväljakute asukoht on valitud spordi- ja vabaajakeskuse vahetusse lähedusse. Spordikeskusele ja koolile
kavandatakse ühiskasutusega parkla.
Korterelamute asukoht on kavandatud uushoonestusest kõige kaugema-

le, tagamaks rohkem privaatsust ning
välistamaks teiste hoonete kasutajate
pidevat möödasõitu eluhoonetest.
Korterelamute parkimiskohad (1 autokoht korterile) on kavandatud hoone
alla. Korterelamute ja tervisekeskuse
vahele on kavandatud avar parkla.
Parkla on mõeldud kogu planeeringuala hoonetekompleksi kasutuseks.
Parkla on mõeldud ka korterelamute
lisaautode parkimiskohana. Detailplaneering annab paindlikud võimalused
lahendada gümnaasiumihoonet, tervisekeskust ja spordi- ja vabaajakeskust mitme erineva lahendusvariandina. Kooli spordihoonet on võimalik
liita nii spordikekusega kui ka rajada
olemasoleva põhikooli poolsesse külge. Tervisekeskus on võimalik rajada
nii eraldi krundile (Laagri kooli poolsesse külge) või/ja paigutada Veskitammi tänava äärde. Kogu alale on
vajalik rajada ka piisavalt kõrg- ning
madalhaljastust.
Detailplaneeringute avalikustamine
toimub 11.05.2015 kuni 25.05.2015
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
detailplaneeringute materjaliga. Avaliku väljapaneku kestel on võimalik
tutvuda detailplaneeringute jooniste
ja seletuskirjaga elektrooniliselt valla
veebilehel.
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Väärika ajalooga Harku Hooldekodu
hoone otsib uut mõtet
Tõenäoliselt suletakse aasta lõpus Harku Hooldekodu, vallavalitsus ootab vallakodanike ideid põneva ajalooga väärikale majale uue hingamise andmiseks.
INDREK
EENSAAR
abivallavanem

P

aldiski maantee ääres asub
kunagine 1901. aastal ehitatud Harku vallamaja, kus
nõukogude ajal tegutses haigla
ning viimased 20 aastat Harku
Hooldekodu. Moodne aeg esitab üha uusi väljakutseid ja nii on
aja nõuetele alla jäämas ka Harku
Hooldekodu. Hoone, mis ei olnud
algselt hooldekoduks ehitatud, on
siiski mitukümmend aastat võimaldanud meie eakatel väärikalt eluõhtut veeta.
Samas on iga eaka unistuseks
elada siiski oma kodus. Viimased
aastad on toonud paljudesse meie
valla kodudesse tsentraalse veevärgi
ja kanalisatsiooni, üha levinumaks
on saanud toa kütmisel ahju asemel
soojuspumbad. Nii ei ole vaja enam

füüsilist jõudu oma kodus hakkamasaamiseks. Ka toovad valla sotsiaaltöötajad toidu koju neile, kes
enam ise poodi minna ei saa. Hooldekodu klientideks on saanud üha
enam need, kes haiguse tõttu peavad voodis viibima või kellel puudub arusaamine ümbritsevast. Neid
inimesi on hea aidata just selliseks
otstarbeks mõeldud keskkonnas ja
seetõttu on väikesed hooldekodud
oma aja ära elanud.
Käesoleva aasta sügisel saab uue
sisu ja kuue Keila haigla baasil raja-

tav uus õendushaigla ja hooldekodu. Kaasaegsed hooldustingimused
ning moodne tehnika on loodava
kompleksi võtmesõnadeks.
Kui kõik läheb plaanipäraselt,
peaks Saue valla elanikel olema alates käesoleva aasta lõpust võimalik
kasutada just Keila linnas avatava
uue hooldekodu teenuseid.
Nii ootabki Saue vallavalitsus
vallakodanikelt ideid, millist uut
laiema avaliku huviga puutumuses
olevat kasutust võiks leida ajalooline Harku vallamaja tulevikus.

Maja on paekivist seintega ja renoveeritud fassaadiga. Ruumid kütab
soojaks moodne pelletikatel.
Kas leidub mõni kodanikeühendus või äriettevõte, kes on valmis
käivitama majas näiteks waldorfkooli? Või võiks seal olla hoopis
lastehoid? Loomekeskus? Kõik
julged ideed on teretulnud ning
veelgi enam on oodatud hakkajad
vallakodanikud, kes on valmis ajaloolisse hoonesse uue elu toomisele
kaasa aitama.
Lõplik otsus hooldekodu praeguses asukohas sulgemise kohta
tehakse volikogu poolt sügisel, kui
on üheselt selge, kas sama teenust
on võimalik vallal korraldada kvaliteetsemalt uues asukohas partenritega koostöös.

Lisainfo ja ideed:
vallavanem Andres Laisk
andres.laisk@sauevald.ee

HEAKORD

KredEx annab renoveerimislaenu, vald toetab
projekteerimis- ja järelvalverahaga
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Lühidalt
Vallasisesene prii rongisõit
võib olla sügiseks reaalsus
Vallavalitsus asub pidama Elroniga läbirääkimisi, et Saue valla piires oleks rongisõit sauevallakale tasuta.
Saue vald on Tallinnaga piirnevatest
valdadest soodsas olukorras selle poolest, et valla kõige tihedamalt asustatud
piirkondi läbib elektriraudtee, mis omab
olulist rolli meie elanikele transpordivõimaluste pakkumisel.
Saue vallavolikogu andis 30. aprilli istungil vallavalitsusele volitused pidada
läbirääkimisi Elroniga (AS Eesti Liinirongid), et võimaldada Saue valla elanikele
soodsamat rongitransporti. Kuna läbirääkimised on alles käimas, ei saa veel
anda lõplikke vastuseid, milliseks kujuneb täpselt sauevallaka soodustus rongisõidul, kuid tõenäoliselt saab alates
1. septembrist Saue valla piires rongiga
sõita täiesti tasuta ning Tallinnasse sõiduks pole enam vahet, kas astuda rongile Laagri, Kuuse tänava kortermajade
kõrval asuvast Urda või hoopis Valingu
peatusest.
Soodustuse põhimõtteks võiks kujuneda, et valla sees, sh Saue linna peatuses (ehk Elroni mõistes 2. tsoonis),
on sõit prii. Sõites kaugemale, maksab
sauevallakas alati ühe tsooni võrra vähem (nt sõites kolme tsooni jagu Keilast Tallinnasse tuleb maksta ainult 2
tsooni hinda, sõites aga Laagri jaamast
(1. tsoon) Paldiskisse (4. tsoon) tuleb
maksta 3 tsooni hind.
Soodustuse pakkumise olulisim eesmärk on suunata inimesi senisest enam
keskkonnasõbralikku ning mugavat rongitransporti kasutama. Läbirääkimiste
õnnestumisel käivitub
pilootprojekt
kuueks kuuks, mille järel otsustatakse,
kas soodustusega jätkamine on vallale
jõukohane ning täidab oma eesmärki.

Käesoleva aasta 1. aprillist on võimalik korteriühistutel taas taotleda
KredExist toetust korterelamute renoveerimiseks.
INDREK
EENSAAR
abivallavanem

T

oetuse eesmärk on olemasolevate korterelamute
energiatõhususe ja parema
sisekliima saavutamine ning taastuvenergia kasutuselevõtu soodustamine, toetuse abil vähenevad kodumajapidamiste energiakulud ning
pikeneb ka hoonete eluiga, samuti
paraneb üldine elukeskkond.
Toetust rekonstrueerimistööde
teostamiseks hakatakse andma kolmes osakaalus – 15%, 25% ja 40%
tööde maksumusest, osakaal sõltub
saavutavast energiasäästust ja tehtavatest töödest.
15% toetuse saamiseks peab toetust taotlev korterelamu ellu viima energiatõhusust suurendavad
rekonstrueerimistööd, mille abil
saavutatakse vähemalt 20%-line arvutuslik energiasääst soojusenergia
tarbimiselt. 25% toetuse saamiseks

peab toetust taotlev korterelamu rekonstrueerima korterelamu
keskküttesüsteemi, soojustama ja
rekonstrueerima korterelamu välisseinad täies mahus, vahetama kõik
projekti alustamise hetkel vahetamata aknad kolmekordsete klaaspaketiga energiasäästlike akende vastu
ning soojustama ja rekonstrueerima
korterelamu katuse. Eelnimetatud
töödega peab korterelamu saavutama energiatõhususarvu klassi D.
40% toetuse saamiseks peab toetust taotlev korterelamu saavutama
korterelamu rekonstrueerimistööde
tulemusena vähemalt energiatõhususarvu klassi C. Selleks peab teostama kõik 25% toetuse saamiseks
nõutud tööd ning lisaks paigaldama aknad soojustuse tasapinda
või lisasoojustama aknapaled ning
rekonstrueerima korterelamu ventilatsiooni selliselt, et korterelamusse
paigaldatakse soojustagastusega sissepuhke- ja väljatõmbesüsteem.
Saue vallavalitsus toetab omalt
poolt neid korteriühistuid, kes on

KORTERELAMU RENOVEERIMISEKS MÕELDUD LAENU
KULUD KUULUVAD NÜÜDSEST KA TOIMETULEKUTOETUSE
MÄÄRAMISEL ARVESSE VÕETAVATE KULULIIKIDE HULKA
Sageli on saanud korterelamute renoveerimisel takistuseks vähem
kindlustatud või eakamate inimeste kartus, kas tullakse renoveerimiseks võetava laenu kuludega toime ja mis saab siis, kui juhtub mõni
õnnetus, mis teadupärast võib tabada meist igaüht.
Alates 1. juunist jõustub Sotsiaalhoolekande seaduse uus redaktsioon,
mis toob toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate kululiikide
hulka ka korterelamu renoveerimiseks mõeldud laenu tagasimaksed.
Vastavaid kululiike käsitleva määruse võttis 30. aprillil vastu ka Saue
Vallavolikogu, mis peaks looma senisest oluliselt suurema kindluse
meie vähem kindlustatud ja eakamatele inimestele. On selge, et korras
elamud on kenad vaadata ja kommunaalmaksed taskukohasemad
maksta. Ühtlasi pikendab see oluliselt meie majade eluiga. Seega soovib vallavalitsus korteriühistutele julget pealehakkamist renoveerimisel!

otsustanud kõige energiasäästlikuma renoveerimislahenduse kasuks
ning kavandavad rekonstrueerimistööde tulemusena vähemalt
energiatõhususarvu klassi C saavutamist ja soovivad selleks KredExist
taotleda 40% toetust. Saue vallavalitsusest on võimalik sellisel puhul taotleda toetust korterelamu

rekonstrueerimistööde projekteerimiseks,
rekonstrueerimistööde
projektijuhtimiseks ja omanikujärelevalve teostamiseks korteriühistu
kohta on kuni 10 000 eurot. Toetust antakse tingimusel, et taotleja
taotleb kuue kuu jooksul pärast ehitusloa väljastamist KredEx-ist 40%list rekonstrueerimistoetust.

SAUE VALLAVALITSUS VÕTAB SOTSIAALOSAKONDA TÖÖLE LOGOPEEDI,

kes aitab Saue valla munitsipaallasteaedades käivaid lapsi logopeediliste probleemide korral.
EDUKAL KANDIDAADIL ON:
- Kvalifikatsioonile vastav haridus
- Hea suhtlemis- ja koostööoskus
- Loomingulisus ja positiivne ellusuhtumine

OMALT POOLT PAKUME:
- Konkurentsivõimelist tasu
- Meeldivat kollektiivi

Töökohtadeks on Laagri keskus ja Ääsmäe.
Transpordikulud valla piires hüvitatakse.

Avaldus koos CV ja haridust tõendavate dokumentidega saata hiljemalt 15. maiks aadressile Veskitammi 4, Laagri 76401
või e-postiga mare.jallai@sauevald.ee. Lisainfo telefonil 6541136 või mare.jallai@sauevald.ee

„Jõulutunneli“ annetused
toetavad Saue valla puudust kannatavate laste
huvitegevust
Möödunud jõulude ajal läks 15. korda
eetrisse „Jõulutunneli“ saade. Seekord
kogus Eesti Lastekaitseliit kostöös Eesti
Rahvusringhäälinguga annetusi abi vajavate laste huvitegevuse toetamiseks,
kokku laekus 144 895 eurot. Eelkõige
sooviti toetada lapsi, keda kasvatavad
vanavanemad või kes on pärit lasterikastest peredest või on sattunud mingisugustesse raskustesse. Annetused
aitavad tasuda huviringi osalustasu või
hankida tegevusteks vajalikke vahendeid.
Saue vallas laekus avaldusi viielt perelt kokku 16 lapsele. Taotletud toetuste
summad olid vahemikus 112-500 eurot.
Lastekaitseliidu juures tegutsev komisjon otsustas rahuldada 13 Saue valla
lapse taotlused kokku summas 2017
eurot ja 50 senti. Toetuse suuruseks on
enamasti 100 eurot, suurim toetus 405
eurot.
Saue vald tänab Eesti Lastekaitse
Liitu, Eesti Rahvusringhäälingut ja kõiki
annetajaid, kes toetasid Saue valla laste
huvitegevust.
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Jõgisoo kandi mõisad –
väikesed, kuid põneva ajalooga
16. mail korraldab Ääsmäe Külakogu kodupaiga ajaloost huvitatuile tuuri, mille käigus sõidetakse läbi
valla territooriumil asuvad mõisad ja mõisakohad. Selleks tarbeks on kohalike kodu-uurijate sule alt valminud ka spetsiaalne mõisate ajalugu tutvustav raamat. Kokkuvõtlikud mõtted-märkmed raamatust
ilmuvad ka suvistel leheveergudel.
EDA
LIIVÄÄR
koduloo-uurija

