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Külaväravate taha elu ja
inimesi avastama
Meil on siin 17 küla ja üks pirakas alevikutükk ääre peal. Kui tihti näiteks see Laagri inimene Tuulasse ja Tagametsa ikka satub? Et mis sinna ikka sattuda, pole nagu
põhjustki. Nüüd on, põhjus on antud. Väravad tehakse sel suvel avali, küla nime
taha tekivad inimeste näod ja näputööd, koduaia puhvetid ja kogukonna karakter.
Üritustesari Saue valla avatud külaväravad stardib juba mais.

KV

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee

KODUVALD

Uus kiirabipunkt
Saue linnas lubab
loota senisest kiiremat väljakutsele
jõudmist
„Ei saa küll öelda nii, et
kui enne jõudis kiirabi
kohale 30 minutiga, et
nüüd jõuab kolm korda
kiiremini, kuid kättesaadavus paraneb kindlasti,“
kinnitab kiirabi osakonna
juhataja.
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una Saue valla külad asuvad
laialipillutuna pea 200 ruutkilomeetril, siis korraldada
üritus ainult ühepäevasena tundus
aktiivgrupi hinnangul mõttetuna.
Siis ei jõuaks ühe päevaga nagunii
kõiki külasid läbi käia, graafik läheks liiga tihedaks ja nautimisrõõmu jääks nappima. Seega küpses
otsus – võetakse vabalt, igale külale
antakse oma päev ja nii jätkub võõrustamisvõimalust kogu suveks.
17 külast on tänaseks oma osalussoovi üles andnud koguni 13.
Laagri siis veel lisaks. Avalöögi võtab enda peale Valingu ja „väravad
sulgeb“ lõpuüritus Hüürus, mis
jääb juba otsapidi septembrikuusse.
Peamiselt näevad külad selle
sündmuse raames küll võimalust
isekeskis kokku ja tuttavamaks saada. Iseäranis neis külades, kus seltsielu seni tagashoidlikumalt esindatud. Valingu rahvas näiteks külana
väga läbi ei käi, möödundsügisene
ühispildistamine tõi aga platsile
kokku sadakond inimest. „See oli
väga lahe ja sealt tuligi indu juurde,
et võiks selle kogukonna asja ikka
käima saada. Kui sel päeval ka külalisi Valingule satub, on see juba
boonus. Peaeesmärk oleks oma
rahvas välja ja teretuttavaks saada,“
nimetab Maris, kes on sealtkandist
ka külaväravate projekti eestvedajaks sattunud.
Maidlagi loodab üritusega liita
küla erinevad osad, nimelt sealne
endise suvilapiirkonna elanikkond
n-ö põhikülaga väga kontaktis ei
ole. „Tahaks omadega pidu pidada, aga muidugi ootame kaugemat
rahvast ka,“ ütleb Ene.
Sarnasest ideest kantuna on

Lastega reisile,
puhkus või põrgu?

Täpsemad kavad, mis-millal toimub, saavad olema avaldatud toimumise kuu vallalehes.

SAUE VALLA AVATUD KÜLAVÄRAVAD
16. mail Valingu küla - kontakt
Maris Zernand maris.zernand@
gmail.com, tel 529 9153
31. mail Jõgisoo ja Koppelmaa
külad - kontakt Ülle Rondo
novamentor@hotmail.com, tel
501 2033

hotmail.com, tel 562 52411
25. juulil Ääsmäe ja Tagametsa
külad - Tiina Tint tiina_ttt@
hotmail.com, tel 514 2358
16. augustil Vanamõisa ja Alliku
külad - kontakt Katrin Krause
katrin@kodukyla.ee, tel 514 0761

27. juunil Laagri alevik - kontakt
Ingrid Novikova veskitammi@
sauevald.ee, tel 534 65917

16. augustil Koidu küla kontakt Andres Laineste
puhkus@hot.ee, tel 509 6619

4. juulil Maidla ja Pärinurme
külad - Siim Valgeväli vanem@
maidlakyla.ee, tel 565 75744

12. septembril Hüüru
küla - kontakt Irja Targama
irjatargama@gmail.com, tel 523
8261

11. juulil Tuula ja Pällu külad kontakt Maia Voites maiavoites@

kohvikupäeva-laadseid üritusi tehtud ju mujalgi: Kärdlas ja Keilas,
Saue linnas ja Elvas. Kohvikutepäevaga seostub mõnus murul kõhutamine, moonisaiade lõksupüüdev
lõhn, „aega kulgemiseks küll“
meeleolustik. Seda kõike lubatakse Saue vallaski. Aga mitte ainult.
Pirukast tähtsamakski veel peetakse
oma tegemiste ja olemiste tutvus-

tamist, kohvi kõrvale antakse kindlasti ka aimu, millises rütmis ja milliste mõtetega küla elab ja hingab.
Mingit kindlat formaati pole
samas kellelegi peale surutud. Kes
korraldab perepäeva võtmes, kes
paneb rõhku ettevõtjate ja näputöö
tegijatele, kes toob kohale loomad,
kes paneb püsti kirbuturu. Kord
kuus käib aktiivgrupp koos, et

mõtteerksust ja uusi ideealgeid ammutada ning teiste teadmisi ära kasutada. Nii näiteks on oma eelmise
aasta kogemust jagamas käinud
Keila Hoovikohvikute perenaine
Marju Raadik-Kantsik. Tuula küla
tervisetark Ly Kerdo andis terve
kulinaarse etenduse, kuidas toorest
toidust päevamenüü kokku panna.
Saadud inspiratsiooni jagatakse siis
oma külades edasi ja timmitakse
üritust võõrustamisküpsemaks.
Kuupäevad on külade kaupa
juba paigas, sisu siis veel kujuneb ja
võtab vormi. Kõik, kel huvi kaasa
lüüa, on oodatud juuresolevatel
kontaktidel. Võibolla tahaks mõni
armunud paar oma pulmapeo ajatada külapäevaga? Ehk on mõnel
majal rääkida kümnendeid varjul
olnud saladusi? Ehk annab mõni
oskaja mööbli restaureerimise
meistritunni või keegi toanurgas
kirglikult kitarri tinistaja oma esimese suure etteaste? Kõik oskused,
fantaasiad ja unistused on võimalik
põimida üheks ühiseks looks. Oma
küla looks.

Oled kogunud mitu aastat raha, et soetada tuusik
oma unistuste puhkusereisile. Kui see kauaoodatud hetk käes, lennuki rattad maast õhku tõusevad
ning jõuad juba mõnusasse reisimeeleollu, kostab
tagant pingist „Millal me
kohale jõuame?“ ja nii
kuus lennutundi järjest
iga natukese aja tagant.

LK 8

Turnimistehnikad
maa ja taeva vahel
Ääsmäe uhiuus seiklusrada on tiinelt nooremat
seltskonda täis. Arvutid
seisvat kodus laua peal
päris jõude, nende igapäevane näppimine on
asendunud sellega, et
lapsed on õues. Nagu
vanasti. Saavad külaplatsil kokku, vallutavad ronimislinnaku, sehkendavad
omi asju. Vanemad teavad, et kui tuba on tühi,
siis otsi last külaplatsilt.
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Vallavolikogus 26. märtsil
• Saue Vallavolikogu 26. veebruari 2015 otsuse nr 14 „Kuuse põik 38 kinnistu omandamine, edasi võõrandamine või
kinnistu hoonestusõigusega koormamine“ muutmine.
• Nõusoleku andmine riigihanke „Saue Vallavalitsuse IT
riistvara kasutusrent 2015“ korraldamiseks.
• Reservfondist raha eraldamine MTÜ Nelja Valla Kogu
liikmemaksu tasumiseks.
• Sotsiaaleluruumide kasutusse andmise ja kasutamise
kord.
• Sotsiaaleluruumide nimistu kinnitamine.
• T-11186 Tutermaa-Vanamõisa I transpordimaa katastriüksuse ja 11186 Tutermaa-Vanamõisa transpordimaa katastriüksuste tasuta või tasu eest Saue vallale omandamine.
• Saue valla teeregistri nimekirja andmete täiendamine.
• Maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemine.
• Projekteerimistingimuste määramine tee-ehitusliku katteehituse teehoiutööde kirjelduse koostamiseks.

Euroopa Liidu
tasuta toiduabi
jagamisest
Toidupank koostöös Sotsiaalministeeriumiga jagab 2015.
aasta kevadel Euroopa Liidu tasuta toiduabi. Sellest aastast
on sihtrühma oluliselt kitsendatud, õigus toiduabi saada on
vaid inimestel, kes on jaanuaris ja veebruaris toimetulekutoetust taotlenud ja kes vastavad toimetulekutoetuse saaja
tingimustele või kelle sissetulek pärast eluasemekulude mahaarvamist ületab kuni 15% ulatuses kehtestatud toimetulekupiiri (90 eurot pereliikme kohta).
Üks komplekt toiduaineid kaalub 15 kg ning sisaldab tatart, jahu, pudruhelbeid, makarone, riisi, rosinaid, rapsiõli,
suhkrut, liha- ja kalakonserve, purgisuppi ja šokolaadi.
Saue vallas vastas tingimustele 14 leibkonda, nendega
võtab sotsiaalosakond ise ühendust ja vajadusel organiseerib toiduabi pakid koju kätte.
Selle aasta teise toiduabi jagamisega plaanitakse alustada oktoobri lõpus ning abisaajate nimekiri moodustub
augustis ja septembris toimetulekutoetust taotlevatest inimestest.
Täiendav info: www.toidupank.ee/euroabi

SAUE VALLALEHT KODUVALD

Toimetus:

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

Reklaamisoov esitada e-posti
aadressil reklaam@sauevald.ee
Kohaliku ettevõtluse toetamise eesmärgil on Saue
valda registreeritud ettevõtjatele reklaami esitamine
vallalehes ca 50% soodsam.
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eskkonnaspetsialisti juures registreeritud talgute jaoks organiseerib
vald jäätmete äraveo (konteiner
+ vedu). Muud talgute jaoks vajaminevad tarvikud, näiteks kindad, prügikotid
jne, on seekord iga talgukorraldaja enda
organiseerida. Küll aga on nende soetamiseks võimalik taotleda vallalt raha.
Osad külad on oma talgutoetuse vajadusest teada andnud juba sügisel (Jõgisoo,
Maidla, Hüüru, Tuula, Vanamõisa, Ääsmäe), aga need külad, kes seda veel teinud
ei ole, kuid soovivad talgute jaoks saada
talgutoetust, palun esitage vastav taotlus
esimesel võimalusel. Selleks tuleb täita
ühekordse toetuse taotlus, mis on leitav
valla veebilehelt ning saata see allkirjastatult aadressil info@sauevald.ee. Arvestada
tuleks sellega, et taotluste läbivaatamine ja
otsuse tegemine ning toetuse väljamaksmine võib võtta aega kuni kuu.
SAUE VALLAS TOIMUVAD
TALGUD:
TUULA KÜLA: Tuula külakeskus,
18. aprillil kell 11. Korrastatakse seltsimaja ümbrust ja haljastust, külvatakse muru ning istutatakse lilli ja ilutaimi.
Kontakt: Eve Riga 56677791.
JÕGISOO KÜLA: 25. aprillil ja
1. mail, mõlemal päeval kell 11 Jõgisoo
Seltsimaja juures. Maanteeäärte ja metsa-aluste prügist puhastamine, seltsimaja
juures haljastu korrastamine ning küla
kaunistamine lilledega. Kontakt: Ülle
Rondo 5012033.

HÜÜRU KÜLA: Hüüru mõisa park
25. aprillil kell 10. Eesmärk on korrastada Hüüru mõisa parki, koristada ümbrust
lehtedest ja rajada uut muru. Kontakt: Irja
Targama 5238261.
ALLIKU KÜLA: Kauri tee piirkond
26. aprillil kell 9. Kontakt: Lea Poola
53412423.
VANAMÕISA KÜLA: 26. aprill kell
10.30. Vanamõisa küla kirjeldab talgutegevusi järgmiselt: „Saame kokku ja korrastame küla sügisesest ja talvisest prahist.
Istutame lilli, puid ja põõsaid. Teeme oma
küla ilusamaks ja puhtamaks. Kontakt:
Urmas Kohver 58543101.
JÕGISOO KÜLA: Lõokese tänav
2. mail kell 11. Lõokese tänava ühiskondlikule maale mängulinnaku paigaldamine. Kontakt: Hele-Mall Kink
5108057.
KIIA KÜLA: Kiia küla mänguväljak
2. mail kell 10. Mänguväljaku ja sealse
ümbruse korrastamine, tänavate, teede ja
ümbruskonna puhastamine prahist jne.
Kontakt: Helmut Paabo 5033713.
KOIDU KÜLA: 2. mail kell 10-17,
Koidu küla suures pargis. Koidu küla on
ise kirjeldanud oma tegevusi järgmiselt:
„Kuna selle aasta talguteema on #Merionmeie, siis lisaks tavapärasele teeäärte
koristamisele püüame ka enda tegevusi
veega seostada. Meile lähim veekogu on
Vääna jõgi, mida katsumegi võimalusel
sodist puhastada. Teine talgutööde liin
on parkides toimetamine - oleme seadnud
eesmärgiks talguajaks välja mõelda haljasalade kontseptsiooni, et siis talgupäeval
vastavalt võsa lõigata ja põletada. Lisaks is-

tutame valedest kohtadest kogutud männipojad Saunapunkti terviseraja äärde.
Kontakt: Tormi Tabor 54513000.
KOPPELMAA KÜLA: Koppelmaa
aiandusühistud 2. mail kell 10. Kogunetakse aiandusühistu lõkkeplatsil/mänguväljaku alal. Kontakt: Janek Hamidžanov
5105347.
KOPPELMAA KÜLA: Koppelmaa
mõisa juures 3. mail kell 10. Kogunetakse Koppelmaa mõisa lähistel. Kontakt:
Janek Hamidžanov 5105347.
MAIDLA KÜLA: Kogunetakse Maidla
Seltsimaja juures 2. mail kell 11. Külakeskuse, veehoidla, seltsimaja ümbruse,
teeäärsete korrastus, välilaudade ja pinkide värvimine, laudade alla kivide ladumine jne. Kontakt: Siim Valgeväli 56575744.
MAIDLA KÜLA: Maidla küla aiandusühistud 2. mail kell 10. Maidla suvilaühistute lähiümbruse, sealhulgas ka
kraavide korrastamine. Kontakt: Key
Smirnova 5119957.
VALINGU KÜLA: Kogunetakse laste
mänguväljaku lähistel 2. mail kell 12.
Ümbruskonna korrastamine, muru külvamine, lastemänguväljakule ja haljasaladele taimede istutamine jne. Kontakt:
Jaanus Sulg 5108128.
ÄÄSMÄE JA TAGAMETSA KÜLA:
külaplatsil 2. mail kell 10. Korrastada ja
puhastada teeääred ja külad talveprahist,
ehitada külaplatsile välikäimla, valmistada
pinke külaplatsi amfiteatrisse, korrastada
ja puhastada lillepeenrad ja mõisa allee,
värvida üle külatähis ja teha veel palju
muudki. Kontakt: Ave Kruus, 55660875.