J

õgisoo piirkonna alla kuulub
kahe küla kolm mõisat. Kõik
kolm mõisa on võrreldes oma
lõunapoolsete naabrite Tuula ja Ääsmäega suhteliselt väiksed. Sellest
hoolimata on neil kõigil põnev ajalugu ja igas mõisas on midagi vaatamisväärset.
Jõgisoo on üks kahest samanimelisest Eestimaa mõisast. Teine,
vähemalt sajand noorem, asub Läänemaal Kullamaa kihelkonnas. Ka
saksakeelsed nimed on neil täpselt
ühesugused. Nimi koosneb kahest
osast: jõgi+soo või jõgi+suu. Vähemalt viimased pool sajandit on kõikides teavikutes kinnitatud, et nimi
on tekkinud seoses soisel maastikul
voolava jõega, kuigi tõelised sood
jäävad Jõgisoost veidi kaugemale.
Jõgisoo mõisasüdamest vaid veidi
üle kilomeetri allavoolu suubub Keila jõkke Maidla jõgi. Siin on jõesuu
ja seega sobib ka teine variant. Ka
kaartidel ja dokumentides oli veel
paar-kolm inimpõlve tagasi paralleelnimena kasutusel Jõgisuu.
Juba Taani hindamisraamatus
on küla nimi üsna äratuntav – Ekius
– ja on koos naabruses asuva Vankumäe talu (sellal Vldalep) ehk Koppelmaa küla eelkäijaga läänistatud
ühele ja samale mehele. 15. sajandil
kuulus Jõgisoo Saksa ordule ning
sajandi lõpul andis ordumeister kahe
adramaaga talukoha ja teiselt poolt
jõge veel 4 ½ adramaad Arnt Livekenile. Tema maavaldusest sai alguse
Jõgisoo naabermõis Koppelmaa, mis
hiljem kandis omaniku järgi nime
Lieweckens Hof.
1569. aastal kinkis Rootsi kuningas Johan III Jõgisoo talu Heinrich Ruthele (Henrik Ruuth). 1626.
aastal kinnistati vahepeal tühjalt ja
mahajäetuna seisnud Jõgisoo Henrik juuniori pärijate varanduse osast
tema tütre Anna Ruuthi abikaasale,
Haapsalu asehaldurile Heinrich von
Knorringile. Knorringite suguvõsas
liikus Jõgisoo käest kätte üle 100
aasta. Pärast Põhjasõda oli mõnda
aega Jõgisoo omanikuks Valingu
mõisnik Magnus Gabriel von Knorring, kelle pruut, Padise mõisniku
von Rammi tütar, sai kaasavaraks
teiselt poolt Keilat Suur- ja VäikeMaeru külad, mis jäid Jõgisoo alla
kuni 20. sajandi alguseni.
Sel mõisnikul meespärijaid polnud. Kümmekond aastat pärast
abikaasa surma loobus leskproua
Knorring oma valdustest väimeeste
kasuks. Jõgisoo koos Maeru maa-

dega sai ülemleitnant krahv Robert
Wilhelm von Douglas, Albu mõisnik, kes müüs naise loal mõisa peagi
oma kälimehele, Valingu mõisnikule
Mohrenschildtile. Neilt ostis Jõgisoo 1875. aastal Lõuna-Eestist pärit
Konrad von Brasch, viimane sinivereline Jõgisoo mõisnik. Seejärel ostis
mõisa Ääsmäe härra Hugo Borgeest,
kes müüs talumeestele maha Maeru
maad. Borgeestile järgnes 1899. aastal Tallinna kodanik August Focht
(Vogdt).

ehitatud ligistikku, kujunes nende
vahele intiimne siseõu. Korda on
tehtud ka enamus säilinud kõrvalhoonetest ning mõisa park, sh ajalooline sissesõiduallee.
Jõgisoo mõisast on saanud tõeliselt omanäoline ja ainulaadne kompleks.
Koppelmaa mõis asub TallinnaPärnu maantee lähedal looduslikult kaunis kohas Keila jõe kaldal.
Peahoone on künka otsas, mille

Koppelmaa mõis 1910. aasta paiku.

Siit algab periood, mida mõ- nõlv laskub Keila jõe kalda suunas.
ned Jõgisoost kirjutanud inimesed Algselt on peahoonet ümbritsenud
on nimetanud kadakasakste ajaks. rohtaed ja ka park, millest on säiliEhk siis elus edasijõudnud eestla- nud üksikud põlispuud. Pargis on
sed ostsid kokku vähemväärtuslikke kaks küllalt suurt, kraavide abil jõemõisaid, lootuses kasu lõigata või ga ühendatud tiiki, kus elasid isegi
kalad.
oma ego upitada.
Kuni Teise maailmasõjani oli
1912. aastal ostis mõisa eesti
juurtega Tallinna kodanik Mihkel mõisa peamiseks sissesõiduteeks TalPaulberg. Tema ajal põles Jõgisoo linn-Pärnu maanteelt põhja poolt
mõisa peahoone maatasa. Miks, pole Keila jõge algav tee. Selle jõest mõisa
teada. 1917. aastal ostis
mõisa kinnisvaraärimees
Ado Mäeberg.
Eesti Vabariigi ajal
müüs
Põllutööministeerium Jõgisoo mõisa
hooned lammutamiseks,
äravedamiseks ja ümberehitamiseks. Hoonete enamiku ostis tollane
rentnik. Mõisasüdame sai
autasumaana tema poeg
Jõgisoo mõisa valitsejamaja 1960. aastatel.
Helmuth Wiiburg, vabadussõdalane, kes langes ohvitserina poole jääva peahoone fassaadile suu1924. aasta 1. detsembri mässu ajal. natud sihitee lõpuosa oli kujundatud
Isa müüs talu perekond Eichwaldile, lehtpuualleena. Sillast on jäänud
kelle kasutusse jäid mõisa hooned vaid mälestus, alleepuud aga hukkoos õuemaaga ka pärast kollekti- kunud või maha võetud ja teesiht
viseerimist, kuni need ostis arhitekt võssa kasvanud. Praegune ligipääs
mõisasüdamele on Jõgisoo-Voore
Kalju Nurk.
Eluruumidena oli kasutusel va- teelt endiste mõisa põldude ja malitsejamaja, mille perekond Nurk jandushoonete vahelist teed pidi, mis
oma vajadusteks ümber kujundas. algab kunagise mõisakõrtsi lähedalt.
Siin kohtuvad põnevad insener- Peahoone romantilised verandad
tehnilised lahendused, loov mõte, ja rõdud on tänaseks hävinud, kuid
praktilisus ning vanade hoonete kor- väike lootus on, et seegi mõis saab
rastamisel-lammutamisel ülejäänud uue hingamise.
Jätkame ajalooga sealt, kus jäi
ehitusmaterjalide nutikas taaskasutamine. Et mõisa kõrvalhooned on pooleli Koppelmaa Jõgisooga seo-

tud lugu.1566. aastal kinkis Rootsi
kuningas Erik XIV Keila kroonimõisaga liidetud Lieweckens Hofi
oma alamale Bengt Johanssonile,
kes oli köögimeister Turu lossis, mis
oli kuningas Eriku Soome hertsogist
venna Johanni (hilisem kuningas Johann III) residents. Kingituse teenis
rittmeistriks ülendatud köögimeister
ära sellega, et aitas Erikut venna arreteerimisel, kuna Johann oli oma
Eesti-poliitikas muutunud liiga isepäiseks.
Johanssoni poeg oli Prantsusmaal kuningate Henri III ja Henri
IV teenistuses. Koju naasnuna ei

Koppelmaa mõis 2011. aastal.

teadnud ta Rootsi kuningriigis
juhtunust suurt midagi, kuid tegi
siingi sõjaväelist karjääri. 1601. aastal
kinnitas kuningas Karl XI mõisa Johann Bengtssonile igaveseks omandiks, kuid mees suri peagi. Pärast
mõningat protsesssimist sai mõisa
endale tema õemees Niels Kyl/Kijl.
Ta loovutas oma õigused sugulasele, Rootsi viitseadmiralile Henrik
Claesson Flemingile, kelle kaaspä-

lised, jättis isa pärandist endale vaid
Koppelmaa koos eraldiasuva Lipi
karjamõisaga. Tõenäoliselt läks ülejäänud vara müüki ja võib arvata, et
just Pistohlkorside ajal korrastati vahepeal laokile jäänud mõisa majapidamist ja tehti umbes 100-aastasele
peahoonele kapitaalremonti ning lisati teine korrus. Kuna Pistohlkorsid
müüsid 1850. aastal Ääsmäe mõisnikule maha Lipi lahustüki, muudeti
mõis rüütelkonna otsusega rüütlimõisast poolmõisaks ehk mtaakohaks.
Koppelmaa kaks viimast omanikku olid eesti soost mehed. Gustav Ederbergilt, kelle
poeg Friedrich Wilhelm oli seotud Eesti
lipu sünniga, ostis
selle Pärnu kandist
pärit talumees Karl
Kutti. Tema müüs
maha suurema osa
Koppelmaa taludest
nende
rentnikele.
Seetõttu jäi mõisake
lõpuks nii väikeseks,
et Eesti Vabariigi ajal
tunnistati see taluks ega kuulunud
omanikult võõrandamisele. Kuttide
perekond elas seal kuni II maailmasõja alguseni.
Voore mõis
Üsna väikese Koppelmaa küla teises
otsas asub Voore rüütlimõis, mille
ajalugu on tihedalt seotud naabermõisate Ääsmäe, Rahula ja Koppelmaaga.

Jõgisoo mõisa valitsejamaja praegu.

rijaks oli Jõgisoo mõisnik Heinrich von Knorring oma naise Anna
Ruuthi kaudu.
Mõis jäigi Knorringite suguseltsile aastani 1772, mil leskproua Frederika Sidonia von Knorring koos
teiste pärijatega müüs selle maha.
Nüüd hakkas mõis kiiresti käest kätte käima, kuni 1828. aastal ostis selle
jõukas leitnant Adolph Wilhelm von
Oettingen. 1843. aastal päris vara
tema tütar Helene von Pistohlkors.
Proua, kelle osa lapsi olid veel alaea-

1569. aastal andis Rootsi kuningas Johan III Tallinna kuberneri
Claus Akessoni vahendusel 5000 riigitaalri suuruse laenu eest Johan Berendsile tagatiseks Ääsmäe ja Rahula
külad, mille maadele jäi ka tulevane
Voore mõis.
Hea teenistuse eest sai Johan
Berends 1574. aastal kuningalt aadlitiitli ja kinkekirja pandiks saadud
maade kohta. 1595. aastal kinnitas
seda veelkordselt Rootsi kuningas
Sigismund III.

Koduvald

SAUE VALLALEHT

pärast Jüriöö ülestõusu siinsed
maad Saksa ordule maha müüs, jäi
maa valitseda selle Liivimaa harule ehk Liivi ordule. Kuna valitsejad
olid teised, jagasid nad maid oma
meestele. Järjekordne ümberjagamine tuli Liivi sõja ajal, kui Tallinna ümbrus läks Rootsi kuninga
võimu alla. Kuningas jagas siinseid
maid kas raha või teenete eest
kuningakojaga sugulussidemete
kaudu Rootsi kõrgaadlisse kuuluvatele kõrgetele sõjaväelastele ja
riigiametnikele. Siinsete mõisate
tekkimine jääbki suures osas Rootsi aega.
Kui 16. sajandi sõdade ajal jagasid Rootsi kuningad tükke vallutatud Eestimaast oma sõjasangaritele, siis Rootsi aja lõpul toimus
mõisate taasriigistamine ja endised omanikud jäid oma mõisas
vaid rentnikeks.
Põhjasõja ajal jäid paljud mõisad tühjaks, kuna omanikud pagesid Rootsi, hukkusid sõjas või surid
katku. 1710. aasta Harku rahulepinguga läks Põhja-Eesti Peeter I
valitsuse alla, kes võttis vallutatud
maad arvele ja jagas need oma
riigi ametnikele ja kõrgematele sõjaväelastele. Kuna Vene keisrikojal
oli vallutatud maal korra hoidmiseks ja kasu saamiseks vaja kohaliku mõisnikkonnaga hästi läbi
saada, siis tagastati mõisad pärast
Eestimaa ühendamist Vene keisririigiga nende endistele või õigusjärgsetele omanikele.

Voore mõis

Johan Berends oli kuninga vendade, hertsogite Magnuse ja Karli
õpetaja ning hiljem ka viimase sekretär. Lisaks oli Berends pärast läänimeheks saamist mõnda aega ka Tallinna linnuse ja lääni asehaldur ning
maanõunik.
Oma mõisa rajas ta esialgu Vooresse, sest nii Ääsmäe kui ka Rahula
olid Liivi sõja ajal (tõenäoliselt Ivan
IV vägede poolt) maha põletatud.
1623. aastal eraldati seoses pärandi
jagamisega Voorest Ääsmäe, üle 100
aasta hiljem ka Rahula. Väike Voore
mõis käis 17.-18. sajandil samuti pidevalt käest kätte ja oli seotud suurte
pärandustülidega. Vahelduseks aadlikele toimetasid ka siin kaupmehed.
Ilmselt liikus omanike käest läbi
piisavalt raha, sest hoolimata oma
väiksusest, on Voore barokne mõisakompleks väga kenasti väljaehitatud. Mõisa viimane omanik oli von
zur Mühlenite perekond. Nende
ajal ehitati mõisasüdamesse mitmeid
majandushooneid.
Eesti Vabariigi ajal eraldati Voore mõisasüda autasumaaks kindral
Andres Larkale, kelle sugulased said
ka suurema osa teistest asundustaludeks jagatud maadest. Larkad müüsid oma valdused 30ndatel aastatel
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MITU MÕISAT ON SAUE VALLAS?
125 aastat tagasi oleks olnud vastus lihtne: üksainus, Saue mõis.
Sellal kattusid valla piirid mõisa
piiridega ehk tegemist oli mõisavaldadega. 1890. aastal tuli aga
kroonu käsul kaheteistkümne
Saue kandi valla täisvolikogudel
kokku tulla, et valida esindajad
ühendatud Saue valda. Need olid
Jõgisoo, Jälgimäe, Koppelmanni,
Rahula, Saku, Saue, Tuula, Valingu,
Vanamõisa, Voore, Üksnurme ja
Ääsmäe mõisavald.
Selle 125 aasta jooksul on toonase Saue valla piirid palju muutunud. Mõni endistest mõisatest
kuulub nüüd hoopis naabervalda,
mõni naabervalla mõis aga on
Saue all.
Saue vald on läbi aegade jagunenud põhja- ja lõunapiirkonnaks.
Mõlema osa mõisad olid omavahel läbi ajaloo nii majanduslike kui
mõisaomanike peresidemete kaudu tihedalt seotud. Saue valla lõunaosa mõisad on koondunud Keila
ja selle lisajõe Maidla jõe äärde.
Kuna muinasajal olid jõed liikumisteedena maanteedest tähtsamad,
tekkisid asulad jõgede äärde. Pea
kõik mõisad tekkisid endiste külade kohale, mis läänistati pärast
vallutust Taani kuninga ustavatele
alamatele.
Kuigi paljud neist küladest andsid nime ka vasallisuguvõsadele,
ei ole neist vähemalt siinkandis
välja kasvanud ühtki tulevast mõisnikusuguvõsa. Kui Taani kuningas
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perekond Kilgasele, kelle kätte need
jäid kuni riigikorra muutumiseni.
Nõukogude ajal ühismajandi
ääremaaks olnud ja pärast sovhoosi
lagunemist sootuks tühjaks jäänud
hoonete enamik jäi suures osas saatuse hooleks. Õnneks on vahepeal
tühjana seisnud ja lagunenud mõis
saanud uue omaniku, kes seda kena
männimetsa naabruses asuvat mõisasüdant korrastab.
Mõisaansambli kõige väärtuslikum osa on ühekorruseline barokne peahoone, mille ilu on praegugi
aimatav.

Rajatav elektriliin on
sauevallakad pingesse ajanud
Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini projekti vastu protestivad
inimesed ei taha oma kinnistule lubada elektriliine, sest nende
arvates segaksid liinid igapäeva elu, pärsiks tulevikutegevusi, oleks
silmale lihtsalt kole vaadata, rääkimata võimalikule terviseohust,
mis kõrgepinge liini läheduses elamine kaasa võiks tuua.

KV

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee
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H

arku-Lihula-Sindi
330
kV elektriliini ehitamine
peab tagama parema varustuskindluse kogu Eesti mandriosas, eriti Tallinna, Lääne-Eesti
ja Pärnu piirkonnas, tekitama liitumisvõimalused uutele kohalikele
keskkonnasõbralikele elektritootjatele ning hajutama energiatootmist.
Saue vallas puudutab kavandatav
trass põhjapoolt peamiselt Vatsla,
Hüüru ja Püha külade elanikke,
lõunapoolt Tuula ja Valingu kanti.
Maavalitsus (on teemaplaneeringu menetleja), korraldas aprillikuus
kaks avalikku väljapanekut. Mõlemad koosolekud olid rahvarohked
ja emotsionaalsed. Mõistetavalt ei
soovi inimesed liine ja massiivsed
elektriposte kesk oma maasikapõldu ja olemasoleva või rajatava kodumaja lähedusse. Ühelt poolt takistab see töid ja tegemisi, teiselt poolt
kardetakse oma kinnisvara hinnalangust, lisaks hirm, et kõrgepingeliini kõrval elamine on pikas vaates
tervisele ohtlik. Ka heideti ette, et
maavalitsus ei ole planeeringu menetlemise protsessist inimesi piisavalt teavitanud ega jaganud teavet
kavandatavate tegevuste kohta.
„Põhimõtteliselt käivitus olukord, kus kõik saavad aru, et liini
on vaja, aga oma tagahoovi siiski pigem mitte,“ nendib Joel Jesse Harju Maavalitsusest. Uuringud, mis
kinnitavad, et magnetvoo tihedus
ja elektrivälja tugevus kõrgepingeliini katsevööndi lähedal ei ole
inimese tervisele ohtlik, ei veena
eriti kedagi. Kompensatsioon, mis
liinide ja postide rajamisel kinnistuomanikele makstakse, on saajate
hinnangul naeruväärne võrreldes
tekkivate kahjudega. Ametnike
väide, et kasutuses põllumaad on
võimalik edasi harida ja/või loomi
karjatada, elektriliini kaitsevöönd
seda ei välista ja põllutöömasinatega töötamisel liinide kaitsevööndis
mingeid piiranguid ei ole, ei ole
ole maaomanikule ikkagi usutav.
„Loomulikult proovime leida lahendusi, mis maksimaalselt arvestaks inimeste ettepanekutega, aga
tõenäoliselt jääb ikka keegi, kes
saab haiget ja kelle personaalsed
huvid jäävad arvestamata,“ ütleb
Jesse.
Esimene avalik arutelu tõi
muudatused
Esimesel avalikul arutelul on põhjapoolse (Vatsla, Hüüru ja Püha

piirkond) trassikoridori valikuks
vaid üks lahendus, teisel korral on
kaardile juurde joonistatud inimeste ettepanekuid ja vallaesindajate
nägemusi arvestades veel kaks alternatiivi. „Harku ja Keila alajaama
vahel on lisatud kaks täiendavat
trassialternatiivi. Täna ei oska me
veel öelda, milline nendest kolmest
alternatiividest võib osutuda tulevikus eelistatuks, sest ka aprillikuu alguses tutvustatud trassikoridor on
teostatav ja vastab kõikidele normidele ja õigusaktidele,“ kommenteeris Joel Jesse.
Lõunapool Tuula küla juures
oli elektriliini trassikoridor asukoht

võrreldes esialgse lahendusega nihutatud ida poole ning suunatud
võimalikult pikalt olemasolevasse 110kV kõrgpingeliini koridori.
„Selle variandi puhul jäävad mõned
eluhooned küll liini kitsevööndile
lähemale, kui oleks see olnud esialgse - Tuula külast läbi mineva liini puhul, aga nüüd on kokkuvõttes
liini vahetus naabruses vähem eluhooneid ja see arvestab ka paremini
Saue valla üldplaneeringuga,“ kinnitab Jesse.
Ka teisel avalikul arutelul lisandus inimestelt uusi vastuväiteid ja
ettepanekuid, millega maavalitsus
nüüd edasi tegeleb.

MIS SAAB EDASI?
MAI algus – toimuvad nõupidamised
Saue Vallavalitsuse esindajatega leidmaks
konsensuslikku lahendust eelistatuima
trassialternatiivi osas.
MAI lõpp – maavanem saadab planeerimislahenduse koos eelistatud trassikoridoriga Saue Vallavolikogule uuesti kooskõlastamiseks.
JUUNI-JUULI – kui kõik kooskõlastused
(sh Saue Vallavolikogu) on olemas, võtab
maavanem planeerimislahenduse uuesti
vastu ja suunab selle avalikule väljapanekule. Kaks nädalat enne väljapaneku
algust informeerib maavanem personaalselt kõiki kinnistuomanikke, kelle krunt
jääb kasvõi osaliselt vastuvõetud trassikoridori.
JUULI-AUGUST – nelja nädala jooksul
toimub avalik väljapanek, kus planeerimislahendus on kättesaadav nii vallamajas kui maavalitsuses ja ka maavalitsuse
internetileheküljel. Avaliku väljapaneku
raames on inimestel võimalik esitada planeeringule oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväited. Maavanem peab kuue
nädala jooksul peale avaliku väljapaneku
lõppu andma kirjaliku vastuse kõikidele
ettepanekutele ja vastuväidetele, kommentaariga, kas saab vaiet arvestada ja
kui mitte, siis peab maavanem seda ka
põhjendama.
AUGUST-SEPTEMBER – maavanem peab
kuue nädala jooksul peale avaliku väljapaneku lõppu korraldama teemaplaneeringu avaliku arutelu.
Kui peale avalikku arutelu ja avalikku
väljapanekut jäävad üles vaided, peab
valitud lahenduse enne planeeringu
kehtestamist järelvalvemenetluse käigus
kooskõlastama Siseministeerium.
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Veskimöldre
lasteaias avatakse
sõimerühm
Rocca tal Mare Kooli Veskimöldre Lasteaed Laagris
aadressil Instituudi tee 151
ootab alates sügisest lisaks
lasteaiaealistele ka sõimelapsi vanuses 1 aasta 8 kuud
kuni 3 eluaastat.
Lapsi on kõige nooremate rühmas kuni
14 – kõikidele jätkub aega ja tähelepanu. Tegevused toimuvad õppekava
alusel. Kaks korda nädalas on muusika-,
liikumis- ja kunstitegevused, iga päev
toimuvad ainevaldkondi ühendavad
mängulised ja meelelahutuslikud tegevused, mida viivad läbi rühma õpetajad. Enamus päevast kulub mängimisele, loomulikult on lastel ka puhke- ja
õueaeg. Õues saab mängida, uurida,
vaadelda, avastada looduse helisid,
hääli ja värve.
Sõimelastele laieneb lapsehoiuteenuse toetus. Saue vallas ei ületa lapsevanema osalustasu 20% Eesti Vabariigi
palga alammäärast, mis on 78 eurot
kuus, lisandub toiduraha. Saue vallaga
on lasteaial sõlmitud vastav leping.
Vanematel, kes otsustavad oma lapse meie majja tuua, palume täita ankeet
ja saata see aadressil info@ramlasteaed.ee. Ankeedi leiate Rocca al Mare
Kooli kodulehelt http://www.ramkool.
edu.ee/lasteaed/vastuvott. Kõik, kes
meie maja vastu huvi tunnevad, on
oodatud lasteaiaga tutvuma. Aja saate
kokku leppida, helistades telefonil 658
8988. Võimalik on tulla tasuta proovipäevale.
Eelkooliõpe nüüdsest ka lasteaias
Muutusi on sügisest veel: 2015/2016
õppeaastast toimuvad Väikekooli,
Mängukooli ja Põnnikooli tunnid Rocca
al Mare Kooli eelkooli õppematerjalide
alusel ka Veskimöldre lasteaias.
2-4-aastastele pakutakse Põnnikooli. Tunnid hakkavad toimuma reedeti
kell 9.30-10.45 (3-4-aastastele) ja 1112.15 (2-3-aastastele lastele). Enne ja
peale tunde on vanematel hea võimalus lapsega lasteaia õuealal mängida.
Esmakordselt avame kaks korda
nädalas töötava Väikekooli rühma
5-6-aastastele lastele, kelle tunnid hakkavad toimuma esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 10-13.
4-5-aastastele on aga kaks korda
nädalas Mängukool. Mängukooli tunnid hakkavad toimuma teisipäeviti ja
neljapäeviti kell 10-12.15.
Nii Väike- kui ka Mängukool sisaldab
õuesõppe tunde, kus lapsed saavad
olla aktiivsed ja loovad ning kus õppimine, liikumine ja õues viibimine muutub mõnusaks tervikuks.
Vastuvõtt juba käib
2015/2016 õppeaasta vastuvõtt algas
30. märtsil. Rühmade komplekteerimisel lähtutakse registreerimise järjekorrast, laste vanusest, samuti vanemate
ajalistest eelistustest ning põhimõttest,
et õed-vennad ja sõbrad saaksid olla
ühes rühmas. Lapse vanust arvestatakse 2015. aasta septembri seisuga.
Registreeruda saab Rocca al
Mare
kooli
kodulehel
aadressil
www.ramkool.edu.ee/eelkool/vastuvott.

Tea Oll
õppealajuhataja

SAUE VALLALEHT
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VABA AEG

Kus saab suvel laps akusid laadida?
Ja uusi sõpru leida, midagi ägedat korda saata ja seda kõike nii,
et ema-isa on samal ajal hoopis tööl?
KAIJA
VELMET
kultuurinõunik

LASTELAAGRI NIMI,
KORRALDAJA
Tänavakultuuri
linnalaager
www.linnalaager.ee
MTÜ Pere Heaks, Saue
valla kultuurikeskus
Seiklused
Kurrunurruvutisaarel
jätkuvad!
www.mangukool.ee
MTÜ Saue Autoklubi

Õ

ige – lastelaagris. Kui guugeldada, leiab tohutul hulgal lastelaagreid ja valik on
tõesti seinast seina, seda nii pakutava

AEG JA KOHT
8.-12.06.2015
Saue valla
kultuurikeskus

6.-10.07.2015
20.-24.07.2015
3.-7.08.2015
Jõgisoo
seltsimaja

Augustitreff
www.linnalaager.ee
MTÜ Vanamõisa Küla ja
MTÜ Pere Heaks

10.-14.08.2015
Vanamõisa
vabaõhukeskus

Laste pärimuslaager
„Saame kodus kokku!“
www.facebook.com/
Saamekoduskokku
MTÜ Pärimus ja Loovus

19.-22.08.2015
Endla talu,
Koppelmaa
küla

tegevuse kui ka vanemate rahakotist
küsitava rahasumma osas. Kuid selleks, et midagi ägedat teha, ei pea minema kodust kaugele – ka Saue vallas

toimub nii mõnigi mõnus päevalaager. Siin tabelis on Koduvalla lehele
teadaolevad lastelaagrid, mis sauevallakaid meie oma vallas ootamas on.

SIHTGRUPP

TUTVUSTUS

HIND

7-15-aastased

Iga osaleja peab valima ühe tiimi, mille töös ta linnalaagris osaleb: fototiim,
loovustiim, robootikatiim, seiklustiim, teatritiim, trenditiim, heli- ja valgustiim. Kõik
laagrilised saavad lisaks oma tiimi tegevustele veel osa vahupeost, geopeitusest,
diskoõhtust ja vaba aja mängudest parkides. Iga päev pakutakse sooja
lõunasööki ja oodet.

70 €

Laagri programm on koostatud „Pipi Pikksuka“ raamatu ainetel. Iga päev saabub
raamatust mõni vahva külaline meie laagrisse lastega tegelema või läheme ise
seiklema. Näiteks on laagri kavas metsamatkad RMK Metsanurme ja Valgejärve
loodusõpperadadel, külla on oodata madrust ja mereröövlit, lapsed saavad terve
päeva ronida kaljudel ehk moodul-ronimisseinal ning köita endale laagiraamatu,
kuhu teha iga päeva kohta sissekanne põnevatest tegevustest laagris. Teeme
teatrit ja kunsti, lõunapausil puhkame Pipi juttu kuulates ja filmi vaadates. Iga päev
pakutakse sooja lõunasööki.

80 € (pere
teine laps
-10%);
võimalik
osaleda ka 1
päeva kaupa,
päva hind
20 €

7-15-aastased

Linnalaager on jagatud viieks teemapäevaks: meisterdamise päev, loomade päev,
seikluse päev, spordi- ja tehnikapäev, muusika- ja ettevõtluspäev. Laagrinädal
lõpeb noorteüritusega, kus üles astuvad ka noortebändid ja laagris osalenud
noored ise. Iga päev on laagris ka toitlustamine.

70 €

7-11-aastased
lapsed, sh
väliseestlased

Laager ühendab ja viib tegevuses kokku Eesti lapsed kogu maailmast, lapsed ja
meie oma pärimuse, pärimuse ja laste loovuse. Eesmärk on tekitada lastes huvi
ja austust rahvuslike väärtuste (muusika, tants, vanad lood, rahvarõivad) ja oma
identiteedi vastu.