OHTLIKE JÄÄTMETE JA VANADE REHVIDE KOGUMISRING LAUPÄEVAL, 9. MAIL
Saue Vallavalitsus korraldab 9. mail ohtlike jäätmete ja vanarehvide kogumisringi. Kogumisringi eesmärk on soodustada ohtlike jäätmete eraldi kogumist muudest jäätmetest ning vältida ohtlike jäätmete sattumist keskkonda.
Kogumisringi raames võetakse eraisikutelt vastu kodumajapidamisest pärit ohtlikke jäätmeid ning eraisikutel on võimalik ära anda ka vanarehve (8 rehvi korraga).
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.
NB! Asutused ja ettevõtted peavad oma jäätmed (sh
vanarehvid) ise üle andma otselepingutega vastavatele
jäätmekäitlusettevõtetele.

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 elurajoon, 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
PALUN OLGE TÄPSED, KUNA VALD ON SUUR JA GRAAFIK TIHE,
SIIS EI SAA JÄÄTMEBUSS EGA REHVIAUTO ETTENÄHTUD KELLAAJAST KAUEM PEATUDA. OLGE PALUN VARAKULT KOHAL!
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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MUUSIKA

Oled sa laulja või pillimees, ikka on tarvis esinemisjulgust
Olen nüüdseks osalenud kahel korral Saue valla laululapse
konkursi žüriis ja julgen väita, et see on omamoodi taimelava
tulevastele muusikutele.
JANIKA LENTSIUS
Saue valla laululapse konkursi
žüriiliige

M

äletan selgelt paari aasta
taguseid mudilasi, kes
nüüdseks on jõudnud
Tallinna Muusikakeskkooli, mõnda
muusikastuudiosse või muusikakooli
pilli õppima. Oled sa laulja või pillimees, ikka on tarvis esinemisjulgust.
Ja see ei tule kodus turvalise nelja
seina vahel. Julgus laval seista ja publikule silma vaadates esineda on igale
muusikule oluline omadus.
Kahe noorema rühma juhendajate ees tahaks teha suure kummarduse. Nendeks olid Astra Põder ja Linda Kardna. Tundsin kerget nukrust,
et ei Nõlvaku ega Laagri lasteaiast
olnud ainsatki osalejat. Viisipidajaid
lapsi peaks ju ometi mõlemas olema?
Eks see on iga lapse puhul väga individuaalne, kas ta vajab esinemist
ja võistlusmomenti, kas on võimalik
üldse nii pisikesi hinnata ja kuidas
mittevõitmine nende enesetundele
võib mõjuda.
Mõned mõtted tekkisid veel.
Üks neist on repertuaarivalik. Mitmed osalejad laulsid raskeid laule,
mis olid suure ulatusega, nõudlike
intervallihüpetega. Väga tihti läks
kogu tähelepanu puhtale esitusele ja
ka kuulajana jäin sageli hinge kinni
pidades jälgima, kas kõik tuleb ikka
välja. Fraas ja muusika kannatasid
seeläbi. Ja veel... Rein Rannap on
kirjutanud Rujale väga palju tuntud
ja armastatud laule. Üks asi on need
tehniliselt korrektselt ära laulda, millega saavad lapsed/noored kenasti
hakkama. Aga tihtipeale on need nii
nõudlikud lood, mis vajavad lisaks

Pärbel Saaremägi

Carola Tank

Saue valla laululaps 2015 tulemused
3-4 AASTASED
I koht Pärbel Saaremägi
II koht Mairiin Lahe
III koht Mirko Männamäe
3-4-aastaste laululaste puhul väärinuks preemiat kõik, kes lavale astusid. Tean omast käest, kui keeruline on saada esinema nii väikest
mudilast ja kui suurt eneseületust
nõuab lapselt ihuüksi pika laulu
esitamine, eriti veel mikrofoniga! Juhtus nii, et edasi pääsesid
2 „Hiiretipsu“ – Pärbel ja Mairiin.
Mirko Männamäe südikalt esitatud „Minu valge hani“ andis ainsale noorema rühma meeslauljale
3. koha.
5-6-AASTASED
I koht Carola Tank
II koht Elis Aus
III koht Kaspar Tsengov
5-6-aastaste hulgas oli konkurents
juba tihedam. Oli päris keerulisi laule, millega osalejad kenasti
hakkama said. Mõnel juhul oli
tunda, et lapse hääleulatusele sobinuks veidi kõrgem helistik. Maakondlikule võistlusele edasipääsu
vääriks kindlasti kõik kolm auhinnalist kohta.

Kätri Kiilberg

tehnikale ka teatavat elukogemust,
et sõnum kuulajani jõuaks.
Ühest tõrvatilgast meie valla kultuurikeskuses tahtsin veel rääkida.
See on klaver. Ei saa jätta märkimata, et vanal amortiseerunud Riga
pianiinol saadetud laulud mõjuvad
väga nõukogude kultuurimaja isetegevusülevaatusena. Olgu see siis
häälestatud või mitte, kõla on ikka
halb. Noorte lauljate saatmiseks oli
valida kohutav pianiino, elektriline
klaver (mis ei ole ju samuti elav pill)
või fonogramm.
Alles õhtul hiljem oma märkmeid
ja tulemusi analüüsides avastasin, et
enamasti võitsid lapsed, kes kasutasid
fonogrammi. Pianiino, kuhu sisse oli

Saara Kaldma

7-9-AASTASED
I koht Rebeka Ojaveski
II koht Toomas Aron Valtin
III koht Oskar Kiilberg
eripreemia Priidik Kiilberg
eripreemia Arabella Muhel
7-9-aastaste seas tahtnuks anda
preemiaid rohkem, kui neid oli.
Esikolmikus kahtlusi ei tekkinud,
kuid žürii võlusid ära ka Priidik
Kiilberg oma erilise siira ja loomuliku musikaalsusega ning Arabella

Muhel koos kolme taustalauljaga/
tantsijaga. Hoogne liikumine ei
tõmmanud ei laulu ega diktsiooni
kvaliteeti grammigi alla.
10-12-AASTASED
I koht Kätri Kiilberg
II koht Grettel Eerik
III koht Triinu Saaremägi
10-12-aastaste võitja Kätri Kiilberg
õpib Tallinna Muusikakeskkoolis
viiulit ja ka ta laul kõlas nagu kaunis viiulimäng: puhtalt, selgelt,
filigraanselt ja väga musikaalselt. Kindlasti tasub edaspidiseks
meelde jätta ka Grettel Eeriku
nimi.
13-15-AASTASED
I koht Saara Kaldma
II koht Birte Murik
13-15-aastaste
vanuserühmas
võitis Saara Kaldma, II koht läks
Birte Murikule ning III kohta ei antud välja puhtalt seetõttu, et kõik
ülejäänud kolm osalejat väärinuks
seda. Suur aplaus neile!
16-18-AASTASED
preemia Sirly Rammus (oli ainus
osaleja ja seetõttu võistlusmoment puudus).
Grand Prix seekordne võitja Rebeka Ojaveski on laulja, kes tuleb lavale ja võlub oma lihtsa ja
siira olekuga, ta paneb inimesed
kuulama muusikat ning unustama
hetkeks kõik argised mured. Tema
laulmisest jääb mulje, et see on tal
sama iseenesestmõistetav nagu
rääkimine ja hingamine.
Juhendaja preemia sai
Astra Põder.

Rebeka Ojaveski

veel ka mikrofon pistetud, kolistas
sõna otseses mõttes väikesed lauljad
üle. Elektrilise klaveri puhul on häälestus ja kõla küll korras, kuid musikaalsema saatja puhul see pill lihtsalt

ei vasta kõikide varjunditega. Nagu
näitas äsjane lauluvõistlus, on meie
vallas palju toredaid laululapsi, kes
õpivad ka pilli ja kindlasti oleks elamuseks neid kultuurikeskuse saalis

mõnel kontserdil kuulata. Aga praegune klaverita seis kahjuks seda ei
võimalda. Mida saaks teha või kuidas
panna asju liikuma, et valla kultuurikeskuse saalis oleks üks kena klaver?

TERVIS

Uus kiirabipunkt Saue linnas lubab loota senisest kiiremat väljakutsele jõudmist
Eelmisel aastal sai kiirabi Saue linnast ja vallast kokku 1685 väljakutset. See arv näitab, et tugipunkti
käivitamine Sauel, tagamaks kiirabi kiire kohale jõudmise, on vajalik.

KV

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee

KODUVALD

K

ui seni reageeris väljakutsele
reeglina kas Saku või Keila
kiirabipunkt, siis nüüd on
kolmeliikmeline brigaad kogu aeg
valla lähistel olemas, mis ootuspäraselt peaks lühendama ka abivajajani jõudmiseks kuluvat aega. „Ei
saa küll öelda nii, et kui enne jõudis kiirabi kohale 30 minutiga, siis
nüüd jõuab kolm korda kiiremini,
kuid kättesaadavus paraneb kindlasti. Sauel tegutseb lisabrigaad,
seega on reaalsem, et brigaad on
vaba järgmiseks kutseks,“ kinnitab
kiirabi osakonna juhataja dr Jelena
Tšislova. Aga tema sõnul on juhul,
kui Saue masin ja õed on vabad, kohalejõudmise kiirus mistahes valla

Sauevallakad viisid uue kiirabipunkti avamise puhul kingituse ka. Kiirabikeskuse juhatajale doktor Arkadi Popovile anti
Masin, millega sauekatele kiiret abi andma hakatakse,
üle pehme kaisujänes, et pisikestele patsientidele haigusheton igati uhke. Varustust ja inimesi elus hoidvaid vidinaid
kel rõõmu teha ja punane pleed, et haigetele pehmelt õlale
otsast otsani täis.
paigutada.

punkti 10 minutit. Läbivaatustuba
Sauel eraldi ei ole, aga ukse pealt
kedagi tagasi ei saadeta, esmaabi
osutamine toimub kiirabiautos,
kui kiireid kutseid samaaegselt
pole. „Samas me kindlasti ei hakka
asendma perearsti ega tema leiba
endale võtma,“ ütleb Tšislova.

Sauel tegutseb kolmeliiklmeline
õebrigaad. „Selles mõttes on meie
kiirabisüsteem nagu mujalgi Euroopas: kiirabiautos on parameedikud
ja õed, arstid on haiglas. Kiirabil on
esmane toetav funktsioon, inimesi ravitakse ja diagnoositakse ikka
haiglas,“ selgitab parameedik Kalle

Kask. Aga masin, millega sauekatele kiiret abi andma hakatakse, on
igati uhke. Varustust ja inimesi elus
hoidvaid vidinaid otsast otsani täis.
Siin on defibrillaator, millega saab
vajadusel elustada. On telemeetriline monitor, millega väljakutsel olev
brigaad saab vajadusel ööpäevaring-

selt konsulteerida Regionaalhaigla
arstiga, kes näeb haiget ja tema tervisenäitajaid ekraanil (kardiomonitooring, EKG jms). On seadeldis,
mis võimaldab milligrammi täpsuse
ja vajaliku tempoga doseerida ravimeid otse veeni, on kaela lahastamiseks kraed ja kandetoolid, millega
saab kasvõi 150-kiloseid patsiente
kergesti trepist alla ja üles sõidutada. On vaakumtekk, mis on selline
asi, mis alguses on pehme nagu
kummimadrats, aga siis lastakse
õhk välja ja see võtab vastava kuju
inimese ümber, fikseerides keha
stabiilselt ühte asendisse. Parameediku sõnul on tegemist kalli masinaga, olenevalt varustusest algavad
kiirabiautode hinnad 70 tuhandest
eurost.
Saue linnale lisaks on lähimad
kiirabipunktid piirkonnas veel Keilas, Paldiskis ja Sakus.
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SAUE VALLA AMETLIKUD PLANEERINGUTEATED

SAUE VALLA TERRITOORIUMIL JUULIS 2014 ON ALGATATUD JÄRGMINE DETAILPLANEERING:
SAUE VALLA TERRITOORIUMIL MÄRTS 2015 ALGATATI JÄRGMISED DETAILPLANEERINGUD:
Saue Vallavalitsuse 24.03.2015 korraldusega nr 257 algatati Laagri alevikus Seljaku tn 6a (katastritunnus
72703:001:0609, sihtotstarve ärimaa
50% ja tootmismaa 50%, suurusega 6
575 m²) kinnistu ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga kinnistu kruntimiseks
ning ehitusõiguse määramiseks äri- ja
tootmishoonete rajamiseks. Taotluse
kohaselt soovitakse jagada kinnistu
kaheks krundiks (hilisema liitmise võimalusega) ning rajada kinnistutele kuni
3-korruselised äri- ja tootmishooned,
kõrgusega maapinnast katuseharjani
kuni 14,0 m. Juurdepääs planeeringualale lahendatakse Jälgimäe teelt
kulgevalt Valdmäe tänavalt. Saue valla
üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas ning planeeritava maa-ala

maakasutuse juhtotstarbeks on määratud äri- ja tootmismaa. Seljaku tn 6a
kinnistu piirneb lõuna ja ida poolt Saku
valla halduspiiriga ning jääb Saue ja
Saku valla haldusterritooriumil asuva
äri- ja tootmispiirkonda, Tallinn-PärnuIkla teest ca 200 m kaugusele. Seljaku
tn 6a kinnistu on hoonestamata. Detailplaneeringu eesmärk ja lahendus ei ole
vastuolus Saue valla üldplaneeringuga.
Planeeringuala külgneb HARJU KEK AS
taotluse alusel ja Saku Vallavalitsuse 17.
veebruari 2015. aasta korraldusega nr
124 algatatud Saku vallas, Tänassilma
külas Valdmäe tn 3 (71801:001:1305,
sihtotstarve maatulundusmaa 100%,
suurusega 2,27 ha) ja Valdmäe tänav L1
(71801:001:1332, transpordimaa 100%,
suurusega 977 m²) kinnistute detailplaneeringualaga, mille koostamise

eesmärgiks on kahe äri- ja tootmismaa
krundi moodustamine ja ehitusõiguse
määramine äri- ja tootmishoonete rajamiseks. Planeeringuala suuruseks on
määratud 26 165 m².
Saue Vallavalitsuse 10.03.2015 korraldusega nr 215 algatati Alliku külas Kauri
tee 12 (72701:002:0928, suurusega 6
067 m², elamumaa 100%) ja Kauri tee
14 (72701:002:0919, suurusega 6 517
m², elamumaa 100%) kinnistute ja lähiala detailplaneering, eesmärgiga muuta
kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud maakasutus- ja ehitustingimusi, st
näha ette kinnistute jagamist, sihtotstarbe osalist muutmist ning ehitusõiguse
määramist kuni 2-korruseliste ridaelamute rajamiseks. Kauri tee 12 kinnistu
on hoonestatud, mille paiknevad kaks