100 € (koos
ööbimisega);
50 € (ilma
ööbimiseta)

8-10-aastased,
5-7-aastased,
5-7-aastased

TÄHTPÄEV

Hüürukad rabasid nimelise pingiga oma
auväärt juubilari Mai Endla jalust
Pikaaegne hüürukas ja aktiivne proua Mai Endla sai oma sünnipäevahommikul
lakoonilise telefonikõne: „Tule mõisa.“ Kohale jõudes ootas teda ees üllatus –
seltskond sõpru lillesülemitega ja mõisa ette sätitud proua endanimelise pingiga.
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„J

umal küll! Ma ei ole seda
ära teeninud. Selline üllatus! Kas te ei karda, et
ma võin niimoodi südamerabanduse saada,“ ütles Mai pisarad silmis ja üllatusest oimetu.
Just niimoodi, Maile endale
päris teadmata, sõbrad ja kaashüürukad seda mõtelnud olidki.
Külavanem Arnold Õispuu sõnul
on Mai üks igati austust väärt kogukonna hoidja ja mitmeid aastaid omaealiste seltsielu vedanud.
„Mai on meie vanemaid tütarlapsi
aastaid kantseldanud, tema eestvedamisel sai 2001. aastal loodud

siinne eakate klubi, küla üritustel
ja tulevikuplaanides on ta alati nõu ja jõuga kaasa löönud. Ja
teada-tuntud kohalik mesinik on
ta ka. Miks kinkida pink? Pinke
on ikka mõisapargis vaja, aga selle
väikse pühendussildiga talletame
Mai nime ka tulevaste põlvede
tarvis, see on n-ö jälg ajalukku,“
räägib külavanem, kes loodab, et
Mai toimetab isuga edasi veel 30
aastat.
Ja seda Mai lubab ka teha. Niikaua kui tal jätkub seltsilisi ja kaasamõtlejaid klubis, on ta alati rivis.
„Ma ju ei seisaks täna siin, kui teid
ei oleks. Istuksin vaikselt kodus ja
ei oskaks mõeldagi, et midagi sellist minu elus saaks juhtuda. Aitäh
teile!“ premeerib Mai kiidusõnaga
oma 75. sünnipäeval sõprugi.

Kevadises päikselõõsas uimas uitab
mesilind
talveunest on ta
ärgand, seiklemist
on täis ta ind

Sünnipäevalaps Mai sõprade, lillede ja omanimelise tänutahvliga pingiga.

Keegi askeldab
seal aias, kas on
keegi tarumaias
mesilatele teeb pai,
see ju meie Endla
Mai.
Külavanem
Arnoldi sünnipäevaluuletus
Maile

OHTLIKE JÄÄTMETE JA VANADE REHVIDE KOGUMISRING LAUPÄEVAL, 9. MAIL
Tavaliselt kodumajapidamises tekkivad ohtlikud jäätmed on patareid
ja akud, vanad värvid, lahustid, lakid, liimid ja nende jäägid, trükivärvid, vanad õlid, õlised kaltsud,
õlifiltrid, ravimid, päevavalgus- ja
säästulambid, elavhõbedaga kraadiklaasid, tundmatud või mittevajalikud kemikaalid, ohtlikke aineid
sisaldavad pakendid, väetised ja
pestitsiidid, rotimürk jm biotsiidid
jms.

KOGUMISRINGI AJAKAVA
Laagri alevikus võetakse ohtlikke jäätmeid ja vanarehve
vastu Kuuse tn 29 (vana katlamaja juures) kell 9-12.
JÄÄTMEBUSSI JA REHVIKOGUMISAUTO
SÕIDUGRAAFIK:
9.00-09.15 Koidu küla, Koidu põik ja Koidu tn ristmik
9.30-09.45 Alliku küla, Kotka tee ja Kauri tee ristmik
10.00-10.15 Vatsla küla, Kodasema ja Vatsla tee nurk
10.30-10.45 Hüüru küla, Hüüru mõis
11.00-11.15 Kiia küla, korvpalliväljak
11.30-11.45 Alliku küla, Vanamõisa seltsimaja parkla
12.00-12.15 Vanamõisa küla, Suurevälja tee/Rõika tn ristmik
12.30-12.45 Vanamõisa küla, Vanamõisa/Välja tee ristmik
13.00-13.15 Aila küla, Pikamäe tee sissesõit

13.30-13.45 Valingu küla, Suurekivi elurajooni
sissesõit
14.00-14.15 Aila küla, jäätmemaja ees
14.30-14.45 Jõgisoo küla, Lõokese tn sissesõit
15.00-15.15 Koppelmaa AÜ
15.30-15.45 Tuula küla, kortermajade kõrval
16.00-16.15 Ääsmäe küla, koolimaja parkla
16.30-16.45 Maidla küla, keskuse autobussipeatus
17.00 Maidla AÜ, kaupluse ees
NB! Saue valla elanikud saavad kodused ohtlikud jäätmed tasuta ära anda ka Pääsküla jäätmejaama aadressil
Raba 40, Pääsküla. Lisainfo telefonil 15155. Kogumispäeval tekkinud operatiivsete küsimuste korral saab
pöörduda Saue Vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti
poole telefonil 5344 6686.
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TÄHTPÄEV

Kolm kirja kolmele emale
Levinud käibetõde räägib, et ega eesti mees oma tunnetest ei räägi. Et lihtsalt ei oska. Ja et kui ta kunagi aastate eest ütles, et
armastab ja vahepeal pole oma uuest otsusest teada andnud, siis kõik kehtib. Et eesti mees on justkui komponeeritud hooratastest ja haamrilöökidest, tavotist ja torudest ning hellusele pole seal tegelikult kohtagi. Kõige hullem küsimus tema jaoks on:
„Kallis, mida Sa mõtled?“ Rahvusgeneetiline konservatiivsus ja poeetilise sõnakunsti vähene valdamine võib selle mehe kõrval
eesti naise hulluks ajada. Aga õnnestus leida siiski kolm meest Saue vallast, kes oskavad tabada õrnemaid tundetoone ning
julgevad neid ka välja kirjutada. Emadepäeva eel: mehed oma laste emadele.

Kallis naine
valimisega ebaõnnestusin, siis seekord andsid
„Kallis, me saame lapse!“
mulle lihtsama ülesande – friikartulid.
Nii Sa mulle üheksa kuud tagasi teatasid.
Olgu öeldud, et alguses on selline äraarvaKuigi kõik oli planeeritud ja läbimõeldud,
mismäng päris huvitav. Mida aeg edasi, seda
tuli selline uudis mulle ikkagi üllatusena.
keerukamaks ja väsitavamaks see muutus.
?
Esimene mõte – kuidas nüüd siis reageerida
Minu kallis naine, Sa küsisid minult sagedasti,
Internetiavarustest võime lugeda kümneid
kuidas ma end tunnen või kas on ka teistmoodi
lehekülgi pikki tekste, kuidas üks õige mees
tunne taaskord isaks saada? Ma tean, mida
see
kui
Aga
toimima.
peaks
sellises olukorras
selle küsimusega mõtlesid või millist vastust
hetk käes, siis on kõik loetud tarkused justkui
ootasid. Aga vastata oli keeruline. Ma saan aru,
hüppama
rõõmust
peoga pühitud. Kas peaks
et Sinul ja veel sündimata lapsel on tekkinud
ja hõiskama? Või oleks paslik teha mõni tabav
juba tugev omavaheline side. Minul muidugi
nali?
ka, aga mitte veel nii tugev. Ma saan küll osa
Vahet pole, mida mõtled ja plaanid. Kõlab see
beebi liigutamistest, kui asetan käe kõhule.
ikka ühtmoodi: „Oled Sa ikka kindel vä? Ahsoo,
Aga see ikkagi on kuidagi tesitmoodi. Põnevust
nojah. Väga lahe.“ Ise samal ajal kalli naise
ja uudishimu aga jagub sel perioodil küllaga.
kõhtu piiludes, järsku on miskit juba nähagi.
Milline meie peagi sündiv laps välja näeb?
Kindel on aga see, et kohe hakkab mõte jooksMis soost ta on? Kas tal ikka on 10 sõrme ja
ma mööda ratsionaalset rada. Millise toa peagi
varvast? Aeg-ajalt tekib ka teatud laadi abituse
sündiv ilmakodanik saab? Ega ometi minu
tunne – mõistan, et Sul on raske ja see raskus
kabineti? Enne, kui jõuan hakata analüüsima
on loomulik, mille osas mul väga suuri valikuid
kabinetist loobumise plusse ja miinuseid,
olukorra kergendamiseks just pole.
teatasid Sina, mu kallis naine, et tulevikus
Viimast kolme kuud võime piltlikult nimetada
muutub praegune kabinet meie pesamuna
ka keeleõppeks. Juba varasest koolieast teame,
toaks. Kätt taskusse surudes kiidan Sinu poolt
et kordamine on tarkuse ema. Panin tähele,
lendu lastud idee heaks. Et näidata oma kaaet Sinu sõnavara muutus kordavaks. Laused
satust, siis lisan veel hoogu juurde võimalike
algasid ja lõppesid enamasti ühtmoodi.
ümberehituste ja plaanide näol. Minu õnneks
Sõnaga „ohh“. Ja mitte ainult laused. Sõna
jääd uskuma. Plaanide tegelik teostumine jääb
„ohh“ kordamine ja õppimine toimus ka
tulevikuks – vajadusel võib olukorda lahendada
erinevate tegevuste ajal. Ja mis kõige kummaehituslike nüansside taha pugedes ja seeläbi
lisem – keeleõppesse oli kaasatud terve pere.
säilitada kabineti senine otstarve.
Ühel hetkel avastasime, et me kõik ähime ja
Üks on aga kindel – uudise kuulmisest maiohime. Aga milleks nuriseda, kõik toimus ülla
mukese sünnini jääb kõigest üheksa kuud. Ja
tulemuse nimel!
igavad need üheksa kuud pole.
Tegelikult on vägagi hästi aru saada, millest
Olenemata sellest, et tulevane ilmakodanik
need ohked tulevad. Eks katsu ise sellise kõhuon heal juhul tikuväävlisuurune, kelle suurim
ga ringi liikuda. Ainuüksi Sinu peale vaadates
saavutus oli paari triibu tekitamine testile, siis
on selge, et lihtne see pole. Paratamatult tekib
alahinnata teda pole võimaik. Juba esimesmõte, mida kõike on vaja läbi elada, et emaks
test hetkedest antakse selgelt märku, et kõik
saada. Millised katsumused tuleb kõik ületada.
edasine toimub tema taktikepi järgi. Võtame
Ja me kõik teame, ega sellega see kõik veel ei
kasvõi söömise. Enamiku söökidest, mida Sa
piirne.
sööd, saadetakse selle väikese tegelase poolt
Ja ongi käes sündimise hetk. Kummalisel
tagasi. Kas on maitset vähe, soola palju või ei
kombel lapse saamine algas ja lõppes mulle
vasta rasvasisaldus nõuetele. Õnneks minu kui
ühtmoodi – üllatavalt. Olin kordi peas läbi mänmehe elu muudab selline olukord lihtsamaks.
ginud erinevaid stsenaariume sünnitusmajja
Nimelt kujunevad välja kindlad toitained, mille
minekuks. Mõõtsin isegi ära, kui kaua võtab
tarbimisega rahul ollakse. Väga meeldiv on
sõit aega õhtul ja kui kaua päeval. Kõik oli justpoes käia ilma nimekirjata. Täpselt on teada,
kui paigas. Aga ei, kui andsid teada, et nüüd
milline jogurt või kohupiimakreem sobib. Elu
läheb sõiduks, siis tekkis väikene kaos. Nii, kus
nagu lill.
on turvahäll, kus on valmispakitud kott? Kas
Seevastu järgnevad kolm kuud on eelnevaga
sussid on kaasas? Fotoka akud, kas ma neid
võrrelduna justkui ära vahetatud. Veidi kasvaikka laadisin? Ja palju sarnaseid mõtteid veel.
nud maimuke on otsustanud hakata viljelema
Õnneks kõik laabus ja me olimegi teel uut
erinevaid kokandusšedöövreid. Te ei kujuta
ilmakordanikku tervitama.
ette, mida kõike on võimalik omavahel kokku
Öeldakse, et üheksa kuu jooksul tekib emal ja
segada ja milliseid uusi maitseelamusi seeläbi
lapsel side, mis ei katke. Isal tekib side lapsega
saada. Ja seda kõike sõltumata kohast ning
peale sündi. Võimatu on sõnadega kirjeldada
kellaajast. Aga mis kõige olulisem – toiduniseda emotsiooni ja tunnet, kui kuuled oma
mekirja pandud soov ei pruugi poest tulles
vastsündinud lapse häält. Minu lapse hääl.
enam kehtida. Endalegi üllatuseks avastasin,
Saate aru, minu!!! Hääl, milles on kõik – kogu
et sel perioodil olin ma väga sage külaline
Sinu maailm. Väga armas ja südantsoojendav
erinevaid retsepte sisaldavates portaalides. Ma
on näha sel hetkel ka Sinu pilku. See on väsiläksin isegi niikaugele, et õppisin ära seﬁiri ja
nud, rahulolev, kuid õnnelik. Ja on ka põhjust.
besee tegemise. Miks? Usu mind, kulla naine,
Üle kolme kilo ja 51 sentimeetrit puhast rõõmu
südaöösel on väga vähe valikuid erinevate
ja õnne. Kõik üheksa kuu „veidrused“ on peast
seﬁiritoodete soetamiseks, mistõttu on kordi
pühitud ja asendunud kirjeldamatu õnne ning
lihtsam neid ise valmistada.
rõõmuga.
Mul õnnestus tol ajal ka ühe tõsisema jamaga
Olen õnnelik, et mul on selline naine, nagu
hakkama saada. Nimelt andsid teada – jäätist
Sina ja et meil on kolm võrratut last. Aitäh
valisin
on vaja. Milles küsimus, kohe toon. Poes
Sulle.
välja kolm jäätist, mis seni olid alati sobinud.
Ma ei tea, mis nuppe väike maimuke oli
seekord vajutanud, aga igatahes Sa nende valikutega kohe üldse ei nõustunud. Mis mul üle
jäi, tuli uuesti poodi minna. Kuna ma jäätise

Ermo

Kiri minu imeliste laste emmele

Kallis, ma ei teagi millest alustada. Kui mõtlen Sulle, meie imetoredate laste emale, täidab meeli müriaad positiivseid tundeid
ja mälestusi. Mäletan, kuis unistasime koos piisavalt suurest
pesakonnast, mäletan Sinu andunud pilku, kui keegi tuttav oma
silmatera Sinu hellade käte vahele usaldas juba siis, kui meil
koolid veel vallutamisel olid. Sind teeb suureks valmidus hakata
esimest last ootama hulljulge kümnendi alguses keset Aasia
värvikat erinevust, eemal harjumuspärasest ja turvalisusest. Ma
ei unusta leina ega lohutust, mille leidsime koos Jumalas pärast
„Mõmmibeebi“ kaotust Pekingis.
Ja siis saabus see unustamatu sündmus Pelgulinna sünnitusmajas koos tervitades meie esimest kaunitari. Oli kirjeldamatu
tunne elada kaasa Sinu vaprusele ning rõõmupisaratele, kui
meie värske pereliige Sinu embusesse jõudis. Ka hilisemad
kaks sünnitust on õpetanud mind imetlema Sinu tundeküllast,
samas ohvrimeelset ja anduvat kiindumust emakssaamise
suhtes. Musi, Sinuga olen valmis igal ajal luurele minema!
Sinu kaunitest silmadest langenud pisarad, otsekui kristallidena
sillerdamas, mida emaks olemine paratamatult endaga kaasa
toob – need on meie ühise hindamatu varanduse tõestuseks.
Otsekui kalliskivide hunnik kusagil tallel, arvestades armastuse
suurust, mis pole olnud vaid sõna või tundepuhang. Need magamata öötunnid, siirad appihüüded palvetes Armastuse Allika
poole, kaasaelatud lapse valu Sinu silmades – ma ei leia sõnu
väljendamaks tänulikkust eesõiguse eest tunda Sind. Julgen ka
Mammu, Antu ja Ellu nimel väljendada: „Sa oled parim emme.“
See pole vahest teiste asi teada, aga küpsuse märgid Sinu näol
ja mujalgi teevad Sind tegelikult super ilusaks ja meeldivaks.
Olen väga õnnelik, et minu lastel on nii kaunis ema. Ja viimast
mitte vaid välimuselt. Veel enam oled Sa kaunis hinges. Sinu
pühendumus, hoolivus ja sügav empaatilisus on minule, ja
tean, ka mitmetele teistele, inspireerivaks eeskujuks.
Me kõik eksime, nii tead ju isegi oma nõrku kohti. Aga ausalt,
näen, kuidas aastatega See, kes on täiuslik, Sind puhtamaks ja
endasarnasemaks muutnud on. Hindan kõrgelt Sinu valmidust
muutuda ja õppida.
Mul on kahju, et olen liialt „liugu lasknud“ lastega tegelemisel
Sinu arvel. Pole saladus, et meie silmaterade raamatuarmastus
võlgneb tänu just Sinu kohusetundele õhtuti lugusid ette
lugeda. Ja ärme unusta, et ka paljud põhiväärtused elus, mille

üle me juba täna laste
juures kuju võtmas rõõmu tunneme, on paljuski seotud narratiivide valikuga, mida Sina, mu kallim, oled suunanud.
Ja veel, mulle väga meeldib ja ma hindan, et oled nii paindlik
ja avatud minu ning laste spontaansetele ideedele. Ka siis, kui
vahel need ebamugavusi või suisa äpardumisi kaasa toovad,
oskad sa ikka jääda tänulikuks ning vaadata asja positiivsele
küljele. Meie ühine seiklus on nii värvikas, kuna kõigist pereliikmetest hingub valmidust ja julgust astuda tundmatusse,
usaldades Teda, keda ikka juhtima palume.
Tead, kuidas ma hindan Sinu põhjalikkust ning vastutustunnet!
Leian end taas tänujoovastuses, kui näen, kuidas emme mõju
meie varateismeliste töökultuuris kuju võtab.
Loodan, et vast olen isegi Sinu eeskujust rikkamaks saanud.
Igal juhul näen, kuidas kogu meie pere püüab kõrgemale ja
paremini. Ja kõige argise koormuse kõrval, tähelepanu jagamise keskel iga lapse, töökaaslaste ning sõprade vahel suudad ja
tahad armastada mind oma võluvusega. Sina, minu kuninganna, paned mind end tundma troonil.
Oled parim, mis minu ellu kingitud on. Tean, et see kehtib ka
laste elus. Aitäh!
Lõpetuseks tuletan Sulle meelde paari aasta taguseid lihtsaid,
ometi siiraid luuleridu, mida meie üks „katsapumm“ Sulle
kirjutas:

Oled mulle super ema,
teist ei ole nõnda kena.
Head emapäeva sulle,
oled parim ema mulle.
Sinu õnnelik armastaja

Tõnis

oleksime üksteise peale häält tõstnud. Muid
ugi on ka meie
peres tulnud ette erimeelsusi ja tülitsemis
i, aga tänu Sinu
tasakaalukusele ja nutikusele on kõik probl
eemid leidnud
oma lahenduse. Kindlasti hoiab meie liitu
koos teineteise
austamine ja arvamuste, ideede ning tegem
iste toetamine.
Ei pea kogu aeg ninapidi koos olema, aga
kuklas peab
meenuma kogu aeg keegi, kes Sinust väga
hoolib ja keda
Sina igatsed. Samas tuleb leida aega, et kahe
kesi olla ja oma
päevast ja mõtetest rääkida – meil on sellek
s ajaks igaõhtused jalutuskäigud koeraga.
Sina oled meie pere kultuuriminister, tänu
kellele on meil
alati kapiserval ootel mõned teatri- või konts
erdipiletid, mis
igapäevaellu värvi ja elamusi toovad. Samu
ti saime kahekesi
valmis just suure ühise projekti – andsime
välja raamatu
sõja jalust mööda maailma rändama sattu
nud vanaonu seikMa armastan Sind väga ja ei väsi seda igal
hommikul ja
lusrikkast elust. Raamatu pealkirjaks sai „P.O.W
.=721514=“
õhtul kordamast. Ma usun, et see tekitabki
liidu ja sooja
Tunneme teineteist niivõrd hästi, et koos asju
tunde teineteise vastu, mis ei ole kustunud
tehes ei
kahekümne
teki kunagi tööjaotusega arusaamatusi. Mina
aasta jooksul, mil oleme koos elanud. Ei lähe
võtan hea
me hommikul meelega
enda peale kõik, mis puudutab läbirääkim
uksest välja ega uinu õhtul, kui ei ole teine
isi ja
teist suudelnud
asjade kokku leppimist ning korraldamist,
või kallistanud. See on kandunud edasi ka
samuti olen enda
meie lastele
kanda võtnud laste aitamise reaalainete õppim
ja tekitanud meist äärmiselt kokkuhoidva
isel. Samas ei
ja üksmeelse
trügi ma kunagi keelte ja kaunite kunstide
perekonna.
valda ega sekku
kodu- ja aiakujundusse. Nii meil ongi need
asjad sujuvalt
Sa oled olnud meie pere keskpunktiks, kellet
a ma oma elu
jagunenud.
ette ei kujuta. Samuti ei oska ma meie lastel
e tahta paremat Tea, et arma
stan Sind igavesti ja olen väga õnnelik, et
ega hoolivamat ema.
minu
jaoks olemas oled.
Meie pere ühine suur armastus on muusika.
Koduses
Aitäh Sulle kõige ilusa ja toreda eest!
muusikatoas on iga päev kellegi pillimängu
kuulda, samuti
armastame me kõik väga laulda.
Sinu
Koos elatud kahekümne aasta jooksul ma
ei mäleta, et

Mu armas abikaasa, meie kahe
imetoreda lapse ema!

Aavo
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Noppeid naabritelt
Teine vahetus koolis pole
heakskiitu pälvinud
Märtsi lõpus esitasid Harku vallavalitsus
ja Harkujärve kool kohapakkumised kõigile valla elanikele, kes soovisid lapsele
kohta Harkujärve koolis – tingimusel, et
osa lapsi asub õppima teises vahetuses.
Lõunane vahetus oleks alanud orienteeruvalt kella 12-st ning lõppenud hiljemalt kella viieks õhtul. Sellise variandi
puhul oleks lapsevanematele pakutud
võimalust koolimaja lähedusse jäävaks
pikapäevarühmaks koolitundide eelsele
hommikusele ajale.
Tänaseks on lapsevanemad valda
oma soovidest teavitanud ning paraku
ühegi koolikoha pakkumise saanud lapse vanema (neid oli 37) esimene eelistus
ei olnud teise vahetuse koolikoht. Vastanutest 13 olid nõus teise vahetusega
juhul, kui ei leidu teist varianti lapsele
Harkujärvel koolikoha saamiseks. Vastanutest 24 olid aga täielikult vastu oma
lapse teises vahetuses õppimisele ning
olid nõus vastu võtma vaid esimese vahetuse koolikohta Harkujärve koolis.
Kahes vahetuses õppimisele oli vastu
ka Harkujärve kooli hoolekogu.

Harku Valla Teataja 15. aprill 2015

Linn pälvis Suure
Doonorikruusi
Keila linna tunnustati aktiivse doonorluse eest.
25. aprillil toimus Tallinna Raekojas
traditsiooniline doonorite tänuüritus.
Igal aastal on tänuürituse fookuses erinevad doonorid, tänavu tänati samuti
neid doonoreid, keda on eelmisel aastal kutsutud erandkorras verd loovutama konkreetse patsiendi jaoks.

„Oleme siiralt tänulikud doonoritele,
kes on tulnud meile telefonikõne peale
appi, lükates edasi oma igapäevased
toimetused. Praeguse kiire elutempo
juures on see väga suur vastutulek,“ ütles Regionaalhaigla verekeskuse juhataja Riin Kullaste.
Verekeskus andis Raekojas üle ka
Suure Doonorikruusi parimale doonorlust toetavale omavalitsusele, kelleks
möödunud aastal oli Keila linn.
Doonorlus liigub Keilas tõusvas joones, doonorite protsent elanikkonnas
on viimastel aastatel tõusnud viie protsendini. Selleks aastaks on Keilas planeeritud 11 doonoripäeva ja eeldatav
vereannetuste hulk jõuab tuhandeni.
Varem on Suure Doonorikruusi tunnustuse pälvinud Paide, Narva, Rakvere
ja Haapsalu.

Keila Leht 30. aprill 2015

Ülikooli Apteek
pakub tööd

PROVIISORITELE JA
FARMATSEUTIDELE
Töökoht Laagris, Comarketi
hoones Veskitammi 10.
Lisainfo:
karmen.privoi@ya.ee,
5076304
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Koidu külal oli rõõm korraldada
tänavune Jüriööjooks
Kaunis päikseline kevadpäev soosis üritust ja esimesed väikesed
jooksusõbrad saabusid juba enne registreerimise algust.
ANDRES
LAINESTE
peakorraldaja

M

eeleolukat lastejooksu
aitasid läbi viia õhtujuht
Valdo Jahilo ja Väikese
Tommi jäätisepoiss. Lastejooksud möödusid põnevalt – rõõmu
ja pisaraidki oli rohkem kui suurte põhijooksul. Nelja vanuseklassi
kiireimad said välja selgitatud ja
šokolaadimedalid ning auhinnad
jagatud. Skypark jagas lisaks ka
loosiauhindu, see andis võimaluse
võita ka mõnel nendest, kellel seekord nii väledad jalad polnud. Peomeister pakkus lastele lisaks põnevat ajaviidet – oli võimalik hüpata
batuutidel, joonistada, toimusid
mängud ja pakuti jäätist.
Kui lastejooksudel osales lapsi
100 ringis, siis suure Jüriööjooksu alguseks oli registreerunud
16 8-liikmelist võistkonda. Rajale jõudis neist küll 14, kuid seda
tublimad, sest tähtis pole mitte
võit, vaid osavõtt. Lootes tihedat
konkurentsi, olime esmakordselt
Jüriööjooksu ajaloos appi palunud
elektroonilise ajavõtufirma Championchip, kes aitas kümnendik sekundi täpsusega mõõta tulemusi.
Tulemusi vaadates oli seda ka vaja.
Koidu Kilpkonnad ja Saue linna
võistkond Tugev tuli pidasid tihedat heitlust esikoha peale – ikka jäi
peale Koidu küla võistkond ja tõi
rändkarika jälle koju. Kolmanda
koha saavutas Jõgisoo küla võistkond Kiired.
Peale sportimist said kõik kosutava kausitäie tummist suppi ja
maiasmokad torti. Terve õhtu aitas sportlikku vaimu ja rõõmsat
tuju üleval hoida DJ Peeter Taim.

Tortide ja karikatega ühispildil rõõmustavad jooksu esikolmiku võistkonnad.

SAUE VALLA JÜRIÖÖ
TEATEJOOKS 2015
VÕISTKONDADE TULEMUSED

LASTEJOOKSUDE
TULEMUSED
0-2. AASTASED

VÕISTKOND

AEG

1

Robin Eensalu

1

Koidu Kilpkonnad

24:22.4

2

Alex Mõttus

2

Tugev tuli

24:54.1

3

Mia Siig

3

Kiired

25:53.7

3-5. AASTASED

4

EYJAFJALLAJÖKULL

26:19.0

1

Lukas Press

5

Koidu Teod

26:25.5

2

Kaaren Tabor

Vanuseklassi 9-12a võitjad:
1. koht. Anders Brandmeister (nr. 9),
2. koht Jesper Yazigi (nr. 2),
3. koht Andreas Koppa (nr. 31).

6

Leo Laagri

26:25.7

3

Angeliina Küttis

7

Hüüru väledad

26:54.7

6-8. AASTASED

8

Ääsmäe küla

27:10.7

1

Norman Lobjakas

Tutvuda ja osta sai Squeezi spordijooke ja varustust. Võistlusejärgselt
olid kõigi osalejate kasutada Saunapunkti Soome ja Vene saun, kus
pakuti karastusjooki ja toimus ka
motivatsioonikoolitus, mida aitas
meeleolukalt läbi viia improteater
Impeerium. Loodetavasti andis see
positiivse laengu järgmisteks võistlusteks ja ka muudeks ettevõtmisteks.

9

Teletupsud

28:15.3

2

Kaur Eskor

10

Sparta

28:35.2

3

Kaur-Mattias Kuuskme

11

Koidu Karud

29:20.1

9-12. AASTASED

12

Valingu küla

30:48.5

1

Anders Brandmeister

13

Maidla küla

31:19.7

2

Jesper Yazigi

14

Ääsmäe

32:54.0

3

Andreas Koppa

ESIVÕISTKONNA, KOIDU KILPKONNAD, LIIKMED:
Asko Kuusalu, Johanna Talihärm, Martin Sagaja, Brita Liivamaa, Rene
Salk, Kelly Vainlo, Indrek Epner, Tarmo Reitsnik.

SPORT

6-aastane sauevallakas nopib medaleid maadlusmatilt
Laagri poiss Priit Lokotar on oma 6 aasta pikkusest elust poole tegelenud maadlusega. Trenni läks küll alguses perearsti soovitusel, aga on tänaseks oma vanuseklassis arvestatav medalipretendent.