2-korruselist (5+6 boksiga) ridaelamut
(kokku 11 boksi), millest üks hoone on
elanike poolt kasutuses ning teine on
pooleliolev ehitis. Taotluse kohaselt
soovitakse Kauri tee 12 kinnistut kruntida, millest üks krunt moodustatakse
olemasoleva elanike poolt kasutuses
oleva ridaelamu tarbeks, teistele kruntidele kavandatakse kaks uut 2-korruselist (3+4 boksiga) ridaelamut (kokku
7 boksi) ning olemasolev pooleliolev
ehitis lammutatakse. Kauri tee 12 kinnistul moodustatakse üks transpordimaa
krunt (suurusega 402 m²) juurdepääsu
tagamiseks, mis võõrandatakse tasuta
Saue vallale ning mille kohta on sõlmitud notariaalne eelkokkulepe. Kauri tee
14 kinnistule on ehitusloa aluselt rajatud
kaks 2-korruselist ridaelamut (6+6) boksiga. Pooleliolevad hooned kavandatak-

se lammutada ning rajatakse neli uut
kuni 2-korruselist 4 boksiga ridaelamut
(kokku 16 boksi). Kokku planeeritakse
kinnistutele 23 ridaelamuboksi, täisehitusprotsendiga kokku 25%, ehitusaluse
pinnaga 2200 m² ning moodustatakse
kuni 3 transpordimaa krunti planeeritavatele hoonetele juurdepääsu tagamiseks. Kinnistud asuvad Saue Vallavolikogu 22. aprilli 2004. aasta otsusega
nr 032 kehtestatud Alliku küla Klaokse
12, 13 ja 14 kinnistute detailplaneeringu
alal, millega määrati Kauri tee 12 kinnistule ehitusõigus kolme 2-korruselise
hoonete (ridaelamute) rajamiseks ning
Kauri tee 14 kinnistule kolme kuni 2-korruseliste hoonete (ridaelamute) rajamiseks. Eluasemete arv võrreldes kehtiva
detailplaneeringuga ei muutu.

selt asub detailplaneeringuks taotletav
maa-ala tiheasustusega alal ning maakasutuse juhtotstarbeks on kavandatud
pere- ja ridaelamumaa. Põhjapoolt piirneb kinnistu Seljaku tänava ja Nõlvaku
elurajooniga ning lõuna ja lääne poolt
piirneb Saku valla halduspiiriga. Kirsimäe kinnistu on hoonestamata, millel
puudub kõrghaljastus.

Detailplaneeringu avalikustamine toimub 20.04.2015 kuni 3.05.2015 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.

määratud haljastuse ja heakorrastuse
nõuded. Tanni kinnistu on hoonestatud, millel asub üksikelamu ja abihoone. Detailplaneeringuga kavandatakse
Tanni kinnistu jagamist kaheks krundiks, millest üks krunt (suurusega 2
010 m²) moodustatakse olemasoleva
üksikelamu juurde ja teine krunt (suurusega 2 350 m²) uue kuni 2-korruselise,
kõrgusega maapinnast katuseharjani kuni 9,0 m üksikelamu ja kahe kuni

1-korruseliste abihoonete, kõrgusega
maapinnast katuseharjani kuni 5,0 m
rajamiseks, ehitusaluse pinnaga kokku
kuni 400 m². Tanni kinnistu jääb kehtiva
üldplaneeringu kohaselt tiheasustusega alale ning maa-ala maakasutuse
juhtotstarbeks on määratud pere- ja
ridaelamumaa.

oleks antud kinnistu alal tegemist üldplaneeringu muutmisega. Uuetalu tee 3
kinnistu maasihtotstarve muudeti kehtiva detailplaneeringuga 100% ärimaaks
ning määrati ehitusõigus kuni 2-korruselise ärihoone ja koos seda teenindava
kõrvalhoone rajamiseks. Detailplaneeringu kohaselt kavandati kinnistule kauplusehoone rajamist. Arvestades kinnistu
suurust ja asukohta, siis majanduslikult
ei ole sinna otstarbekas väikekauplust
rajada. Kinnistule ei ole käesolevaks hetkeks asutud rajama planeeringujärgseid
ehitisi, sh ei ole väljastatud ehituslube.

Seetõttu soovib taotleja detailplaneeringu elluviimisest kehtestatud kujul osaliselt loobuda ja teeb ettepaneku kinnistu
sihtotstarbe muutmiseks elamumaaks
ning ehitusõiguse määramiseks üksikelamute ja abihoonete rajamiseks.
Detailplaneeringute korraldustega
ning otsustega on võimalik tutvuda valla
veebilehel: http://sauevald.kovtp.ee/et/
detailplaneeringud

DETAILPLANEERINGUTE AVALIKUD VÄLJAPANEKUD :
Saue Vallavalitsus võttis 24.03.2015
korraldusega nr 259 vastu ja suunas
avalikustamisele Laagri alevik Kirsimäe (katastritunnus 72703:001:0218,
suurusega 13 191 m², sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala
detailplaneeringu. Detailplaneeringu
koostamise eesmärgiks on kinnistu
kruntimine, maasihtotstarbe osaline
muutmine elamu-, transpordi- ja maa-

tulundusmaaks ning ehitusõiguse määramine viie üksikelamu ja abihoonete
rajamiseks. Detailplaneeringuga on kavandatud jagada kinnistu 8-ks elamu-,
transpordi- ja maatulundusmaa sihtotstarbega krundiks, millest viiele krundile
(suurustega ca 1 500 m²) kavandatakse
üksikelamute ja abihoonete rajamist,
kaks transpordimaa sihtotstarbega
krunti moodustatakse juurdepääsude

tagamiseks planeeritavatele elamumaa
kruntidele ning üks krunt jääb jätkuvalt
maatulundusmaa sihtotstarbega, kuhu
käesoleva detailplaneeringuga ehitusõigust ei määrata. Lahendatud on
kruntide tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, määratud haljastuse
ja heakorrastuse nõuded. Juurdepääs
planeeringualale on tagatud Seljaku tänavalt. Saue valla üldplaneeringu koha-

SAUE VALLA TERRITOORIUMIL MÄRTSIS 2015 KEHTESTATI JÄRGMISED DETAILPLANEERINGUD:
Saue Vallavalitsus kehtestas 10.03.2015
korraldusega nr 213 Jõgisoo küla
Põhja-Torokse
(katastritunnus
72703:002:0023, suurusega 4 400 m²,
sihtotstarve maatulundusmaa 100%)
kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu jagamine kaheks
üksikelamukrundiks (suurustega 2 014
m² ja 2 385 m²), maasihtotstarbe muutmine elamumaaks 100% ning määra-

takse ehitusõigus kahe üksikelamu ja
abihoonete rajamiseks. Lahendatud
on juurdepääsuteed, parkimine ning
kruntide tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, määratud haljastuse
ja heakorrastuse nõuded. Saue valla
üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas ning planeeritava maa-ala
maakasutuse juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa.

Saue Vallavalitsus kehtestas 10.03.2015
korraldusega nr 214 Aila küla Tanni (katastritunnus 72701:003:0009,
suurusega 4 360 m², sihtotstarve elamumaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga kinnistu
kruntimine kaheks üksikelamukrundiks
ning ehitusõiguse määramine ühe uue
üksikelamu ja abihoonete rajamiseks.
Lahendatud on tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, parkimine,

DETAILPLANEERINGU ESKIISLAHENDUST TUTVUSTAV AVALIK ARUTELU:
Saue Vallavalitsus korraldab 22. aprillil 2015 algusega kell 17.30 Saue
vallamajas (volikogu saalis, Veskitammi
tn 4, Laagri alevik) Saue Vallavalitsuse
10.03.2015 korraldusega nr 215 algatatud Alliku küla Kauri tee 12 ja 14
kinnistute ja lähiala detailplaneeringu
eskiisilahendust tutvustava avaliku arutelu. Detailplaneeringuga kavandatakse Kauri tee 12 ja 14 kinnistutel asuvad
pooleliolevad hooned lammutada ning
rajatakse 6 uut kuni 2-korruselist ridaelamut. Kokku planeeritakse kinnistutele 23
ridaelamuboksi (loe detailplaneeringu

koostamise eesmärkide kohta teatest:
Saue valla territooriumil märts 2015 algatati järgmised detailplaneeringud).
Saue Vallavalitsus korraldab 21. aprillil
2015 algusega kell 16.00 Saue vallamajas (Veskitammi tn 4, Laagri alevik) Alliku
külas Uuetalu tee 3 (katastritunnusega
72701:002:0745, suurusega 5 156 m²,
sihtotstarve ärimaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiislahendust
tutvustava avaliku arutelu. Detailplaneeringu kootstamise eesmärgiks on muuta
kinnistu olemasolev ärimaa sihtotstarve

sotsiaal- ja elamumaaks, jagada kinnistu
kuni kolmeks üksikelamukrundiks ning
üheks sotsiaalmaa krundiks (üldkasutatav maa) ning määratakse ehitusõigus
kuni kolme üksikelamu ja abihoonete
rajamiseks. Sotsiaalmaa krundile kavandatakse perspektiivis lastemänguväljaku
rajamist. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas - Kotka tee
elamupiirkonnas. Kuna üldplaneeringus
pole kinnistu alale juhtotstarvet määratud, siis taotluse rahuldamisel ning
kolme üksikelamukrundi kavandamisel

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

Hajaasustuse elanikele toetus juurdepääsuteede, vee-, kanalisatsiooni- ja autonoomsete
elektrisüsteemide rajamiseks
Kuni 2. juunini saavad hajaasustusega maapiirkondades elavad leibkonnad esitada taotlusi toetuse saamiseks, kui soovivad rajada
juurdepääsuteed või parandada elutingimusi näiteks vee-, kanalisatsiooni- või elektrisüsteemi rajamisega.
Siseministri käskkirja kohaselt saab
toetust maksimaalselt 6500 eurot nii,
et pool sellest tuleb kohaliku omavalitsususe vahenditest. Toetust saab
vaid tingimusel, et taotleja ise suudab vähemalt ühe kolmandiku osas
finantseerida projekti abikõlblikest
kuludest.
Programmdokumendis määratletud nõuetele vastavaid taotlusi koos
kohustuslike lisadega saavad Saue
valla hajaasustusega piirkondade elanikud esitada Saue Vallavalitsusele
kuni 2. juunini. Taotluse võib esitada

nii paberkandjal kui elektrooniliselt
e-posti aadressil info@sauevald.ee.
Töid on lubatud alustada alles pärast
seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga
on sõlmitud toetusleping. Mõned vajalikud eeltoimingud on teatud juhtudel programmdokumendi punkt 7.6
kohaselt abikõlblikud ka enne toetuslepingu sõlmimist.
Saue Vallavalitsuse poolt on taotluste hindamiseks moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad Kalle Pungas,
Arvo Brandmeister, Kalle Normann,

Katrina Utsar ja Indrek Brandmeister.
Toetatavad tegevused, abikõlblike kulude loetelu, taotlemise tingimused ja kõik muu toetuse saamiseks
oluline info on toodud siseministri
2015. aasta 20. veebruari käskkirjas
nr 1–3/46 „Hajaasustuse programmi
2015. a programmdokument”, mis on
kättesaadav EASi veebilehel ja lingitud ka Saue valla veebilehelt.
Kui tekkis huvi toetuse saamise
vastu ja esmased toetuse saamise
tingimused täidetud, siis on soovitav programmdokument põhjaliku-

malt läbi lugeda, sest pisiasju või
nüansse, mis võivad toetuse saamisel määravaks osutuda, on mitmeid.
Valla poole täiendava info saamiseks
ja tingimuste täpsustamiseks tasub
pöörduda koheselt, siis jõuab õigesti vormistatud taotlused ka tähtajaks
esitatud.
Soovitused:
1) Taotlejale vajalikud dokumendid
leiab veebilehelt: http://www.eas.ee/
et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/ha-

jaasutuse-programm/taotlejale
2) Tutvu põhjalikumalt programmdokumendiga ja tee selgeks, kas kõik
toetuse saamise tingimused on ja
saavad täidetud ning vajalikud dokumendid olemas.
3) Küsi üle, kas kõik on ikka nii, nagu
tundub.
4) Täida taotlusvorm võimalikult varakult ja esita ülevaatamiseks.
5) Tähtaeg on 2. juuni 2015.
6) Lisainfot küsi Aali Lilleorgilt,
aali.lilleorg@sauevald.ee, tel 654
1153 või 5053172.
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TEED JA TÄNAVAD