KV

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee

KODUVALD

K

olm aastat on Priit matil
müranud Palusalu Spordikoolis, alguses nii nagu
ikka lapsed – rohkem liigutamisrõõmuks ja tervise tugevdamiseks
(Priit sündis pisut enneagsena ja
meedikud soovitasid lihaseid treenima hakata just maadluses), aga
tänaseks ehivad tema rinda juba
viis kuldset, üks hõbedane ja kaks
pronksmedalit erinevatelt võistlus-

telt Eestis, Lätis ja Soomes.
Märtsikuine võistluskogemus ja
medalisaak on Priidul tänavuselt
Tallinn Open 2015-lt, kus ta saavutas Kreeka-Rooma maadluses
kuni 20 kg klassis teise koha ja vabamaadluses seljatas kaks Venemaa
poissi, tuues koju esikoha. Kusjuures eestlastest oli Priit kõige noorem osaleja. Tallinn Open on maailmas suuruselt kolmas ja Euroopa
suurim noorte maadlusvõistlus.
Treener Martin Plaseri hinnangul on Priit maadluses üle keskmise saavutanud, kuna on hakkaja ja
saab kiiremini kohanetud: „Selles

Võidukas Priit vasakul.

vanuses on poisid sõltuvad hetke
psühholoogiast ja tujudest, kogemus määrab. Ja Priidul on juba 3
aastat trennikogemust.“

Aga Priidul on veel kaks sportlikku lisahobi. „Eelmisel sügisel
leidis poiss, et laulmise asemel on
etem hoopis kabe ja ujumine ja nii
ta jagab end kolme spordiala, lasteaia ja eelkooli vahel,“ kirjeldab
Priidu ema Malle Lokotar poisi
tihedat graafikut. Trennid on neli-viis korda nädalas ja võistluskarussellil ollakse pea igal nädalavahetusel.
„Mulle meeldib maadlus. Ujumas käin ka Laagri ujulas ja kabet
õpin Nõmme Noortemajas. Ühel
päeval, kui suur olen, saab minust
olümpiavõitja,“ usub Priit ise.

Koduvald
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Rännates maailma suusatipu poole
Tippu pürgiva murdmasuusataja reisid ei sarnane kuigivõrd tavapuhkaja omadega. Laagrid ja võistlused välismaal ei anna eriti võimalust turisti mängida ja päeva ühest vaatamisväärsusest teiseni planeerida. Aga sekka juhtub siiski ka kohti, kus jaksab üllatuda ka võistlusrutiinis sportlane.
KRISTJAN
KOLL
Laagri elanik

M

inu nimi on Kristjan Koll
ning ma olen murdmaasuusataja. Olen seda ala
harrastanud juba 8 aastat ning sihin
maailma tippu. Olen kuulunud mitmeid aastaid Eesti järelkasvukoondistesse ning mekkinud nii võidurõõmu
kui ka kaotusvalu. Minu arvel on mitmed omaealiste Eesti meistrivõistluste kuldmedalid ning olen võistelnud
erinevatel rahvusvahelistel tiitlivõistlustel.
Murdmaasuusatajaks olemine ja
tahe jõuda maailma tippu nõuab palju ohverdusi ning lugematul arvul
laagripäevi. Viimaste aastatega olen
elanud tippsportlase ellu sisse ja tänaseks on sellest saanud minu prioriteet.
Ma ei saa lubada endale nädalalõppe
pidutsedes ning erinevatel üritustel
käimist. Tavainimese mõistes puhkamas pole käinud juba väga ammu.
Suusataja aastad treeningu ja ettevalmistuse mõistes näevad suures pildis kõik ühesugused välja. Aasta alguseks võib lugeda maikuud, kui toimub
esimene laager ning käib ettevalmistus suvisteks koormusteks. Päev-päevalt läheb töö aina tõsisemaks ning
mahud kasvavad. Suvi on praktiliselt
algusest lõpuni täis laagreid (vastavalt
võimalustele võib käia ka välismaal,
kuid enamus Eesti suusatajaid treenivad suvel kodus, ka mina) ja kõige
karmim periood on juunist augustini,
mille jooksul on enamus treeningpäevi viie- ja enam tunnised. Sügisel
käiakse mägedes ning novembriks
kolitakse Põhja-Soome lumele treenima. Detsembris algab juba võistlushooaeg.
Läbi aastate olen ma käinud laagrites ja võistlemas väga erinevates kohtades üle Euroopa: Norras, Soomes,
Lätis, Rumeenias, Itaalias, Austrias
ja Kasahstanis. Iga aasta kevadel paneme treeneriga paika vastavalt võistluskalendrile ja eesmärkidele laagrite
kavad ning hooaja eelarve. Tänane
suusatamise seis Eestis on selline, et
hooajaks valmistumisel peab kandma
väga palju kulutusi ise. Näiteks oleme
viimased kaks aastat käinud Austrias
Ramsaus treeninglaagris, kus üks
trenn päevas toimub kõrgel 2700
meetri peal liustikul suusatades ja teine treening toimub umbes tuhande
meetri peal elukoha juures musta maa
peal. Selleks on mõlemal aastal vaja
olnud leida vahendid omal käel, mis
ei ole olnud kerge. Vanemate rahakoti
peal tippsporti teha on leebelt öeldes
keeruline. Ma ei hakka valetama –
toetajate otsimine ja leidmine ei ole
kerge. Ma ühtepidi mõistan ettevõtjaid ja firmasid – miks peakski keegi
mind toetama? Ma olen nende jaoks
ju eikeegi, olen noor tundmatu, kellesuguseid on terve Eesti täis. Teisalt
aga just see algus, see jalgele saamine

ongi kõige raskem. Siinkohal soovin
avaldada tänu Saue vallale, kes on
mind viimastel aastatel palju aidanud.
Väljapoole spordibaase või
hotelle ei satu
Sel hooajal võtsime lisaks Ramsau
laagrile kavva ka kõrgmäestikulaagri
Livignos, Itaalias. Mägedes käimisel
on kaks eesmärki: esimene neist on
hapnikuvaeguses treenimine. Organism kohaneb tegema tööd ekstreemsemates oludes ja raskematel tõusudel
kui siin Eestis (olgem ausad, Eestis
puuduvad korralikud treeningtõusud). Tõusutöö on oluline treening-

ne on mõnes mõttes sarnane ärimehe omaga – tal on üldjuhul ajakava
saabumisest lahkumiseni täis ning
marsruut kulgeb liinil lennujaamkontor-hotell. Vaatamisväärsusi pole
tal aega vaadata ning suveniire väga ei
osta. Mina võtan ka suusatamist nagu
tööd ja seepärast lõbutsemiseks ei ole
mahti. Pean tunnistama, et ega seal
mägedes viibides ei mõtle ka sellele, et
tahaks kuskil suurlinnas monumente vaadata ja poode külastada. Mina
saan kogu emotsiooni kätte puhtalt
loodusest ja keskkonnast.
Armastan mägesid ning eriti Austrias tunnen ma end kohe väga hästi,

Der Dachstein mäestik Austrias Ramsaus treeninglaagris. Seal toimus üks
trenn päevas kõrgel 2700 meetri peal liustikul suusatades ja teine umbes 1000
meetri peal elukoha juures musta maa peal

Vaade Almatõ linnale, pilt on tehtud tõstukiga üles võistluspaika sõites.
Võistluskeskus ise asub keset linna.

vahend mägedes, sest keha peab tulema toime kilomeetrite kaupa tõusu
sõitmisega, samal ajal kui veres on
madal hapnikusisaldus. Kes nendest
trennidest maksimaalselt kasu lõikab,
võib osutuda suusaradadel üpris edukaks.
Teine aspekt on puhtalt emotsionaalne – laagrid toimuvad ajal, kui
Eestis võtab võimust külm ja üha
pimenev sügis, kuid sealpool on veel
päikselised ilmad, lummavad vaated
ning mõnusam õhkkond. Mäletan
väga selgesti oma esimest Ramsau kogemust eelmisel aastal. Kõik 11 päeva,
mis me seal olime, olin totaalses ekstaasis – nautisin iga minutit trennist ja
iga sekundit sealolemisest.
Käies laagrites või võistlusreisidel,
me väga palju väljapoole spordibaase
või hotelle ei satu. Ühtepidi see on natukene minu enda kiiks ka, minu eesmärk seal on kas treenida või võistelda
võimalikult hästi ning mitte end väsitada turistina. Ega väga palju selleks
meil võimalusi ole ka. Suusarajad ning
spordibaasid ei asu tavaliselt kuskil
suurlinnas ja seepärast polegi kuhugi
uitama eriti minna.
Ma arvan, et suusatajate reisimi-

just nagu kodus. Teine koht, mis on
tõesti lausa eriline, on Levi PõhjaSoomes, kus viimased kaks aastat olen
viibinud terve novembrikuu. Ka seal
on selline tunne, et oled kogu suurest
kärast ära lõigatud ja saad teha ainult
seda, milleks sa sinna tulid. Ainult
treenida ja treenida.
Midagi hoopis teistsugust –
Kasahstan
Sel talvel toimusid juunioride maailmameistrivõistlused Almatõs, Kasahstanis. Selle reisi kohta võib küll
öelda, et polnud tegemist rutiinse
võistlusreisiga. Kohaliku aja järgi kell
6 hommikul kohale jõudnuna selgus,
et minul on suusakott puudu, teisel
seltsilisel puudus reisikohver ning
kolmandal lausa mõlemad. Leppinud
olukorraga, edastanud kadunud asjade letti info, ootasid väljas ettetellitud
bussid, mis viisid meid Alatau murdmaa- ja laskesuusatamise spordibaasi,
mis asub 1500 meetri kõrgusel, umbes 30 kilomeetri kaugusel Almatõ
linnast.
Baas on rajatud 2011. aasta Aasia
Mängude tarbeks ning on tõesti suur.
Kuna Almatõ kandideerib ka 2022.

aasta olümpiamängude korraldajaks,
võib sellest baasist tulevikus saada
olümpiakompleks. Maja, kus elasime,
oli nii kolossaalne, et esimesel kahel
päeval eksisin päris mitu korda ära
– sealses riigis on suurusehullustus
üpris sügavale sisse juurdunud. Selles
majas on olemas kõik, mida võistluste
korraldamiseks vaja: bürooruumid,
dopingukonrolliruumid, riietusruumid, suusaruumid, söökla, kommentaatoriruumid jne. Ülemiste korruste
ruumid, mis eelduste kohaselt on
mõeldud erinevateks ametiruumideks, olid ümber tehtud magamistubadeks. Tubades oli 4-5 reformvoodit
ning vannituba.
Esimese hooga ei tundunud midagi hullu, kuid niipea, kui voodisse
istusin, sain ehmatuse osaliseks – tegemist polnud vedruvooditega, vaid
põhjaks olid vineerplaadid ja selle
peale asetatud kaltsumadrats, mis
olemist just väga palju ei pehmendanud. Kuna eelnev öö oli lennureisi
tõttu vahele jäänud, sain esimesel ööl
üllatavalt sügava unega magada, kuid
mida päev edasi, seda hullemaks asi
läks. Kuuendaks päevaks oli keha ära
harjunud.
Majas leidus imestama panevaid
asju veel küllaga, näiteks olid kõik
kraanikausid terves majas toetatud
puidust tokiga, süüa anti talongi alusel ning söögiks saime päris mitmel
korral hobuseliha. Hommikuti näitas
õues temperatuuriks tavaliselt umbes
20 kraadi külma, kuid riides käisime
seal kõik nii, nagu oleks mõni plusskraad – õhk on seal nii kuiv ja päike
väga kuum. Ja millised suusarajad
seal olid! Need sõideti igal ööl rajatraktoriga üle ning tulemus oli lausa
perfektne – pilvitu taevas, säravvalge
lumi, päike ning kümneid kilomeetreid radu.
Kasahstanis käib asjaajamine täiesti teistmoodi, kui me harjunud oleme. Treener rääkis, et tema jaoks oli
see kõik tuttav, omal ajal sportlasena
Venemaal ringi sõites oli kõik samamoodi ja ka nõukogude ajal Eestis
käisid asjad sarnaselt. Millegi peale ei
saanud olla täiesti kindel ning selleks,
et midagi saada, pidi soov läbima mitmest ametnikust ja direktorist koosneva keti, enne kui midagi otsustati.
Noorte sportlaste jaoks oli see kõik
uus ning, et kohati lausa naermaajav,
kuid samas mõistsime kõik, et elu oligi veel paarkümend aastat tagasi ka
meil selline.
Laagris olime me 10 päeva ning
seejärel suundusime alla Almatõsse, kus võistlused toimusid. Vahva
seik oli ka see, kui kaks päeva enne
võistluste algust polnud teada, kas
võistluskeskus saab suusarajad valmis
ning kas võistlused toimuvad või mitte. Hoolimata teadmatusest, sõitsime
võistlusmajutusse ja tee peal nägime
täiesti uskumatut liikluskultuuri. Kiiruspiirangud maanteedel reaalsuses
puuduvad või vähemalt keegi neid ei
järgi. Samuti ei otsi möödasõitev auto

KRISTJAN KOLL
Vanus: 19-aastane
Elukoht: Laagri, Saue Vald
Tegevusala:
murdmaasuusatamine
Kontakt:
kristjankoll@hotmail.com
Haridus: Tallinna Reaalkool
129. lend
Saavutused: 12-kordne omaealiste Eesti meister, Põhjamaade
noorte meistrivõistluste 14. koht,
Euroopa noorte olümpiafestivali
20. ja 31. koht, juunioride maailmameistrivõistlustel 46. koht,
Otepää MK 69. koht.

võimalusi, vaid see, kellest mööda sõidetakse, tõmbab teeserva. Oli situatsioone, kus kartsin oma elu pärast.
Meie hotell asus kesklinnas ja tänu
sellele avanes meil võimalus näha ka
mingil määral linna ning kohalikku
eluolu. Kui üleval spordibaasis oli
mind rabanud ehitiste suurus, siis
linnas nägime veelgi suuremaid ehitisi ja tõsiselt grandioosseid paleesid.
Almatõd võib kirjeldada kui tõsist
kontrastide linna. Ühel pool tänavat
võib näha suurt ja ilusat klaasist pilvelõhkujat, aga sealsamas üle tänava
asub suur, vana ja räämas kortermaja, midagi sellist, nagu oled näinud
filmides kujutamas kehval elujärjel
olevat linnaosa. Nende majade vahel
tänavatel sõidavad ringi igasugused
autod: uued bemarid, uhked mersud,
luksuslikud Porsched ja vanad Ladad,
trollid aastast 1950 ja bussid, mis iga
valgusfoori ees katki lähevad. Väga
huvitav tähelepanek oli see, et kõik
uuemad autod (kuni 10-aastased) olid
alati säravpuhtad ja läikivad, hoolimata sellest, et tegemist on sombuse ja
tolmuse linnaga.
Kasahstani iseloomustab kindlasti ka fakt, et kui mõni tähtsam nina
midagi tahab, siis see ka sünnib, sõltumata kõigest ja inimjõust puudust
ei tule. Nimelt hoolimata sellest, et
Alataus oli olemas suurepärane ja lumerohke spordibaas, otsustas keegi
spordiminister, et võistlused toimuvad ikkagi linnas ning sõltumata sellest, kas lund on ja rajad valmivad või
mitte. Lõpuks võistlused toimusidki
seal, kus taheti ja viimaseks võistluspäevaks saadi ka kõik suusarajad valmis. Mainimist väärib ka asjaolu, et
kui muidu oleme harjunud, et võistlustel ümbritseb suusaradu plastikust
võrkaed, siis Almatõs seisis terve raja
ulatuses iga viiekümne meetri tagant
sõdur ning rada oli ööpäev läbi valve
all – kui inimesi on, siis miks ka mitte.
Igal juhul oli selle reisi näol tegemist täiesti teistsuguse ja peaaegu uskumatu kogemusega. Kindlasti sain
ma natukene rohkem aimu sellest,
missugune oli elu veel paarkümend
aastat tagasi ning kui Euroopas käies
väga suuri üllatusmomente ei leia, siis
sealt leidsin neid kohe mitu.
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Päästeala vabatahtlusele ja kogukonna turvalisusele pühendatud

XIV PRIITAHTLIKE PRITSIMEESTE FOORUM
Laupäeval, 13. juunil 2015 Laagris Jõekääru pargis
10.00 – 16.00
TALUTURG. Lastega tegeleb päästekoer Nublu. Demineerijad.
Hüüru päästeauto. Heategevuslik loterii - allegrii!!
11.00 Esineb Tallinna Tuletõrjeühingu puhkpilliorkester
11.30 Päästekoerte esinemine- Vabatahtlik Reservpäästerühm
12.00 Tallinna Tuletõrjeühingu puhkpilliorkester
12.20 Põleva õli kustutamine - Vabatahtlik Reservpäästerühm
12.30 Laste tuletõrjespordi näidisesinemine
13.30 Uppuja päästmine kaldalt Vabatahtlik Reservpäästerühm
14.00 Täiskasvanute tuletõrjespordi näidisesinemine
15.00 Uue ja vana päästetehnika näitus Laagri kooli parklas
15.30 Uue ja vana päästetehnika rongkäik Laagrist Vanamõisa
21.00 SIMMAN koos priitahtlike pritsimeestega Vanamõisa
vabaõhukeskuses. Tantsuks mängib Audru Jõelaevanduse Punt.

ÜRITUS ON TASUTA!
11. MAIL 2015 TOIMUB
VANAMÕISA KÜLA KOOSOLEK
KELL 19.00. VANAMÕISA
SELTSIMAJAS.
Päevakord:
1. Ühinemise plaanide tutvustus
(vallavalitsuse esindaja)
2. Liikluskorraldus külas ja Suurevälja teel
(vallavalitsuse esindaja)
3. 16. augustil toimuva avatud külaväravate
projekti tutvustus
4. Suvised sündmused
5. Muud teemad, küsimused, probleemid
6. Külavanema valimised
Külavanema kandidaatidel palun saata
enda tutvustus ja motivatsioonikiri hiljemalt
06.05 katrin@kodukyla.ee või
tarvo@wau.ee

HEA SAUE VALLA BEEBI
JA TEMA VANEMAD!
Saue valla BEEBIPÄEV toimub 6.06.2015,
kell 11.00 Saue valla Kultuurikeskuses,
Veskitammi 8 Laagri.
Beebipäevale ootame beebisid, kes on
sündinud vahemikus 01.01 - 30.04.2015.
Palume Teid registreeruda kuni 2.06.2015,
telefonil 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee

Beebipäeva kava:
11.00 Saue vallavanema tervitus
Beebidele kingituste jagamine
11.40 Beebipäeva tort ja tee
11.50 Pildistamine fotonurgas
Vestlusring kuni 13.00 ni

KÜLAS TOIMUB

Saue valla avatud külaväravate ürituste
sarja avavad maikuus Valingu ja Jõgisoo

E

simesena avab Saue vallas oma
külaväravad 16. mail Valingu
küla. See ligi 300 elanikuga küla
asub Saue valla kaardil keskpaigas. Võibolla sellepärast moodustasidki 100 külaelanikku sügisesele ühispildile südame kuju.
Pole veel teada, kas keegi on küla ajalugu
ka põhjalikumalt uurinud. Teada on aga,
et siia rajati 17. sajandi esimesel poolel
rüütlimõis. Selle saksakeelne nimetus oli
Walling. Mõisa asukoha leiab sellest jäänud
aida, varemete ja mõne vana hoone järgi
ka praegu üles. Lisaks on siin kandis palju suuri põlde, millel kasvava saagi kohalik 200-liikmeline lehmakari igapäevaselt
piima vastu vahetab. Kunagise põllu peal
on ka kuulsamat sorti hiidrahn. Selle kõrvale seadis lisaks pikaajalistele elanikele ka
suurem hulk noori inimesi ennast uuemal

ajal elama. Ise nimetavad nad seda lihtsalt
suureks kiviks ja oma kodukohta Suurekivi
elurajooniks. Valingu väga suureks eeliseks
on see, et meile saab külla tulla ja siit kiirelt
pealinna minna rongiga.
Maikuu viimasel päeval ootab külla
Jõgisoo. Jõgisoo küla on pindalalt väike
ja vananeva elanikkonnaga, kuid rikkaliku ajalooga. Siin olid aastatel 1626-1926
mõis ja vesiveski. Jõgisool oli enne sõda ka
Eesti Õhuhapniku Tehas. Peale kohaliku
koolimaja ehitamist 1882. aastal hakkasid
piirkonna (Jõgisoo, Koppelmaa, Voore)
lapsed käima oma koolis, siiani käidi Valingul. 1924-1978. aastani oli Jõgisool
oma raamatukogu ja ikka kooli ligiduses.
Ka praegu on Jõgisoo Seltsimaja ühes ruumis raamatutuba. Jõgisoo küla on üks vä-

heseid, mis võib uhkusega öelda, et siin on
90 aastat küla kultuuri- ja hariduselu vedanud kohalik haridusselts. Oli aasta 1925,
kui Jõgisoo ja naaberkülade ärksamad
mehed ja naised tulid kokku ja asutasid
Saue-Jõgisoo Haridusseltsi ja ehitasid oma
maja juba 1926. aastal. Maja on täielikult
renoveeritud. Jõgisoo küla piire on aastate
jooksul muudetud vastavalt „tuule suunale“, kuid see ei ole seganud haridusseltsi
tegevust. Ela sa nüüd Rahulas, Sakus või
Kanamaal, Voores, Koppelmaal, Tuulas,
Valingul või Tagametsas – ikka tuled või
lähed Jõgisoo Seltsimajja peoõhtule!

EESTI
TOIDU
TELK

Koduvald
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KÄSITÖÖLAAT
SIBULATÄNAV

22. august 2015
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TELK

KULINAARNE TULEVIK
BBQ FESTIVAL

Peaesinejad: FOLKMILL JA TRAFFIC

KÜLAS TOIMUB

Värvikirev toidukultuur Vanamõisa käsitöölaadal
meelitab Saue valda külalisi üle Eesti

Vanamõisa käsitöölaat on aastate jooksul kasvanud Harjumaa üheks suurimaks kultuurisündmuseks.
Kvaliteetse laadakultuuri arendamine ja au sees hoidmine toob igal aastal kohale ligi 400 kauplejat ja
tuhandeid külastajaid.
KATRIN
KRAUSE
peakorraldaja

T

raditsiooniliselt on tegemist multifunktsionaalne
pereüritusega, kus päevaprogrammis leidub igaühele põnevaid tegevusi. Lisaks käsitöölaadale
ootab külastajaid Eesti Toidu Telk,
Kulinaarne Tulevik, Tänavatoidu
Tänav, BBQ Festival, Sibulatänav,
Külade Talendipäev, Kalevi lastelava ja Kalevi meisterdamise telk,
Militaarala, Päästeala, meeleolukas
kultuuriprogramm ja palju muud
põnevat.
Kirev tänavatoidu maailm
Sellel aastal avame esmakordselt
Tänavatoidu Tänava, kuhu ootame
põnevaid maitseelamusi pakkuvaid tänavatoitlustajaid. Tänavatoit
on Eestis järjest tuntust võitmas.
Paljudele meist võib see seostuda
bensiinijaamade hot dog’ide või
„burksiputkadega“. Tegelikult on
tänavatoidu maailm värvikirev ja
põnev, see on olnud üheks alusta-

laks kokakunsti arengus ning väärib ka Eestimaal suuremat tähelepanu.
Tänavatoidu põhireegel on lihtne – see valmib kiiresti, on tervislik
ning seda on tänaval või õuetingimustes lihtne süüa ja ta on tihtipeale üllatavalt maitsev. Sinna alla kuuluvad kõik salatid, wrap’id, tortillad
jne. Toit sisaldab kindlasti värskeid
komponente ja soovitatavalt kastet.
Serveerimiseks kasutatakse palju
tooteid, mida saab ära süüa. Näiteks serveeritakse paella’t või salatit
tortilla peale, mille inimene saab
vajadusel koos salatiga kokku keerata ja ära süüa. Igati mugav (pole
vaja nuga-kahvlit) ja keskkonnasõbralik (prügi vähe).
Hõrgutav barbeque lõhn
Kõigil BBQ sõpradel on kindlasti põhjust tulla, kuna sündmuse
raames toimub esmakordselt BBQ
FESTIVAL. Festivalile on oodata
Eesti BBQ võistkondade paremikku ja ka rõõmsaid sõpruskondi,
keda seob ühine huvi BBQ ja grillimise vastu. Festival annab grillihuvilistele võimaluse omavahel rinda

pista ja laadakülalistele võimaluse
näha ja kogeda erinevaid grillimise
ja BBQ töövõtteid. Kohapeal jagatakse nippe, kuidas valmib parim
BBQ ribi ja šašlõkk. Festivali külastaja saab omalt poolt sõna sekka
öelda rahva lemmiku valimisel, andes hääle oma lemmikvõistkonna
poolt. Kogu üritust saadab meeldiv
melu ja õhus lendlev hõrgutav lõhn
viib tahes-tahtmata mõtte koduaeda grilli juurde, et kõik nähtu kodus järele proovida. BBQ Festivali
peakorraldajad on Rain Käärst ja
Tarvo Kullama.
Eesti tootjate talukaup
Vanamõisa käsitöölaada raames
avatakse juba neljandat aastat järjest
Eesti Toidu Telk, kus Eesti väiketootjatel on suurepärane võimalus
müüa oma talu- ja mahekaupa. Eesti Toidu Telgi peamiseks eesmärgiks on tutvustada Eesti parimaid
tegijaid selles valdkonnas, aidata
kaasa Eesti talutoidu ja mahekauba
levikule ning tuua kohalik tooraine
tarbijale lähemale.
Toredaks traditsiooniks ja väga
populaarseks on saanud Eesti Toi-

NELJA VALLA KÜLADE TALENDIPÄEV
Külaelu tähtsustamiseks ja suhtlemise aktiviseerimiseks alustati Vanamõisa käsitöölaada raames 2008. aastal Saue valla külade päeva,
kus küla esindusmeeskonnal tuli kätt proovida erinevates võistkondlikes jõukatsumistes. 2010. aastal muudeti Saue valla külade päev ja
küladevahelised võistlused nelja valla põhiseks. Võistlustulle kaasati
lisaks Saue vallale ka Harku, Saku ja Kiili valla külad, et soodustada
nelja valla külade koostööd ning suhtlemist.
22. augustil 2015 täitub nelja valla talendikaima küla võistlustel viies
aasta. Selle väikse juubeli puhul anname võimaluse kõigil küladel
ennast vabamalt tunda ja kogu sündmust rohkem ühiselt nautida. Nelja valla külade talendipäeval toimub sarnaselt eelnevatele
aastatele oma „küla pesa“ loomine Külade tänaval ja meeskondlik
osavõtt BBQ festivalist.
Info ja külade meeskondade registreerimine: Tiina Tint või Inna Enni,
tel 5911 9555, e-post: tiina@kodukyla.ee.

du Telgi messitelgis toimuvad kulinaarsed etendused. Seekord on
etenduse pealkirjaks „Kulinaarne
tulevik“ ja peaosades lapsed.
Läbi lõbusa ja mängulise tegevuse näeme, kuidas valmib köögis
laste valmistatud toit, kus nende
abiliseks on tuntud peakokast vanem. Etenduses saame teada laste
toitumisharjumusi ja lemmiktoite.
Selgitame välja nende teadmised

toiduvalmistamise ja eestimaise
tooraine osas. Laval vestleb lastega Ööbiku Gastronoomiatalu peremees Ants Uustalu. Messitelgis
käib terve päeva vältel vilgas tegevus
kohvikute alal, kus laadakülastajad
saavad proovida laste valmistatud
suupisteid, pirukaid ja kooke. Kogu
messitelgi tegevust veab eest MTÜ
Vanamõisa küla liige ja Vanamõisa
keraamika hing Kaja Tammsalu.

VABA AEG

Keraamikatöötoad looduse rüpes
Keila külje all toimuvad juba kolmandat suve igal nädalal
põnevad kokkusaamised keraamikahuvilistele.
ANDRA
SAIMRE
Vanamõisa
Keraamika

E

smaspäeva õhtuti kogunetakse Kütke külas keset
kaunist loodust asuvasse
keraamika töötoa suvekorterisse,
kus Kaja Tammsalu humoorikal ja
looval juhendamisel ununevad argipäevasekeldused ja valmivad omanäolised kausikesed, küünlajalad,
kruusid, vaasid või mis iganes kellelgi pähe tuleb savist välja voolida. Et
oma kätetöö otsast lõpuni ise valmis
teha, tuleb kohale minna vähemalt
kahel korral, sest peale voolimist
pistetakse asjad ahju ning alles peale tundidepikkust küpsetamist saab
oma kätetöö kaunite glasuuridega

TOIMUMISINFO
Loomelaager 27.-28. juunil
ja 1.-2. augustil. Regulaarsed
töötoad alates juunist igal
esmaspäeval kell 19-21.
Lisainfo ja registreerimine
vanamoisakeraamika.com.

Põnevad voolimis- ja glasuuritehnikad aitavad luua midagi omanäolist
ja originaalset.

ergastama hakata. Kaja leidis keraamika enda jaoks viie aasta eest, kui
kodus olid väiksed lapsed ja tekkis
soov mõneks tunniks aeg maha
võtta ning rahu ja vaikust nautida.
Oma kätega savi voolida ja midagi
põnevat luua oli selleks suurepärane võimalus. Nüüdseks on Kaja
keraamika töötubasid juhendanud
juba kolm aastat. Sel aastal toimub

suvel lisaks iganädalastele töötubadele ka nädalalõpu loomelaager
täiskasvanutele. Kahepäevase laagri
käigus valmistatakse savist esemeid,
proovitakse kätt glasuurimises ja
kedrul, aga ka lilleseades. Loovuse
virgutamisele annavad hoogu juurde lõõgastav saun, hommikujooga
ja ühine maitsva ja tervisliku õhtusöögi valmistamine.