Veskitammi tänava Tallinna-suunaline
tagasipööre tuleb tulevikus lähemale
2017. aastaks planeeritava teeprojekti suuremaks liikluskorralduslikuks muudatuseks on
Veskitammi tänava Pärnu maanteega ristumise nihutamine Seljaku tänava ristmiku vastu.
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otsesuuna Seljakusse, mille kaudu
sõita Pärnu poole või Laagrisse
sisse. „Põhimõtteliselt nihutatakse
siis Veskitammi ristmik Seljakusse
ja see hakkab võimaldama kõiki
pöördeid mõlemal suunal. Tegemist saab olema fooriristmikuga,“
kirjeldab Kalle Pungas.
Lisaks ehitatakse Nõlvaku piirkonnast üsna otse üle Pärnu maanee, õigupoolest maantee alt läbi,
jalakäijate tunnel, mis jätkub ka
planeeritava kogujatee ning ka
raudtee alt läbi, nii et inimesed
saavad ohutult tunneli kaudu Nõl-

vakust Veskitammi tänavale. Tuleb
juurde ka Pärnu maanteed palistavaid kergteid.
Ehitus on planeeritud Maanteeameti poolt 2017. aastasse, praegu
on teema lauale tõstetud eelkõige
sellepärast, et erinevad osapooled on sellele lõigule sõltumatult
mitmeid lahendusi mõtelnud ja
projekteerinud. Nii näiteks tahtis
vald arendada otse vasakpöördega varianti, oma ettepanekuid on
esitanud ka Pärnu maantee äärsete
arenduste esindajad. „Maanteeameti huvi oli vaadata tervet lõiku

NAABRID

Saue linn sai uue pealiku
Seoses senise meeri Henn Põlluaasa siirdumisega
Riigikokku nimetati 8. aprilli volikogus ametisse uus
Saue linnapea Tõnu Urva.
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mavalitsuskogemust
on
Urval juba aastast 1998,
mil ta asus tööle Tallinna
Kesklinna Valitsusse. Aastast 2012
oli mees ametis Saue Linnavarahalduse juhatajana ja 2014. aasta
märtsist abilinnapeana Saue Linnavalitsuses. Ta on valitud ka Saue
Linnavolikogu IV, VI ja VII koosseisu liikmeks.
„Elu on väljakutse ning sa saad
selle kas vastu võtta ja midagi korda saata või mitte midagi selles osas
teha. Elus juhtub oluliselt hirmsamaid asju, kui seda on linna juhtimine,“ kommenteerib Urva küsimust,
kas uus vastutusrikas ametipost ka
hirmu tekitab ja põlve värisema

KERGLIIKLUSTEE

JALAKÄIJATE
TUNNEL

K
VES

aanteeamet on koostöös
kohalike omavalitsustega planeerimas Pärnu maantee teelõiku linna piirist
Topi ristmikuni. Laual on olnud
mitmeid lahendusi, ka selline, mis
võimaldaks Veskitammi tänavalt
otse vasakpööret Tallinna suunal,
aga see on tänaseks päevakorralt
maas. „Vald pakkus omal initsiatiivil mõned aastad tagasi sellise
projektlahenduse välja, aga tänane
rongiliiklus seda enam ei võimalda.
Tipptunnil võtab raudtee ülesõidu
juures tekkiv ooteaeg 60 minutist
30, mis liikluslogistiliselt ei ole sobiv lahendus,“ tõdeb abivallavanem
Kalle Pungas.
Sõelale jäänud projektlahendus,
mida on otstarbekas edasi arendada, nihutab tagasipöörde koha
sadakond meetrit edasi, Seljaku
tänavani (Hortese kõrvaltänav).
Veskitammist välja pöörates tekib
juurde üks kogujatee põhimaanteega paralleelselt, mis suubub Pärnu maanteele Seljaku risti juures,
seal on võimalik teha tagasipööre
Tallinna suunal, aga sõita ka üle
peatrassi otse Seljaku tänavale.
Samamoodi on võimalik Pärnu
maanteelt tulles teha vasakpööre ehitatavale kogujateele ja sõita
otse Laagrisse, Statolist läbi põikamata. Ka Nõlvaku piirkond saab
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annely.sumre@
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vajavatek s
ülesanneteks. Neid
on alati jätkunud ja jätkub ka selleks aastaks.
Kõi k idesse
neisse
tuleb suhtuda
ü ht mood i
tõsiselt,“ lubab uus linnapea.
Urva ei pea paljuks aeg-ajalt ka kabinetivaikust „päriselu“
Saueva lvastu vahetamast. Kiirabipunkti avamisüritusel lõi ta kaasa
kogu täiega, lasi end lahastada ja vaakumtekki pakendada.
lakat võiks
võtab. Mis tema juhtimise all lin- enim huvitada, mida arvab uus juht
nas paremaks muutub või milliseid ühinemisplaanidest. Selles osas jääb
probleeme esmajoones lahendama mees ettevaatlikuks: „Minu jaoks
hakatakse, selgitab aeg. „Ärme on väga oluline linnaelanike arvarutta asjadest ega ajast ette. Ma ei mus. Kahtlemata on ühinemisel nii
nimetaks ametirahaga kaasnevat positiivseid kui ka negatiivseid välprobleemideks, vaid lahendamist jundeid.

tervikuna, arvestades erinevate osapoolte huvisid,“ ütles Pungas.
Vald on omalt poolt lisanud
projekti lähteülesandesse ka nõude
kaasata maastikuarhitekt. „Et see ei
saaks olema lihtsalt suvaline hulk
betooni ja asfalti, vaid et see näeks
ka ilus ja esteetiline välja. Saaksime
koostöös kasutada kasvõi meie kujunduskavast läbi käinud ripphaljastuse motiivi,“ rõõmustab Pungas.
Maaanteeameti kinnitusel tegeleb hetkel projekteerija valitud lahenduse detailide täpsustamisega.
„Lõpliku otsuse variandi sobivu-

se osas saame öelda siis, kui kõik
olulised maanteega seotud elemendid on piisava täpsusega läbimängitud,“ märgib Maanteeameti
planeeringute osakonna juhataja
Andres Urm. Tema sõnul on riigimaantee teehoiukavas 2014–2020
nimetatud lõigu arendamiseks ette
nähtud 5 miljonit eurot. „Tuleb
tunnistada, et selle summa eest
saab arendada vaid projekti üksikuid osi. Rajada näiteks kogujatee
Tallinn–Pärnu suunale alates Jälgimäe ristmikust Topi liiklussõlmeni,“ toob ta näite.

TOETAME OMASID

Lennutame Laste Rahvatantsurühma Tantsutrollid Kanadasse!
Ääsmäe noored tantsijad on poolel
teel unistuste tipuni - nad on kutsutud
XXXII Lääneranniku Eesti Päevadele
Kanadasse Whistlerisse.
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nistuse täitumiseks ei jää
puudu tahtmisest ega
tantsulustist. Puudu on
vaid natuke raha. Raha selleks, et aidata ülikalleid lennupileteid osta ka
nendel peredel, kust kaasa tulemas
õde – venda või perel, kus ülitoredat
tantsupoissi saatuse tahtel kasvatamas igati tubli üksikema.
Hooandaja ühisrahastuskeskkonnas on 19. maini avatud toetamisvõimalus, millega saaks olla
abiks Saue valla lastele. Toetada
saab alates 5 eurost.
Leitav on projekt Hooandja.ee

keskkonnas kategoorias „kultuurisaadikud“,
www.hooandja.ee/
projekt/lennutame-aasmae-lasterahvatantsuruhma-tantsutrollid-kanadasse
Kui tekib küsimusi või häid
mõtteid ja soovitusi, võib julgesti
kontakteeruda Tantsutrollide õpetaja, Piret Kuntsiga 51 55 097 ja
kuntspiret@gmail.com.

6

NR 4
APRILL 2015

SAUE VALLALEHT

Koduvald

HARIDUS

121 inimest aitasid 5555 euroga robotiprojekti käima lükata
Paar kuud tagasi sai väikese värinaga südames Hooandjasse lisatud projekt „Robootikaring Laagrisse“, mille
eesmärgiks oli aidata leida vajalik finantseering, et käivitada Laagri Huvialakoolis juba 2015. aasta sügisel
robootikaring. Eesmärk oli toetajate abil kokku koguda vähemalt 4000 eurot, et muretseda vajalikud robotid.
DIANA POUDEL
Laagri robootikaringi idee autor ja
eestvedaja

K

uigi eesmärk oli päris suur,
siis samas oli usk olemas, et
ma pole ainus lapsevanem,
kes unistab taolisest huviringist siin
kodu lähedal. Aga see, et vajalik
toetussumma tuli kokku 10 päevaga, ületas isegi kõige optimistlikumaid lootusi. Hooandja projekti lõpuks toetas Laagri robootikaringi
121 inimest ja saime projekti toetuseks väga ilusa summa – 5555
eurot.
Hooandja projekti raames toimub juba kevadel koolis nii robotiteater kui ka töötuba, kus vanemad
koos lastega saavad robotite hingeeluga tutvuda. Hetkel tundub,
et ka suvises linnalaagris osalejatel
võib tekkida võimalus juba enne sügist neid ühiselt soetatud roboteid
näha ja testida.
Aga eks see oli alles esimene
samm. Kuigi nüüd saab 100%
kindlalt väita, et juba septembris
saavad kõik tehnikahuvilised
tüdrukud ja poisid robotitega lähemalt tutvust
teha, siis on samas ka idee

kasvanud ja idanenud ning mitmes
Saue valla nurgas on robotipisik
levima hakanud. Heaks näiteks on
kindlasti Nõlvaku lasteaia kevadine
pilootprojekt, kus juba mõned lapsed on oma esimesed WeDo robotid ehitanud ja käivitanud.
Kui nüüd veidi unistada, siis
miks mitte järgmisel kevadel teha
siin üks suurem kohalik robotinäi-

tus/võistlus, et lapsed saaksid õpitu proovile panna ja ka vanemad
näeks, millega siis tegelikult robootikatundides tegeletakse. Samuti
tahaks koondada kõik need väikesed robootikaalgatused üle valla, et
juhendajad saaksid omavahel kogemusi vahetada ja läbi selle ka pakkuda lastele uusi väljakutseid.
Igatahes olen ma hetkel väga

SAUE VALD TOETAS PROJEKTI 1600 EUROGA
Vallapoolse toetusega finantseeritakse kaheksa süleaarvuti ostu.
Tänu 121 toetajale, kellest enamik on Laagri kooli õpilaste vanemad, saadi kokku piisava summa, et soetada vajalikud LEGO WeDo ja Mindstorm
EV3 komplektid. Kahjuks ei olnud rahastus piisav, et saaks osta ringi jaoks
eraldi arvutid. Saue Vallavalitsus eraldas ühekordse toetuse 8 sülearvuti
ostmiseks, et robootikaring võiks Laagri Huvialakoolis oma tegevusi alustada nii pea kui võimalik.
Robootikatundides töötavad lapsed paaris ning soovitavalt peab olema ka piisav lauapind robotite ehitamiseks ja programmide käivitamiseks. Olemasolevad Laagri kooli arvutiklassid ei paku piisavalt võimalusi.
Samuti on eestvedajate soov panna robootikarühmad ajaliselt klappima
Laagri kooli tunniplaaniga, et ka alevikust väljaspool elavate laste jaoks
oleks osalemine võimalik, seetõttu aitab kogu projekti õnnestumisele
kaasa eraldi sülearvutite olemasolu.
Lisaks on robootikaringide vastu tundnud huvi näiteks ka Laagri ja Veskitammi lasteaiad, kuid et pakkuda robootikatunde ka lasteaia ruumides,
on jällegi vaja sülearvuteid.
Põhiline tegevus algab seoses projektiga septembris 2015, kui alustab
8 rühma, kus on kohti kokku 110 lapsele. Kevadel toimuvad töötoad ja
koostöös MTÜ Robootikaga robotiteater, et tutvustada robootika temaatikat huvilistele täpsemalt.

tänulik nii neile 121 hooandjale,
kellest suurem enamus on kohalikud lapsevanemad, kui ka kõigile
teistele, kellega see projekt on mind
kokku viinud viimastel kuudel. Ja
ma loodan, et tänu projektile avastab nii mõnigi särasilme koolilaps
endas sügavama huvi arvutite ja
inseneriteaduste vastu ning
püüan teha endast kõik oleneva, et see teema ei jääks

vaid huvikooli seinte vahele, vaid
et robotipisik leviks edasi ka kõige
ootamatumatesse kohtadesse.
Ja kindlasti ei saa siinkohal mainimata jätta Laagri Huvikooli juhti
Taigur Toomingat ja tulevast robootikaringi juhendajat Mai Pitsnerit, kellega koos oleme nüüd ligi
5 kuud selle projekti kallal toimetanud – nende toeta ei oleks see idee
reaalsuseks muutunud!

SUUR TÄNU TEILE KÕIGILE!
Laagri
robootikaringi
aitasid käima
lükata:
Urmas Sepp
(Raster Film OÜ)
Vinni Roboring
Aune Nigol
(Aggi OÜ)
Kaspar Kallas
(Digitalsputnik
Lighting OÜ)

Projektile andsid
hoogu:
Aare Ärmpalu
Ahti Heinla
Aivar Hunt
Alice AasmäeKahar
Allan Pohlak
Alo Lillepea
Ando Tull
Andre Promet
Andrei Litvinov
Andres Loos
Andres Tsengov

Anneli Nugis
Annely Laansoo
Argo Peetmaa
Aune Nigol
Ave Lauringson
Danel Pärtel
Diana Bondartšuk
Eero Raun
Egon Talur
Elmer Maas
Endel Soolo
Ene Oago
Eneken Helgland
Eneken Sarapuu

Erika Kolk
Erkko Varik
Eva Unt
Eve Pohlak
Heidi Leppikus
Heiki Sepp
Helen Rein
Henri Laupmaa
Heti Gabor
Jane Komussar
Janek Targem
Janek Uiboupin
Janne Kirsi
Jüri Kaljundi

Kaari Lainevool
Kaido Kisper
Kairi Solovjov
Kalle Proos
Kati Aus
Katrin Altmets
Keio Hämäläinen
Keiu Heinpalu
Kirsi Nurges
Koit Tiedemann
Krista Sepp
Kristel Sõrmus
Kristi Korjus-Viska
Kristi Purge

Kristiina Kerge
Kristina-Majbrit
Paju
Külli Joosep
Külli Pootsik
Leelo Jõulu
Liina Nurmse
Liina Sadrak
Liis Kikas
Liisi Tali
Livia Jakobson
Maarja PeinarJärve
Madis Lukk

Maiu Uus
Mare Uiboupin
Margit Arro
Margus Jänese
Margus Marimäe
Marianne Pendra
Mario Bulgarin
Maris Ader
Marko Lukin
Marti Kotsar
Meelis Saaresalu
Merje Tiitsar
Mirel Püss
Monika Rütberg

Neeme Praks
Peeter Luht
Peeter Treial
Piret Kersa
Piret Kuuse
Piret Saartee
Raido Ingerainen
Raili Ferents
Rainer Villido
Riina Arund
Robin Orgulas
Silvar Savolainen
Taavi Turvas
Taigur Tooming

Tanel Ainla
Tarmo Blasen
Tarmo Reineberg
Tauno Talimaa
Teet Tuulemäe
Toomas Artma
Toomas Rõmer
Tormi Tabor
Triin Katus
Triin Vasserman
Urmo Trei
Wilmar Valdes
Virginija Aurylaite
Ülle Marie Kalda

TOETUS

City Motors annab sportlastele kasutada tasuta bussi
Laagri serva möödunud sügisel poe püsti pannud Renault’de ja Daciate müüja laiendab taaskord autoäri
filosoofiat. Kui salongi muundumisega kontserdi- ja peosaaliks on inimesed juba vast harjunud, siis nüüd
sisenetakse sporditoetuse nišši.
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imelt on automüüja välja
hõiganud võimaluse, et
spordiklubid, alaliidud,
lasteaiarühmad ja üksiküritajad võivad taotleda enda käsutusse Laagri
City Spordibussi, millega võistlusi
väisata. Raha ei küsita ei masina
rendi ega ka kütuse eest. Ainuke
piirang on ajaline – maksimaalselt
3 päeva.
Tegemist on Reanult Traffcu-

ga, kus on 7 istujakohta ja üht-teist
varustust mahub ikka ka. Kavas on
masinale paigaldada ka katuseraamid, katuseboks ning haakekonks.

Bussi broneerimine ei nõua mingit bürokraatiat. Klubi, liit või lasteaiaõpetaja saab esitada Laagri City
Spordibussi Facebooki lehel lühi-

kese sooviavalduse, kes ja milleks
bussi vajab, millal sõit toimub ja
mida saavutama sõidetakse. Hiljem
palutakse tiimist koos bussiga pilti
ja autogrammi. Kogu lugu, lapski
saab aru.
Miks nad seda teevad?
„Esiteks tahame me sporti toetada
ja just nii, et sellest piskust toetusest saaks kasu võimalikult paljud.
Teiseks on meie lähiaastate turunduseesmärk oma uut maja tutvustada ja siia võimalikult palju külalisi
meelitada (Laagri City Kontserdimaja valiti Eesti Aasta Turunduste-

gu 2014 finaali 5 parema töö hulka
- toimetaja). Niisiis ei salga ma, et
Laagri City Spordibuss on loogiline jätk toredale ja meie arvates edukale kontserdimaja projektile. On
mitu teed enese tutvustamiseks:
teha midagi koos inimestega või
osta kalli raha eest reklaami, mis ei
ole ka halb plaan,“ tutvustab maja
juhataja Henrik Raave ettevõtte
motiive.
Eelbroneeringuid saab teha
Facebooki lehel www.facebook.
com/LaagriCitySpordibuss, esimesed broneeringud on juba tehtud.
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Kaitsevägi korraldab tänavu mais
kõigi aegade suurima õppuse
Kaitsevägi korraldab sel kevadel 4.–15. maini üle Eesti läbi aastate suurima
õppuse Siil, mis toimub iga-aastase õppuse Kevadtorm asemel ning millest
võtab osa enam kui 13 000 inimest.
kolonnide liikumisega võivad teedel olla ajutised liikluspiirangud,
seetõttu palub kaitsevägi kõigil
autojuhtidel ja liiklejatel olla tavapärasest tähelepanelikum ja jälgida
liikluskorraldust. Ühtlasi reguleerivad liikumispiirangutega teedel
liiklust sõjaväepolitseinikud.
Õppusel Siil osalevatel kaitseväelastel on kaasas ka teenistusrel-
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aitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terrase sõnul
on paljud eestimaalased
juba harjunud, et kaitsevägi korraldab igal kevadel õppuse Kevadtorm. „Sel aastal korraldab
kaitsevägi Kevadtormi asemel
õppuse Siil, mis on suurim
õppus pärast Eesti vabariigi
taasiseseisvumist. Siilil osaleb pea 13 000 inimest, neist
enam kui 7000 on reservväelased,“ ütles kindralleitnant
Riho Terras. „Suurim erinevus tänavusel õppusel võrreldes varasematega on see, et
kui igakevadisel Kevadtormil
on kokku harjutanud üks pataljon, siis Siili puhul on põhirõhk terve jalaväebrigaadi
väljaõppel.“
Õppus Siil hõlmab kogu
Eesti territooriumi, kuid suurem osa tegevusest koondub
Lääne- ja Ida-Virumaale. Õppuse eesmärk on harjutada
1. jalaväebrigaadi formeerimist, selle käigus kontrollitakse
õppusel kaitseväe ja Kaitseliidu
sõjalist valmisolekut kiirreageerimiseks, üksuste moodustamiseks
ja kokku harjutamiseks ning sõjaliseks juhtimiseks. Ühtlasi on õppus Siil ka lõpueksam ajateenijatest
jalaväepataljonile, mis tegutseb
1. jalaväebrigaadi koosseisus. Pärast
õppust lähevad ajateenijad reservi.
Õppus Siil toob tänavu kokku lisaks ajateenijatele, reservväelastele, kaitseliitlastele ka meie NATO
liitlased Ameerika Ühendriikidest,
Ühendkuningriigist, Belgiast, Saksamaalt, Poolast, Leedust ja Lätist.
Õppus Siil on jagatud kolme
etappi – formeerimine, koostege-

vusõpe ja õppuse lõpetamine. Esimene etapp toimub 4.–8. maini,
teine etapp 9.–12. maini ning kolmas etapp 13.–15. maini.
Õppuse esimeses etapis formeeritakse üksused ja viiakse läbi
esmane väljaõpe. See tähendab, et
7000 reservväelast peavad kätte
saama oma varustuse ja relvastuse ning neist tuleb moodustada
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EERO
SALMANN
Kaitseväe
Peastaap
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facebook.com/siil2015

KAITSEVÄE SUURÕPPUS SIIL 2015
üksused. Teises etapis toimub
1. jalaväebrigaadi taktikaline õppus, mis on üksikvõitleja jaoks
ajateenistuses õpitu kordamine.
Üksuste tasemel on tegu esimest
korda nii mastaapse harjutusega,
sest kunagi varem pole terve brigaad koos reservväelastega kokku
harjutanud. Kolmandas etapis lõpetatakse operatsioon, hooldatakse
ja tagastatakse varustus.
Kui reservväelased formeeritakse paljudes kohtades üle Eesti, siis
õppuse koostegevusõpe ja õppuse lõpetav osa koondub Lääne- ja
Ida-Virumaale, mis tähendab üle
Eesti kaitseväe sõidukite kolonnide
liikumist. Seoses õppelahingute ja

vad automaatidest kuni suuremakaliibriliste haubitsateni. Õppuse
ajal kasutavad kaitseväelased aga
vaid imitatsioonivahendeid (paukpadruneid ja lõhkepakette), mitte
päris laskemoona. Sellega seoses
panevad õppuse korraldajad kodanikele südamele, et kui keegi
leiab õppuse alalt eseme, mille puhul tekib kahtlus, et tegu võib olla
ohtliku esemega (lõhkemata jäänud lõhkepakett või muu taoline),
siis palutakse seda kindlasti mitte
ise puutuda, vaid jätta meelde selle asukoht ja teavitada sellest kas
kaitseväelasi või helistada telefonil
112. Ühtlasi võib õppusel kasutavate imitatsiooni- ja lennuvahen-

dite kasutamine tekitada suurema
müra, mis võib eriti häirida koduloomi. Seepärast palub kaitsevägi
õppelahingute piirkonnas hoida
mürapelglikud koduloomad siseruumides.
Õppuse tsiviil-sõjalise koostöö
meeskonna ülema kapten Viljar
Kure sõnul ei ole nii suurt õppust
võimalik korraldada vaid Eesti
riigile kuuluvatel maadel ja
kaitseväel tuleb kasutada ka
eraomandusse jäävaid alasid.
„Loodame kõikide eestimaalaste mõistvale suhtumisele
ja tahtele riigikaitsesse panustada,“ ütles kapten Kurg.
„Lubades kaitseväelastel omal
maal harjutada, saavad kõik
eestimaalased anda oma panuse Eesti riigikaitsesse. Õppuse
tsiviil-sõjalise koostöö meeskond proovib kooskõlastada
eramaa omanikega nende maa
kasutamise enne õppust, kuid
see võib olla mõnikord keeruline. Sellistel juhtudel palume
kohalikelt elanikelt mõistvat
suhtumist.“
Kui õnnetu juhuse tõttu
saab õppuse käigus kannatada
kellegi eraomand – auto, tee,
põld, aed vms, siis palub kaitsevägi
viivitamatult ühendust võtta õppuse tsiviil-sõjalise koostöö meeskonnaga, kellega koostöös juhtum
lahendatakse. Õppuse korraldajad
paluvad inimestel, kelle vara on
kahjustada saanud, proovida fikseerida kahju tekitaja (auto number, väeosa nimetus või mõne kaitseväelase nimi) ning edastada see
info tsiviil-sõjalise koostöö inimestele telefonil 717 1931 või e-posti
teel kevadtorm@mil.ee.
Õppus Siil 2015 toimub peamiselt Jõhvi, Kohtla, Mäetaguse,
Lüganuse, Väike-Maarja, Sonda
Laekvere, Vinni ja Rägavere valdades.

ÜHINEMISLÄBIRÄÄKIMISED

Uue valla volikogu nähakse 27-liikmelisena
Märtsi viimasel päeval kogunes Sauel ühinemisläbirääkimiste juhtivkomisjon.
Komisjon otsustas, et läbirääkivatele volikogudele tehakse ettepanek, et uue
valla volikogu võiks olla 27-liikmeline ning seda valitakse ühes valimisringkonnas.
KADRI
TILLEMANN
ühinemisläbirääkimiste nõunik

P

raegu on neljas omavalitsuses kokku 60 volinikku.
Kui uues vallas saab olema
umbes 20000 elanikku, siis peaks
volikogus olema vähemalt 21 rahvaesindajat. Juhtivkomisjon uuris,

kuidas on asju korraldatud teistes
ühinenud omavalitsustes – tavaliselt on volinike arv määratud
seadusjärgsest miinimumist mõnevõrra suuremana. Leiti, et 27
oleks vähemalt neljaks esimeseks
ühinemisjärgseks aastaks paslik arv
– tegemist saab olema Eesti kõige
suurema vallaga ning oodatakse,
et sel viisil on otsustamine laiapõhjaliline ning tasakaalukas.

Arutati ka seda, kas esimestel ühistel valimistel moodustada
läbirääkivate valdade põhjal neli
erinevat valimisringkonda või korraldada valimised ühtsetel alustel
kogu ühendvallas. Kogemused on
näidanud, et ühtsete valimiste kaudu saavad väiksemad piirkonnad
uutes volikogudes parema esinduse, volikogu on regionaalselt
tasakaalustatum ning ka vastuvõe-

tavad otsused arvestavad seeläbi
kogu loodava valla huve tervikuna.
Seepärast leidis juhtivkomisjon, et
valimised võiks korraldada ühes
ringkonnas.
Järgmine juhtivkomisjoni koosolek toimub 5. mail Kernus, siis
hakatakse tutvuma ühinemislepingu mustandiga, arutatakse vajalikke investeeringuid ja kuuluvust
organisatsioonidesse.
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Noppeid naabritelt
Algab Laitse lasteaia
ehitus
Kernu vald on sõlminud lepingu uue
lasteaia ehitamiseks Laitse külas. Alates
käesoleva aasta 1. septembrist on tagatud kodulähedane lasteaiakoht kuni 68
Laitse-Ruila piirkonna perele. Lasteaed
hakkab tööle ühendasutusena Ruila
Põhikooliga, lisandub 15 uut töökohta.
Projekti elluviimist rahastab suures osas
Euroopa Regionaalarengu Fond.
Rajatav hoone on ühekorruseline, suletud netopinnaga 848,9 m². Enam kui
hektarisuurune endine Laitse mõisa viljapuuaed korrastatakse vastavaks lasteaia vajadustele.
Hoone on kavandatud kesksest saalvõimlast nelja ilmakaare poole suunduvate tiibadega, kus asuvad kolm lasteaia
rühma ja majandusplokk. Igal rühmal on
oma mängu-, magamis- ja tualettruum
ning garderoob. Hoones on lisaks veel
käsitööklass-savikoda, ruumid personalile ja majandamise tarbeks.
Ligi 1300 elanikuga Laitse-Ruila piirkonnas puudub hetkel lasteaed. Lähim
ja ainus Kernu valla lasteaed asub 10-25
km kaugusel Haibas ja ei suuda vastu
võtta kõiki valla lapsi.

Kernu vallaleht märts 2015

Sajandi suurehitus Keila
linnaservas
Mida kevade poole, seda rohkem hakkame tajuma, kui suuremõõdulised on
tööd linna servas kulgeval Tallinn–Paldiski maanteel.
Kahe uue silla ehitus ühe vana ja
väsinu asemele on ise juba sündmus,
mida juhtub heal juhul kord sajandis. Lisaks nendele ehitatakse kolm ringteed,
kaks neist kaherealised turboringid,
paigaldatakse ligi 70000 ruutmeetrit
asfaltteid ja rajatakse 7000 ruutmeetri
ulatuses kergliiklusteed. Kokku saab
uue näo ja sisu 4,6 kilomeetri pikkune

FOTO: VALDUR VACHT

lõik Tallinn–Paldiski maanteest, Statoili
ristmikust Valkseni välja. Uue silla ehitus algas möödunud aasta detsembris. Läbi kogu talve kestnud jõe kõrge
veetase muutis silla ehitamise keerulisemaks, kuid tänaseks on juba paigaldatud sillasambaid ühendavad metalltalad ning kogu ehituse mastaabid
selgemini nähtavad.
Mõlemal sillal saab olema pikkust
veidi alla viiekümne meetri. Mõlemal sillal on kaks 3,5 meetri laiust sõidurada ja
lisaks neile on teisel sillal 2,5 meetrit lai
kergliiklustee. Nagu suurte tee-ehituste
puhul ikka, tuleb enne nende valmimist
kannatada. Nordecon on lubanud, et
töid tehakse ilma maanteed sulgemata.
Küll aga peavad autojuhid arvestama
kiirusepiirangute, liikluse reguleerijate
ja ajutiste valgusfooridega. Need ajutised raskused tuleb lihtsalt üle elada –
on, mille nimel.