14

NR 5
MAI 2015

SAUE VALLALEHT

SAUE VALLA JA LINNA
RATTARETK 2015
6. JUUNI 2015

DISTANTS 60 KM
Marsruut: Vanamõisa vabaõhukeskus –
Vanamõisa veski – Keila Keskväljak –
Lennuk – Karjaküla farm – Treppoja –
Kloogarand – Holokaustiohvrite
mälestuspaik – Klooga – Lehola –
Ohtu turbaraba – Harjumaa
Muuseum – Valingu küla – Saue linna
jaanituleplats

Külastatakse Vanamõisa
veskit, Karjaküla farmi,
Treppoja astangut,
Holokaustiohvrite
mälestuspaika, Ohtu
turbaraba
Kõikide rattaretkel osalejate
vahel loositakse välja mitmeid
hinnalisi auhindu

Peaauhinnaks JALGRATAS

START
kell 10.30 VANAMÕISA
VABAÕHUKESKUSES
FINIŠ umbes kell 17.45
SAUE LINNA JAANITULE
PLATSIL
Rattaretke finišis toimub SAUE
LINNA LASTE- JA NOORTEPÄEV
ning XIII Rahvusvahelise Noorte
Rütmimuusika Festivali Visiooni
kontserdid ja retke pidulik
lõpetamine koos auhindade
loosimisega.

Päeva juhib
Sven Sumberg

Osalustasu kuni 31.05 4 eurot / 01.06-05.06 8 eurot
Osalustasu sisaldab stardipaketti, jalgrataste hooldust retkel,
lõunasööki, kultuuriprogrammi, ekskursioone
Registreerimine alates 01.05 veebilehel www.vabaõhukeskus.ee!
Peakorraldajad:

Liikluskorralduse tagab

SAUE LINN

Meie Kohvik
Tere Tulemast!
Soe toit, soe tuju
Aadress: Veskitammi 3, Laagri
Tel. 679 6999; 5583139
www.facebook.com/meiekohvik

Koduvald

VAASAN Group on Põhja-Euroopa tuntumaid pagaritööstuskontserne.
Oma koduturgudel Soomes ja Baltimaades oleme suurim
pagaritööstusettevõte ning maailma suurim näkileibade tootja.
Põhjamaade
turul
oleme
esirinnas
ka
eelküpsetatud
ja
sügavkülmutatud toodete valdkonnas. Eestis kuuluvad VAASAN
Groupi AS Leibur ja AS VAASAN Baltic, VAASAN Groupi Saue
tootmisüksus AS VAASAN Baltic alustas tööd jaanuaris 2013, tehases
toodetakse külmutatud pagaritooteid.

VAASAN BALTIC OTSIB OMA MEESKONDA

Liinioperaatoreid	
  ja	
  
tainategijaid	
  
Ole valmis töötama graafiku alusel kolmes ( hommikune, õhtune, öine ) vahetuses.
Tööle asumiseks on vajalik kehtiv toidukäitleja tervisetõend, mille väljastab
perearst.
EELDAME:
soovi teha füüsilist ja liikuvat tööd
korrektsust ja kohusetundlikkust
oskust töötada meeskonnas
PAKUME:
motiveerivat töötasu ja lisasoodustusi
väljaõpet töökohal
häid olmetingimusi uues tootmishoones
ettevõtte transporti Tallinnast
Töökoht asub: Kungla 4, Saue

Kandideerimiseks palume saata
CV aadressil
mall.heinla@vaasan.com
või helistada telefonil: +372 6 504 690,
personalispetsialist
Kuulutus kehtib kuni 31.05.2015

24.mail kell 10.00-15.00 toimub
Tuula külakeskuses kirbukas.
Oodatud on kõik inimesed müüma seda
mis endal kodus üle.
Kohatasu 2 eurot. Kui soovite
broneerida lauda siis on kohatasu 4
eurot. Kohatasu saab maksta koha
peal.
Eelregistreerimine toimub kuni 22.maini
aadressil riga.kaia@gmail.com.
KAUPLEMINE TOIMUB
SULARAHAS!

Korraldaja MTÜ Tuula Tutulus

Koduvald

NR 5
MAI 2015

SAUE VALLALEHT

15

KULTUURIKALENDER MAI - JUUNI
AEG
1.0517.06

ÜRITUS

TOIMUMISKOHT, AEG

Saue valla lasteaedade laste tööde ühisnäitus

Saue valla kultuurikeskuse pikk saal

6.05

Muusikastuudio Vikerkaar pesamunade emadepäeva
ringmäng

Kell 11 Saue valla kultuurikeskuses. Tasuta.

9.05

Ohtlike jäätmete ja vanade rehvide kogumisring

Üle valla (vt lk 8)

Saue Vallavalitsus

Kogumispäeval operatiivsed küsimused
telefonil 5344 6686.

10.05

Emadepäevakontsert Hüürus. Tasuta

Kell 14 Hüüru mõisas. Esinevad Hüüru tantsutüdrukud, Jaagup
Kreem ja Taavi Lang

MTÜ Hüüru Külaselts

Tel 5238 261

14.05
16.05
16.05
16.05

Muusikastuudio Vikerkaar kontsert „Kevadine klassika“. Tasuta.
Laagri taluturg
Avatud külaväravad – VALINGU. Terve päeva on
avatud turg ja paljud kodukohvikud. Päeva lõpetab
simman.
Saue valla mõisate tuur. Tasuta, kuid vajalik on eelregristreerimine aadressil sauevalla.moisad@gmail.com

KORRALDAB
Saue valla lasteaiad, Saue
valla kultuurikeskus
Muusikastuudio Vikerkaar,
Sirje Liiv

Kell 18 Saue valla kultuurikeskuse salongis.
Kell 10-14 Saue valla kultuurikeskuse õuel
Kell 11 avab Valingu oma külaväravad. Jooksuvõistlus lastele,
koerte esinemine, ponisõit ja tutvume lehmade eluga. Näha saab
mõisa paiku ja kuulda lugusid külast.
Kell 12 väljasõit Ääsmäe külaplatsilt ja Saue rongijaama juurest.
Mõisad saavad vaadatud kella 18-ks

16.05

Võimlemiskooli EXCITÉ DANCE kevadkontsert. Tasuta.

Kell 12 Saue valla kultuurikeskuses.

16.05

Raamatu „Saue valla mõisad“ esitlus

Kell 18 Ääsmäe külaplatsil

22.05

Emadeklubi tervisehommik

Kell 11-13 Saue valla kultuurikeskuses. Tasuta.

23.05

Kirbuturg

Kell 10-14 Saue valla kultuurikeskuse õuel

29.05
30.05

Lasteaedade tantsupäev.
Rahvatantsupäeval näitavad oma oskusi kõik Saue
valla lasteaedade lapsed ja ka õpetajad.
Seltskonnatantsuõhtu
Laagri taluturg

Kell 20 Saue valla kultuurikeskuses
Kell 10-14 Saue valla kultuurikeskuse õuel

31.05

Avatud külaväravad – Jõgisoo ja Koppelmaa

Kell 11-15 Jõgisoo seltsimaja juures

6.06

Saue valla Beebipäev (kutsetega)

Kell 11 Saue valla Kultuurikeskuses

Saue valla rattaretk. Osavõtutasu 4 € kuni 31.05,
8 € 01.06-05.06
Ääsmäe kevadlaat

kell 10.30 Saue linna laululava juurest. Eelregistreerimiseks täite
ankeet: www.vabaõhukeskus.ee
Kell 10-15 Ääsmäe külaplatsil

Tänavakultuuri linnalaager

Kell 10-17 Saue valla kultuurikeskuses

13.06

Laagri perepäev ja Priitahtlike Pritsimeeste Foorum

Kell 10-16 Jõekääru pargis. Tasuta!

13.06

Priitahtlike Pritsimeeste Foorumi SIMMAN.
Tasuta!

22.06

Jaanisimman Vanamõisas

22.06

Maidla jaanituli, esineb ans Respekt, õhtujuht Martin
Kleinert

22.06

Ääsmäe jaanituli koos ansambliga PS Troika

Kell 21 Vanamõisa Vabaõhukeskuses esineb ansambel Audru Jõelaevanduse Punt
Kell 18-02 Vanamõisa Vabaõhukeskuses. Väikeste Lõõtspillide
Ühing, õhtut juhib Veigo Kaaret, lasteprogramm, atraktsioonid.
Kell 19 Maidla seltsimaja lõkkeplatsil
Toimuvad erinevad mängud nii lastele kui täiskasvanutele, kohapeal on ka toitlustaja.
Kell 20 Ääsmäe külaplatsil

26.05

6.06
7.06
8.12.06

Kell 10 Laagri Kooli staadionil (vihma korral võimlas)
Tulge kaema ja kaasa elama!



Muusikastuudio Vikerkaar,
Sirje Liiv
Saue valla kultuurikeskus

KONTAKTID
Tel 6796765, info.veskitammi@sauevald.ee
Tel 6796765, info.veskitammi@sauevald.ee

Tel 6796765, info.veskitammi@sauevald.ee
Tel 6796765, info.veskitammi@sauevald.ee

Valingu küla ja Maris Zernand-Vilson

maris.zernand@gmail.com

MTÜ Ääsmäe Külakogu

sauevalla.moisad@gmail.com

Saue valla kultuurikeskus,
Excité Dance võimlemiskool
MTÜ Ääsmäe Külakogu
Eveli Kljujev, Mare Võting,
Saue valla kultuurikeskus
Marika Grünberg, Saue
valla kultuurikeskus

Tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee

Mari Tomp

Tel 586 69 734

Käthe Lobe
Saue valla kultuurikeskus
Jõgisoo ja Koppelmaa
külad
Saue valla kultuurikeskuses, Saue vallavalitsus

Käthe Lobe tel 5133038
Tel 6796765,info.veskitammi@sauevald.ee

MTÜ Vanamõisa Küla
MTÜ Ääsmäe Külakogu
MTÜ Pere Heaks, Saue
valla kultuurikeskus
Saue vallavalitsus, Saue
valla kultuurikeskus, Päästeamet
Saue Vallavalitsus, Päästeamet

Tel 6796765, info.veskitammi@sauevald.ee
sauevalla.moisad@gmail.com
Tel 6796765, info.veskitammi@sauevald.ee

www.jogisoo.ee; jogisoo@hot.ee
Tel 6796765, info.veskitammi@sauevald.ee
yel 5140761, katrin@kodukyla.ee
www.vabaõhukeskus.ee

tel 6796 786
tel 6796 786

MTÜ Vanamõisa Küla

www.vabaõhukeskus.ee

MTÜ Maidla Külaselts

Margit Mitt mitt.margit@gmail.com,
tel 53451401

MTÜ Ääsmäe Külakogu

aasmae.weebly.com

MAI SAUE LINNAS - TULE KAEMA!

16. mai kell 12

 Tervisespordisarja SAUELANE LIIKUMA hooaja

lõpetamine. Jalgsimatk Keskuse pargist piki
kergliiklusteed Saunapunktini ja tagasi. Pikkus 5 km.

17. mai kell 10-15

 Taaskasutuslaat ja garaažimüük sõida-ja-pargi-parklas

Ladva tn 1a. Müüa, osta ja vahetada võid kõike, mida sa
enam ise ei vaja! Eelregistreerumine telefonil 56675252.

23. mai kell 17.00 Saue jaanituleplatsil

 Laulu- ja tantsupidu SAUE SÕLG 2015. Rongkäik
Keskuse pargist kell 17. Kell 19.30 simman
Omade poistega. PIDU ON PRII! Avatud puhvetid!

LOE LISAKS WWW.SAUE.EE ja FB-st
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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
KODUVISIIDID

Koduvald
KÕIK POTTSEPATÖÖD AHJUD, PLIIDID,
KAMINAD, SOOJAMÜÜRID.
KUTSETUNNISTUS 093968
MTÜ EESTI POTTSEPAD

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

IVAR 56651812
IVARKABI@YAHOO.COM

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

tel. 5018594 www.kaminapuud.com
sõidame 12 kuud aastas

Hoiame kodud tuleohutuna
Korstnapühkimisteenus
Lõõrid Puhtaks OÜ

• Elamute projekteerimine
• Kõrvalhoonete
projekteerimine
• Ärihoonete
projekteerimine
• Konstruktsioonide ja
eriosade projekteerimine
• 3D vaadete loomine
Tel 56 492 309

Saue valla elanikele erihinnad
Kontakt: +372 5249001
info@lõõrid.ee www.lõõrid.ee

MEIE LEIAME
OSTJA!

KAMINAPUUD VÕRGUS, CA 35 VARIANTI
HALUPUUD LAHTISELT, CA 40 VARIANTI
PUITBRIKETT, ÜMAR
KLOTSID VÕRGUS
TULEHAKATUS VÕRGUS
SAEPURU KOTIS

	
  

SOILENT OÜ
www.soilent.ee
soilent@soilent.ee
+372 53 321 112

Vaata parimaid pakkumisi: www.1partner.ee

asfalt

. ee

Asfaldiaukude parandamine kiirelt,
kvaliteetselt ja loodussäästlikult.

Hinnad alates 75 eurost!

Kaili Tamm

56 268 258
66 84 700

Olmer Õigus
56 560 460
66 84 700

OST MÜÜK ÜÜR
HINDAMINE INVESTEERIMINE

LÕIKAN HEKKI, NIIDAN
MURU, TRIMMERDAN,
SAETÖÖD, VAJADUSEL
VÕSALÕIKUS.
TEL 55547291

Müüa soodsalt täitemulda,
värskelt sõelutud turbasegust
aia ja haljastusmulda.
Transpordivõimalus.
Tel 56 564 103
taktikholding@gmail.com

www.asfalt24.ee
asfalt@asfalt24.ee
+372 52 82 788	
  

Teostame järgnevaid töid:
•
•
•
•
•
•
•

Liiv- ja killustikaluste ehitus
Kruusateede remont ja
greiderdamine
Freespurukatete ehitus
Tänava- ja äärekivide paigaldamine
Kallurveod
Kaevetööd
Asfalditööd

Sauel asuv Roadservice OÜ
pakub tööd

LIIKLUSKORRALDAJATELE JA
LIIKLUSREGULEERIJATELE.
Väljaõpe kohapeal. Liikluskorraldajatel
vajalik B-kategooria juhiluba. Lisainfo
5198 7058, mari@roadservice.ee

PÄIKESEVARI.EE
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Vaata lähemalt
keskus.ee
www.matulaste
Tammepärja 12 / Muuluka 3a

Müüa 2-toaline
rõduga korter
Laagri alevikus!
Tel 5261727