Keila Leht 13. märts
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Lastega reisile – puhkus või põrgu?
Oled kogunud mitu aastat raha, et soetada tuusik oma unistuste puhkusereisile. Kui see kauaoodatud
hetk käes, lennuki rattad maast õhku tõusevad ning jõuad juba mõnusasse reisimeeleollu, kostab tagant
pingist: „Millal me kohale jõuame?“ ja nii kuus lennutundi järjest iga natukese aja tagant.
RISTO
KIILBERG
Tagametsa
küla elanik

K

õlab tuttavalt? Tuleb välja,
et lennukil on ka perekond
kolme väikelapsega. Mõtled
õudusega, kes küll on need hullud.
Kuidas vaesed lapsevanemad selle
kõik välja kannatavad? Ja üldse –
miks inimesed väikeste lastega reisivad? Kas on võimalik reisi nautida,
kui pead hommikust õhtuni lapsi
kantseldama?
Seal tagapingis võib aga vabalt
olla meie pere oma kolme lapsega.
Meie kogemus on näidanud, et tegelikult on väikeste lastega võimalik
väga edukalt reisida ja puhata nii,
et tagasijõudnuna ise sanatooriumi
sõitma ei pea. Esmapilgul võib see
tunduda paljudele lastevanematele
üsna utoopilisena, kuid julgen öelda,
et piisava eelplaneerimise ning asjaolude arvestamisega võib põnnidega
reisida tegelikult üsnagi mõnusalt.
Mis aga võiksid olla need asjad, millele tähelepanu pöörata, kui peres on
väikesed lapsed ning sooviks, et planeeritud perereis oleks ühtviisi meeldiv nii lapsevanematele kui lastele?
Alusta varakult
Tihti arvatakse, et laps on veel liiga
väike, et teda kusagile kaasa võtta
– ta ju nagunii ei mäleta hiljem reisist midagi või kogeb hoopis liigset
stressi. Vastupidi, ära pelga reisida
juba päris väikese lapsega. Mida
varem julged last erinevatesse kohtadesse kaasa võtta, seda kergemini
suudab ta tulevikus uute olukordadega kohaneda. Kohanemine on
lastega reisimise seisukohast ilmselt
aga üks võtmekohti. Sa ju ei taha,
et sinu laps veel kaheksandas klassis ei julge ilma emata klassiekskursioonile minna? Meie oleme enda
lapsi igale poole kaasa võtnud juba
päris imikust peale. Seoses minu
spordiharrastusega ööbinud perega
kõikvõimalikes majutuskohtades nii
Eestis kui Soomes, reisinud Austria
Alpides alles turvahällis oleva neljakuuse põnniga. Täna ei teki meil
seetõttu suurt probleemi, kui tõsta
lapsed auto peale ja sõita ühe jutiga
näiteks Varssavisse, ning keegi ka ei
kurda pikemal reisil olles, et tahaks
juba koju või et padi torgib ja tekk
on kare.
Planeeri reisiseltskonda
Reisil kipub lastel siiski vahetevahel
üsnagi igav olema ja lastevanematele
huvitavad tegevused nagu muuseumide külastamine või arhitektuuri
vaatlemine ei pruugi põngerjates
erilisi emotsioone esile kutsuda. Kui
võimalik, planeerige perereis koos
mõne tuttava perekonnaga, kus
kasvamas samas eas lapsed. Sellega
kindlustate kohe lastele hulga huvitavat ajaviidet ja endale rohkem vaba

aega, sest miskipärast suudavad erinevate perekondade lapsed väga hästi omavahel huvitavaid tegevusi välja
mõelda, mis enamasti peresiseselt nii
hästi ei õnnestu. Samuti on heade
sõprade-tuttavatega koos reisimine
lastevanematele oluliselt lõbusam ja
meeldejäävam.
Kas paketireis või ise
planeerimine?
Reisimine on tänapäeval tehtud väga
mugavaks – kui ise ei oska, viitsi või
ei taha, siis lihtsalt vali välja sobiv
sihtkoht, kergenda kukrut ja rohkem eriti juurde mõtlema ei peagi.
Kui oled hea reisikorraldaja otsa sattunud, siis korraldatakse sinu eest
kõik reisi algusest lõpuni ära ning
sinu kui reisija hooleks jääb vaid
pakutu nautimine. Samas ei pruu-

Uskumatu, kuid lapsed võivad lennukis rahus tundide viisi tahvlimängu
mängida või siis sülearvutist multikat
vaadata, ilma, et tekiks „millal me
kohale jõuame“ laadseid küsimusi.

See triibuline pilt on tehtud perekond Kiilbergist hoopis Eestis Varemurru
puhkekeskuses, nii et ka Eesti sisesed rännakudki on peres popid. Aga uue
reisiplaani mõte on ka juba küps – minna eeloleval suvel automatkale Norrasse, alustada Soomest ja sõita autodega spetsiaalsele autorongile ning sellega
Kolarisse Põhja-Soome ning siis mööda Norra läänerannikut vaikselt tagasi ja
Stockholmi kaudu koju.

Toolis magav tegelane on Oskar, sellel Austria reisil oli ta alles 4-kuune ja
suurema osa ajast loomulikult magas. Pilt on tehtud väkesel mägimatkal, ega
käruga väga kõrgele kaljudesse ju ronida ei saa J.

Sõprade perega, kellel ka kolm täpselt sama vana last, oleme reisinud nüüd
koos Gran Canariale ning Malta ja Gozo saarele Vahemeres ning veidi ka Rootsis ringi vaadanud. Miskipärast suudavad erinevate perekondade lapsed väga
hästi omavahel huvitavaid tegevusi välja mõelda, mis enamasti peresiseselt nii
hästi ei õnnestu.

gi paketireis olla perega reisimiseks
kõige parem variant ning suurema
pere korral kindlasti ka majanduslikult kõige vastuvõetavam. Jah, kui
eesmärk on näiteks käia Egiptuses
päikest võtmas, siis on paketireis
ilmselt mõistlik. Kui aga soovitakse pere päikesepuhkus ühildada
võõra kultuuriga tutvumisega ning
vaadata veidi võõral maal ringi, on
väga mõistlik reis algusest lõpuni ise
planeerida. Interneti abiga on reisi
kokkupanek täna palju lihtsam kui
arvatakse. Alates lennupiletite ning
majutuskoha otsimisest ja lõpetades
rendiauto broneerimisega – kõik on
tegelikult paari hiirekliki kaugusel.
Ja reisima ei pea ju kindlasti teisele
poole maakera, ka lähimates naaber-

maades on väga palju huvitavat avastamist ning talvekuudel on enamasti
ka Vahemere ääres meiesugustele
põhjamaalastele tavaline Eesti suvi.
Mida kohapeal teha või
vaadata saab?
Kui planeerid perereisi kaugemasse
sihtkohta kui Läti või Soome, on
mõistlik ja loomulikult ka soodsam
lennupiletid ning ööbimiskoht välja
valida võimalikult varakult. Sihtkoha
valik sõltub kindlasti rahalistest võimalustest, kuid lastega reisimisel on
samaväärselt oluline see, mida kohapeal teha või vaadata saab. Võib arvata, et ainult nädal aega mererannas
vedeleda ei pruugi lastele olla kõige
sobivam.

Meie oma reisidel oleme tavaliselt erinevad võimalikud tegevused
eelnevalt juba kodus internetist välja
valinud ning need siis kohapeal sobivalt päevakavasse paigutanud või
vahest ka välja jätnud, kui näiteks
ilm ei ole soodne või tuju sobilik.
See, millised tegevused lastele meeldivad, võib ilmselt olla pereti erinev,
kuid meie kogemusel on head märksõnad alati vesi (bassein), loomad ja
loodus ning uskuge või mitte – üks
huvitavamaid atraktsioone, mis lapsi
kindlapeale tegevuses hoiab, on alati
kõikvõimalikud mänguväljakud ja
teemapargid. Kindlasti tasub tegevuste planeerimisel pilk peale heita ka erinevatele muuseumidele ja
vaatamisväärsustele, kuid arvestama
peab, et lastega muuseumikülastus
on midagi teistsugust, kuna lastele
meeldib eksponaate tihti vahetult
kogeda, ehk siis millegi otsa ronida või pakutut käsikaudu lähemalt
tundma õppida.
Omaette elamine annab
sõltumatuse
Perega reisides oleme püüdnud hoiduda hotellidest ning eelistanud
kodu- või apartement tüüpi majutust, suurema seltskonnaga reisides
oleme rentinud sobiliku villa. Omaette elamine annab perereisile vajaliku sõltumatuse – saad ise süüa teha,
millal ja mida tahad, saad oma päevakava planeerida täpselt nii, nagu

parasjagu heaks arvad. Lastega reisides on selline sõltumatus lausa hädavajalik ning üldjuhul sobib paremini
ka pere rahakotile.
Sobivaid majutuse pakkumisi
leiab internetist otsides sadu ning
üldiselt kehtib reegel, et majutuse
maksumusest tuleb maksta ettemaksu umbes 10-20% ja ülejäänud
summa on võimalik tasuda alles kohapeal. Kuigi on palju hotelle, mis
nimetavad ennast pere- ja lastesõbralikeks, on nende miinuseks enamasti
siiski piisava privaatsuse puudumine
ning suurema lasteseltskonnaga võib
see probleemseks osutuda. Ööbimiskoha valikul on nutikas eelnevalt
lugeda erinevaid külastajate arvustusi, kuna internetis kuvatav ei pruugi
alati päris adekvaatselt kohapealset
olukorda kajastada. Üks väga hea
arvustuste lehekülg, mida ise olen
kasutanud reise planeerides ja julgen
soovitada, on www.tripadvisor.com.
Sellelt lehelt leiab muuhulgas ka väga
palju häid soovitusi erinevatele tegevustele ja vaatamisväärsustele kõikvõimalikes maailma paikades.
Rendiauto saab netist odavamalt
Parimaks viisiks iseplaneeritud reisil
lastega ringi liikuda on enamasti rendiauto. Autot valides on mõistlik arvestada, et näiteks viieliikmelise perega reisides peab lennujaamas kogu
seltskond koos kohvritega auto peale
ära mahutama ning kui tegemist on
väikeste lastega, siis oleks rendifirma
poolt pakutud ka sobilik turvavarustus. Rendiauto tasub alati broneerida internetist, kogemus näitab, et
võrreldes Eesti büroodest broneerimisega on hinnavahe mitmekordne.
Parim „lapsehoidja“ on
nutitahvel või sülearvuti
Pikad lennureisid on perereisidel kõige kurnavam osa, eriti kui vahepeale
jäävad ka pikemad vahemaandumised. Kuigi paljudele lastevanematele ilmselt siinkohal minu soovitus
ei meeldiks, siis lennureiside parim
„lapsehoidja“ on nutitahvel või sülearvuti. Uskumatu, kuid lapsed
võivad lennukis rahus tundide viisi
tahvlimängu mängida või siis sülearvutist multikat vaadata, ilma et tekiks
„millal me kohale jõuame“ küsimusi. Lennukisse tasub lennujaamast
lastele kindlasti kaasa osta näksimist
ja jooki, sest ka lennuteenindajatel
on pardal pakkuda kõikvõimalikke
maiustusi, mida vastasel korral valjuhäälselt nõudma hakatakse.
Perega reisides ära unusta kindlasti reisikindlustust, sest kunagi ei
tea, mis ette võib tulla. Samuti tasub
kaasa võtta väike apteek esmavajalike
abivahenditega, lastel ikka ja peaaegu alati juhtub midagi. Kuid kokkuvõttes – võtke ise rahulikult. Lastega
reisimine võib olla täiesti nauditav,
kui reisiplaan varem põhjalikumalt
läbi mõelda ning reisi sisu ja mõtet
mitte ala- ega üleplaneerida.

Koduvald
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Raamatukogu ja kabareevastane vaim
6. aprill 1925 oli esmaspäevane päev nagu ka sel aastal. Saue vallanõukogu otsustas just siis asutada
tol hetkel valla viienda raamatukoguna Saue valla keskraamatukogu, asukohaga vallamajas. Ümmargust 90. juubelit tähistati õigel päeval teatritükiga, taaselustades eelmise sajandi 20-30ndate kultuuriõhustiku. Lisaks avati kultuurikeskuses näitus sauevallakatest koguhoidjatest läbi aastakümnete.
LIA NIRK
Saue Vallaraamatukogu
juhataja

V

allavõimuga ühe katuse all
on möödunud Saue Vallaraamatukogul kõik need
90 pikka aastat. Raamatukogu ajaloofaktide tuvastamisele see kasuks
pole tulnud, kuna II ilmasõja ajal
rüüstati vallamaja (praegu Saku
vallas Kanamal, eravalduses) päris
põhjalikult ja palju ajakirju on kahjuks kaotsi läinud.
Teised valla avalikud raamatukogud (Vanamõisa, Ääsmäe, Jälgimäe, Jõgisoo) alustasid oma tööd ja
tegevust traditsiooniliselt koolimajades ja nii kooli kui raamatukogu
juhataja vastutusrikast ametiposti
täitis enamasti üks ja sama isik.
Seda Eesti Vabariigi ülesehituse
aega, kui taevas oli sinisem ja rohi
rohelisem, kui kõiki asjaajamisi
võeti äärmise tõsidusega, elustab
säilinud kirjavahetus. Kui on olemas ka fotod, siis saamegi Saue valla raamatukogu ajaloo läbi persoonide. Enamikest koguhoidjatest ja
raamatukogu juhatajatest, eelkõige
esimestest ja alustajatest, on need
olemas. Kuigi kahvatud ja luitunud,
on need väga kõnekad, vanadel fotodel on mingi eriline salapära. Ega

siis kedagi peale raamatute „juhatada“ polnud. Ka aastakümneid peale
sõda töötas raamatukogus reeglina
vaid üks inimene. Suuremad kogud
(Vanamõisa, Jõgisoo) küündisid
enne sõda kuni 1000 köiteni.
See-eest bürokraatiat, tundus,
oli vaata et rohkemgi kui tänapäeval. Olles ühe kogu juhataja, oli
võimalus kaasa rääkida ka teiste
raamatukogude asjades, sest vallavõim valis igale raamatukogule ka
kolmeliikmelise nõukogu. Naerma
ajab fakt, et vallanõukogu koosolekul anti raamatukogu nõukogu
liikmete kandidaatidele omajagu
vastuhääli. Mida nende nõukogude koosolekutel arutati, pole teada, aga hilisem Saue valla keskraamatukogu juhataja Gustav Lauter
pöördus 1925. aastal Vanamõisa
raamatukogu juhataja P. Kohtitsky
poole kirjas palvega: „Saue walla
awalikkude raamatukogude kommisjoonide üldkoosoleku pidamisel
Saue walla kohta tähtjas sündmus,
siis jääb Teie hooleks, palun mitte
vastu rääkida, pidada sell momendil
üks raamatukogude suhtes ja tähtsuses soliidne awamise kõne.“
Kuigi aegade muutuses Vanamõisa raamatukogu peale sõda hääbus ja ühines Saue külaraamatukoguga (Saue-Kanamal), on ta kõige
paremini ja detailsemalt säilinud

Saue Vallaraamatukogu kolm perenaist- Mall, Virge ja Lia võtsid juubelipeol
külalisi vastu 30date stiilis ja meeleolus.

Näitus valitud kirjade, faktide ja
piltidega Saue valla raamatukogu
ajaloost on avatud Saue valla kultuurikeskuses aprilli lõpuni.

Nunnu kingitus Laagri lasteaialtlegendaarse lasteraamatu Sipsik
kõrvale saab sättida ka pehme ja
kaisutatava Sipsiku enda.

20-30ndatest aastatest pärit dokumentatsiooniga raamatukogu Saue
vallas. Siin tuleb olla tänulik Valve
Hurmile ja Urve Saarmannile, kes
töötasid Saue külaraamatukogus
(1994. aastast vallaraamatukogus)

ja kelle hoole all need asusid. Nüüd,
tähistades Saue Vallaraamatukogu
90. aastapäeva, said need inspiratsiooniallikaks meie juubelipeo kavandamisel ja näituse „Raamatukogu ja tema hoidjad“ jaoks.

Lugedes originaalkirju ja -kuulutusi, on raske ette kujutada, milleks oli vaja ühe raamatukogupeo
jaoks osta 4 kg pappi ja 250 g naelu ning imestada, et raamatukogu
poolt organiseeritud pidu kestis
kella kaheni öösel. Kuna algus oli
kell 8 õhtul, ehk ei olegi seal midagi imelikku. Et peost osa võtta või
teatrit tulla tegema või vaatama, oli
vaja lehmad lüpsta ja pudulojused
talitada. Sellised ja muud huvitavad
faktid ongi nüüd näitusel kajastuse
leidnud.
Juubelipidu koos etendusega
„Kabareevastane vaim ehk raamatukogu uus kapp“ Rednar Annuse
lavastuses toimus täpselt õigel päeval, 6. aprillil Saue valla kultuurikeskuses. Saue valla mänguteater
taaselustas selle lavastusega eelmise
sajandi 20-30ndate kultuuriõhustiku August Meikupi noorsootöö
käsiraamatu ainetel (1926). Valik
ei ole juhuslik. Ülemaalise Eesti
Noorsoo Ühenduse Saue osakond
asutas 1922. aastal esimese (?) raamatukogu Saue vallas, mis 1924.
aastast jätkas tööd valla avaliku
raamatukoguna Vanamõisas, nn
valges majas.
Näitus valitud kirjade, faktide ja
piltidega Saue valla raamatukogu
ajaloost on avatud Saue valla kultuurikeskuses aprilli lõpuni.

KULTUUR

Maikuiseks tantsupeoks valmistuvad nii lapsed kui õpetajad
Juba kolmandat korda korraldatakse sel kevadel kõiki lasteaedu hõlmavat rahvatantsupäeva.
Sel aastal teevad usinasti proovi lisaks pisikestele ka õpetajad.

KV

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee

KODUVALD
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aagri kooli staadionile koguneb 26. mail 37 rühmatäit lapsi, ehk siis oodata on
tantsukaari võtma ligi 700 pisikest
jalapaari. Enne veel, kui tantsuks
läheb, toimub rongkäik, kus iga
lasteaia uhked esindajad saavad
kanda oma lasteaia sümboolikaga
särki-rätti-vimplit. „Just see ühine
peorongkäik võtab pisara silma ja

teeb südame väga uhkeks – nii ütlesid suured inimesed pärast esimest
pidu,“ meenutab toimunud tantsupäevi peaorganisaator Mari Tomp.
Kolme aastaga on kujunenud
juba n-ö sisemised traditsioonidki.
„Alati tantsime tantsu „Mu isamaa
armas”. Igal peol kõlab mõni regilaul, kus eeslauljateks on lasteaedade muusikaõpetajad. Kordamist ei
tasu karta, see ongi aluseks traditsioonidele,“ usub Mari.
Tema jaoks on väga tähtis, et
juba lapsepõlves oskaksid pisikesed hoida isamaalisust, oma väi-

Osavõtutingimused
Endla Turismitalu koostöös
Saue valla lehega Koduvald
korraldab REISIJUTTUDE
KONKURSI
Kutsume sauevallakaid trükimustas
üles täheldama oma mõtteid inspireerivatest seiklustest ja rännakutest
kodutanumalt kaugemates paikades.
Kõik reisijutud avaldatakse vallalehes ja üks neist saab pärjatud Endla
Talu kinkekaardiga.

Suured õpivad tantsima samamoodi nagu väiksedki. Õpetaja seisab ees ja
näitab ette, õpilased katsuvad püüdlikult liigutusi järele teha J.

• Reisijuttude konkursi idee on ergutada sauevallakaid oma
retkede käigus nähtut märkama ja jagama. Olgu selleks siis
kultuuride ja linnaruumide elu-olu või lihtsalt eluhoiakute
erinevad tahud, teekond, emotsioon, ülevõtmist vääriv nähtus,
praktilist kasutust võimaldav idee vms.
• Reisijuttude konkursi korraldab Endla Talu koostöös Saue
vallalehega Koduvald.
• Saadetud reisijutud avaldatakse kord kuus vallalehes.
• Reisijuttude konkurss algab detsembris 2014 ja lõpeb detsembris 2015.
• Reisijutud tuleb saata elektroonselt aadressile annely.sumre@
sauevald.ee.
• Konkursijuttude saatmise tähtaeg ei ole fikseeritud, neid võib
lähetada jooksvalt kuni konkursi lõpuni.
• Reisjutu minimaalne pikkus on 4000 tähemärki.

• Reisijutu kohustuslikuks lisaks on ka 2 fotot.
• Vallalehe toimetaja annab autorile teada tema reisiloo vallalehes avaldamise aja ja vajaliku lisainfo.
• Konkursi tööle peab olema lisatud autori nimi, aadress, meiliaadress ja telefoninumber.
• Reisijuttude konkursil osalejate vanus ei ole piiratud.
• Žürii: Endla Talu esindajad Jonel ja Renee.
• Hindamise kriteeriumid: humoorikas ja ladus lugemiselamus,
uute (avaliku ruumi kujundamise) ideede ellurakendamise alge,
eluhoiakute ja silmavaate arvardamise potentsiaal.
• Võitjad kuulutatakse välja 2016. aasta jaanuarikuu vallalehes.
• Reisijuttude konkursil on üks peaauhind – saunaõhtu Endla
Talu saunamajas kuni 20-le inimesele.
• Saue Vallavalitsus paneb välja ka eriauhinna ühele huvitavale
reisilt leitud linnaruumilisele ideele. Auhinnaks on õhtusöök
Saue vallavanemaga.

kest kodu, seda päris oma. Kui on
tunne, et on oma, siis ei lõhuta, ei
unustata, ei jäeta lihtsalt niisama
maha. Päris oma tantsupidu kuulub
samamoodi sellesse ritta.
Sel aastal on ka õpetajad tõsiselt
ettevalmistumas. Juba jaanuarist
toimuvad paar korda kuus ühistantsimised. Esitamisele tuleb Mari
seatud tants „Mängulaul”, mis loodud kolmele vanale eesti lastelaulule.
Esinemisnumbritele võivad 26.
mail ka kõik sauevallakad kaasa elama tulla.

Koppelmaa külas asuva Endla Talu saunamajas on esimesel
korrusel puuküttega saun suure leiliruumiga, samuti kööginurk, kaminasaal ja väljas tiik. Maja teisel korrusel magamistoad kokku 16 voodikohaga.
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Turnimistehnikad maa ja taeva vahel
Ääsmäel Kruusaauguks kutsutud nõgusas maasüvendis peidab end kõva potentsiaaliga külaplats.
Tantsutanner puude vilus, lõkkekoht, pingid rivis ja lauad puhkehetki pakkumas. Sellest kevadest ka
grillimaja ja ronimislinnak lastele. Kuigi kõik ideed pole kaugeltki veel realiseerunud, on selgelt näha
omainimeste õhinat ja kuulda laste rahulolevaid kilkeid.

KV

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee

KODUVALD

M

ärtsikuu viimase pühapäeva keskpäeval oli uhiuus seiklusrada tiinelt
nooremat seltskonda täis. Ja nii olla
iga päev. Arvutid seisvat kodus laua
peal päris jõude, sest nende igapäevane näppimine on asendunud
sellega, et lapsed on õues. Nagu
vanasti. Saavad külaplatsil kokku,
vallutavad ronimislinnaku, sehkendavad omi asju. Vanemad teavad, et
kui tuba on tühi, siis otsi last külaplatsilt.
Seiklusrada on mõnusalt madalamat sorti. 14 erinevat atraktsiooni
sisaldavad nii ronimist, köie otsas
rippuvate hobujaluste sarnastel
alustel astumist, liikuvatel palkidel
ja platvormidel tasakaalu ja hinge
kinni hoides turnimist, poomi peal
balletisammude proovimist ja pea
60-meetrist õhklaskumist trossi
küljes rippudes. Palju muud ka, aga
just see viimane õhulend paistis
populaarseim. Järjekord sellele ei
tahtnud lõppedagi. Muide – eeskirjad näevad ette, et üks atraktsioon
kannatab kuni 120-kilost raskust,
seega oma lapsemeelsust ja kehavõimekust saavad testida ka suurema
kerega isendid.
Mingit spetsiaalset turvavarustust rada ei eelda, tegemist on n-ö
madalseiklusurajaga, mis napilt
paar meetrit maapinnast kõrgemale
ulatub. Tähelepanelik peab muidugi olema, aga kukkumisohu puhul
on maanduminegi õnneks madalalt. „Valisime teadlikult just madalseiklusraja, mis ei eelda turvavarustust ega instruktoreid. Pisikesed
peaksid muidugi koos vanematega
tulema ja vähe suurematele võiks ka
sõnad peale lugeda, kuidas käituda,
aga üldiselt peaks rada olema suhteliselt ohutu,“ soovitab Ave Kruus.
Ta nendib, et rada on osutunud
väga populaarseks kohalike laste
seas. Juba siis, kui ehitajad ühelt
poolt trosse kinnitasid, tahtsid
uudishimulikud kasutajad juba
teisest otsast turnima hakata. Ligi
7,5 tuhat eurot investeeringut oli
Ave hinnangul seda rõõmu ja kasutamislusti täiega väärt. „Hoiame
kasvõi mujalt kokku, aga see vaatepilt, et lapsed mängivat külaplatsil
ukakat ja turnivad mõnuga, on seda
raha väärt,“ rõõmustab Ave.
Mahajäetud võsast
väljakasvanud visioon
Üldse on külaplats vabaks olemiseks
kõikidele külainimestele ning seda
kasutatakse päris innuga. „Juba
möödunud suvel inimesed grillisid
ja tšillisid siin, selles mõttes on küla
täitsa muutunud, varem inimesi niimoodi liikumas ei näinudki.

Seiklusrada on mõnusalt madalamat sorti. 14 erinevat atraktsiooni sisaldavad nii ronimist, köie otsas rippuvate hobujaluste sarnastel alustel astumist, liikuvatel
palkidel ja platvormidel tasakaalu ja hinge kinni hoides turnimist, poomi peal balletisammude proovimist ja pea 60-meetrist õhklaskumist trossi küljes rippudes.

72885 EURO EEST INVESTEERINGUID (+ MÄÄRAMATU HULK
MITTERAHALIST ENERGEETILIST JA ÕHINAPÕHIST RESSURSSI)

Tiinal, Ahtol ja Avel on põhjust uhked olla, visioone Ääsmäe elust on nad
juba aastaid koos külaga reaalsuseks pöörata püüdnud ja tulemused on tänaseks silmaga näha.
Ääsmäe valduseid on üle vaatama
tulnud ka naaberküla Vanamõisa
mees Eero Kaljuste koos perega. Küsimusele, et kas on ka kibe vaadata,
kuidas “konkurentküla“ juba Vanamõisale kandadele astub, naerab
Eero: „Väga hea meel on, tore on
vaadata, kuidas teised ka arenevad,
see viibki vallaelu edasi. Ja oluline
on ka see, et teeme ja paneme püsti
erinevaid asju, mitmekesisust peab
olema!“

Nüüd inimesed julgevad ja tahavad.
Ja kui alguses ei saadud aru, et enda
järelt tuleb ka koristada, siis nüüd
on sellega ka kõik korras. Oma ikka
hoitakse,“ ütleb Tiina Tint.
Äsja valmis ka grillimaja, mis
mahutab umbes paarkümmend
inimest ja mida on kavas hakata näiteks laste sünnipäevadeks ja
muudeks üritusteks väljagi rentima,
et natuke külakogule omatulu teenida.
Aga tegemist jätkub muidugi
veelgi, asi pole kaugeltki valmis.
Kevadisse KOPi rahataotlusvooru
kirjutati projektid pinksi- ja malelaua soetamiseks. Ülespanemist ootab kiik, mis võideti mullu sügisel
ansambel Kõrsikute tuuri auhinnana. Kevadiste talgute käigus tahetakse mäenõlvale ehitada amfiteatri
stiilis istumiskohad. Lindude pesakastid ootavad ülespanemist ja vesi
krundile toomist. Ning ühel ilusal
päeval muidugi külakeskus kah.
Selle jaoks on projektki juba valmis.
Saab olema selline künkanõlva sisse peituv ökomaja, mis platsi poole

vaatab kahe ja maantee poole ühe
korrusega. „Küll me selle raha ka
ehituseks leiame,“ on külavanem
Ahto Oja optimistlik. Ta meenutab
paari-kümne aasta tagust aega, mil
platsil oli ainult nukker ja üksildane
võsa ja illusioon praegusest oli vaid
paari inimese peas. Aga kui 2006.
aastal küla arengukava tegema hakati, siis arvas kohalik rahvas kindla
veendumusega, et just see on õige
koht külakeskuse rajamiseks. „Ma
ei liialda, mulle öeldi ikka korduvalt, et unusta ära, see on eraomandis ja siia ei saa teha kunagi midagi.
Aga ajad muutusid, suhtumised
muutusid. Nüüd on vald selle krundi omanik ja tänaseks on meie visioon täitumas. Kui tead, mida tahad ja töötad selle nimel, siis lõpuks
saab ikka,“ ei hoia külavanem oma
õhinat vaka all.
Suvi toob platsile juba ka mitmeid üritusi. Lasteaed korraldab
oma traditsioonilist lõpupidu just
seal, kindlasti tuleb jaanipäev ja
juulikuine suur Kõrsikute kontsert, augustis kogunevad Harjumaa

1. Elektriliitumine kokku 10498,27 eurot, millest 8116,30 eurot on vallapoolne
investeeringutoetus ning 2381,97 on külakogu omafinantseering.
2. Seiklusrada läks maksma 7500 eurot, millest 3000 saime riigieelarvest ning
4500 tasume oma tegevustoetuse ning teenitud omafinantseeringu arvelt.
3. Külakeskuse projekteerimine 35328 eurot, sellest 4665,70 oli vallapoolne
investeeringutoetus ning 30662,30 oli rahastus Leaderist.
4. Külaplatsile tantsuplatsi rajamine läks maksma 3471,42 eurot, mille saime
vallapoolse investeeringutoetusena.
5. Kaks külakäimlat ning komposter läks kokku maksma 4800 eurot, millest
4000 on saadud KOP rahastusest ning 800 on pandud omavahenditest.
6. 2-tonnine kapsatünni veenõuks tõi sponsorluse korras Karin Neem.
7. Lauad külaplatsile on ostetud omavahenditest, kokku summas 360 eurot.
8. Palgid külaplatsile sai toodud Ave Kruusi metsast ning saagis need pooleks
oma küla mees Peeter Silma täitsa heast tahtest ning ehitasid ja värvisid pinke
vabatahtlikud talgulised.
9. Grillmaja läks maksma 10927,56 eurot, millest 10 77,56 vallast ning ülejäänu
on omavahenditest.
10. Liivakast ehitati ka vabatahtlike tööna ning mänguasjad sinna tõi sponsorluse korras firma Rodomar.
11. Lindude pesakastide jaoks andis materjali firma Nemodem ning valmis tehti need ühiselt.
Oleme oma asju rajanud sihikindlalt ja kindla teadmisega, et ühel päeval oleme täiesti või suures osas isemajandav küla ilma välise abita. Lisaks loodame
kindlasti oma elukeskkonda veelgi parandada ja sellesse palju, palju oma vaba
aega pühendada. Kindel siht on luua oma külla juurde töökohti – olgu see
siis sotsiaaltöötaja, supiköök, kingsepp, iluteenuse pakkuja, kogukonnaköögi
tegija, pagar, giidid, küla aednik või veel palju muudki.
Aga niikaua, kui on võimalus saada rahastusi erinevatest projektidest, tuleb
seda võimalust kasutada.
Lisaks on külla ju muudestki projektidest aastate jooksul rohkesti raha toodud:
muinasküla projekt, kiviaia taastamise projekt, külakiik, rulaplats jpm.

TÄNUSÕNAD
Egas midagi ei sünni niisama ja seepärast on õige aeg öelda oma tänusõnad. Aitäh Z-Modulele ja Saue vallale, kelle abiga oleme saanud grillmaja. Aitäh Karel Rüütlile, kes ütles oma toetava sõna, et saime riigieelarvest osalise
rahastuse oma seiklusraja ehituseks ja suur tänu 3park ehitajatele. Aitäh ka
Rodomarist Urmas Paimlale, kes tõi meie küla väiksematele liivakastilelud. Aitäh ka Nemodem, kes andis materjali linnupesakastide valmistamiseks. Aitäh
Kõrsikutele kiige eest, mis peagi ka peale betooni kuivamist oma koha leiab
ja kasutust saab. Aitäh ka Andro ja Martin, kes aitasid külaplatsi koristada ja
seiklusraja alust turvalisemaks muuta. Aitäh Marek ja Kristina tordi ja kohvi,
tee eest. Aitäh Kolmele Põrsakesele, kes kostitas kõiki šašlõkiga. Aitäh Tiia ja
Arike, et tegite meie lillepostamendid nii ägedaks, et igaühe pilk neil peatub.
Aitäh ka Evert ja Andrew toreda video ja fotode eest. Aitäh Virge ja Jaanika
torti jagamast. Aitäh kõigile meie küla õnnelikele inimestele – meil on rõõm
teie nimel pingutada!
Ääsmäe külakogu

memmed oma pidu pidama.
„See plats on kindlasti liitnud
küla ja inimesi,“ tõdevad Ave ja Tiina rõõmuga. Tuhanded tunnid inimeste vabatahtlikku panustamist,

sajad leheküljed raha- ja projektitaotlusi, kümned külakoosolekud ja
ajurünnakud on end ära tasuma hakanud. Valmis veel ei ole, aga kõva
potentsiaali on kaugele näha.

Koduvald
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Iseteeninduslikus
autopesulas masin
puhtaks 4 euroga

UUS ASI

Kevadised ja suvised aiakaubad
Vanamõisa kevadlaadalt
Augustikuus toimuv Vanamõisa käsitöölaat on tuntud üle Eesti ja
väljaspoolgi. Sellel aastal toimub 1. ja 2. mail Vanamõisas ka esimene suur kevadlaat.
KATRIN KRAUSE
MTÜ Vanamõisa
Küla

N

ii Saue vallas kui selle ümbruses
on inimesed ikka aiapidamisega tegelenud ning kevadlaadalt
leiab selleks kõik vajaliku: lilletaimi, istikuid, seemneid, aiatehnikat, aiamööblit, aiatööriistu, kasvuhooneid ja kõike
muud, mida ühel aednikul vaja võiks
minna. Samuti on laadal müügil eesti-

maine käsitöö ja toidukaup ning riided
ja jalanõud suvise garderoobi täiendamiseks. Kohal on ka mitmed ettevõtted,
kes tutvustavad oma tooteid ja teenuseid
ning annavad hüva nõu.
Laadameeleolu aitab luua mitmekülgne kultuuriprogramm. Mõlemal päeval
on laval nii tuntud kui vähem tuntud
kollektiivid. 1. mai õhtul toimub kevadsimman ansambliga Zetod.
Laste käsutuses on mõlema laadapäeva vältel lasteala suurepäraste atraktsioonide, huvitavate tegevuste, mängude ja

Toimumiskoht: Vanamõisa
vabaõhukeskus, Saue vald
Toimumisaeg: 1. ja 2. mai kell 10-18
simman Zetodega 1. mail kell 20
Lisainfo: www.vabaõhukeskus.ee

võistlustega, tublimatele auhinnad.
Avatud on ka miniloomaaed, kus saab
näha ja paitada mitmeid koduloomi ja
-linde. Lisaks on lastel võimalus poniga
sõita, kõik julged laadalised saavad aga
teha väikese huvilennu helikopteriga.

Aasta alguses avati Laagri Maksimarketi parklas uus iseteeninduslik autopesula Pese Ise.
Iseteeninduslik autopesula on avatud ööpäevaringselt ning
seal saab igaüks ise oma auto puhtaks pesta, tehes seda just
nii kiiresti ja põhjalikult, kui tahtmist on.
Eelised võrreldes automaatpesulaga on kiirem pesuaeg
ning soodsam hind. Iga sisestatud euro eest saab kasutada
100 sekundit pesuaega, mille jooksul on võimalik valida nii
kõrgsurve- kui harjapesu, loputust kui ka kuum- ja läikevaha.
Kesmiselt võtab ühe auto pesemine aega 6-7 minutit ehk
4 eurot. Loomulikult saab suurema mustuse maha ka juba
paari minutiga.
Iseteeninduslikus pesulas on auto pesemine imelihtne.
Sõidad pesulasse, sisestad mündid lugejasse ning alustad
pesemist. Kui münte parasjagu taskus pole, on võimalik kohapeal paberraha ka žetoonide vastu vahetada. Ühe žetooni
väärtus on üks euro. Parima pesutulemuse saavutamiseks
alusta pesemist kõrgsurvepesuga, eemaldades autolt suurema lahtise mustuse. Seejärel pese auto harjaga ning loputa
puhta veega. Parima lõppviimistluse saamiseks kata auto
kuum- või läikevahaga.
Ettevõtetel on võimalik tasuda ka arvega. Täpsema info
saamiseks võtke ühendust telefonil 5450 5454.
Rohkem infot ja värskeid uudiseid Pese Ise autopesula tegemiste kohta leiate www.facebook.com/PeseIse.

SPORT

6. juunil ühine rattaretk „Kõik me oleme sauekad!“
Tänavu toimub traditsiooniks saanud Saue valla rattaretk juba üheksandat korda. Aastate jooksul
on Saue vald läbi sõidetud risti ja põiki ning külastatud ka naabervaldu. Eelmisel aastal korraldasime rattaretke koostöös Saue linnaga. Sel aastal jätkame juba alustatud traditsiooni ning läheme
taas retkele üheskoos Saue linna rahvaga. Koos on ikka kindlam ja julgem – loodame, et ütlus kehtib ka ühise jalgrattaretke kohta.
EERO
KALJUSTE
MTÜ Vanamõisa
küla

REGISTREERIMINE
Registreerida saab alates 1. maist veebilehel:
www.vabaõhukeskus.ee, rattaretke lingi alt täitke
registreerimisvorm (seal on ka eraldi lahtrid laste märkimiseks).
Teile tuleb automaatvastus registreerimise ja tasumise kohta
e-postile.

M

atkal on mitmed vahepeatused, saab jalgu puhata
ning näha kohalikku eluolu ja vaatamisväärsusi. Indu ning
meeleolu hoiab üleval juba aastaid
meie rattaretki juhtinud päevajuht
Sven Sumberg.
Sellel aastal külastame nii Keila
valda kui ka Keila linna. Sihtkohaks
on aga Kloogarand. Alati on rattaretkel ühendatud tervislikud eluviisid ümbruskonna tundmaõppimisega. Ka seekord toimub enamus
peatustes ümbruskonna tutvustamine.
Retke alguskohaks on Saue linna laululava. Sauelt liigutakse läbi
Vanamõisa küla Tutermaale ja sealt
Keilasse. Vanamõisa kiviveski juures

Eelregistreerimine toimub: 01.- 30.05.2015
Osalustasu: 4 eurot kuni 31.05 (lapsed kaasa arvatud), 8 eurot
01.06 – 05.06. Kui osalustasu on panka laekunud, saadame Teie
e-postile lõpliku kinnituse ning registreering on kehtiv.
Info: www.vaabaõhukeskus.ee

ja Keila linnas on väikesed peatused.
Keilast liigume edasi Karjakülla ja
sealt Treppojale. Pikem lõunapaus
on plaanis ilusa merevaate taustal
nostalgilises Kloogarannas, kuhu
igatseti 30 aastat tagasi sedavõrd, et
Sauelt Kloogaranna rongile mahtumisega oli tihtipeale suur tegu.

Kui kõhud täis ja mereõhust energiast tulvil, liigume edasi Kloogale,
Leholasse, Ohtusse ning jõuamegi
tiiruga taas Keilasse. Keilast võtame
suuna Valingule, siis Ailasse ja tagasi
Saue linna. Retke pikkuseks oleme
arvestanud 60 km ja keskmiseks
sõidukiiruseks rajal 10-12 km/h.

Stardime Sauelt kell 10.30 ja tagasi
plaanime jõuda kella 18 paiku.
Kogu retke jooksul tagavad suuremate teede ristumiskohtades turvalisust reguleerijad, rajal on nii meditsiini- kui rattaabi. Sellegipoolest
tuleb jälgida kõiki liikluseeskirju,
olla kaassõitjate vastu viisakas ja hoida pikivahet.
Eelregistreerimisel on osalustasu 4 eurot. Osalustasu sisaldab

stardipaketti, jalgratta-abi retkel,
lõunasööki,
kultuuriprogrammi,
ekskursioone. Stardipaigas avatakse
registreerimine juba kell 9.30. Saabudes tule registreerimislaua juurde,
kinnita osalus ja võta oma registreerimispakett. Kõikide rattaretkele õigeaegselt registreerunute ja reaalselt
osalenute vahel loositakse välja mitmeid hinnalisi auhindu. Peaauhinnaks on traditsiooniliselt jalgratas.
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Kas armastus peabki otsa
saama ja ilus suhe lõppema?
Oma kallima armastamise ja perekonna loomise teekond nõuab vastupidavust
ja vankumatust – sarnaseid omadusi ootame ka maja vundamendilt. Me ei
mõtle ju abielludes lühiajaliselt, nagu me ei tee seda ka endale maja ehitades.

Linnalaager toimub 10.-14. augustil iga päev
kell 10-17 (kogunemine kell 9-10) ning on
täis põnevaid tegevusi. Laagrinädal lõppeb
reedel noorteüritusega, kus üles astuvad
ka noortebändid ja laagris osalenud noored ise, seega reedene päev on ka pikem
– algab kell 10 ja lõpeb 20.30. Laagrinädala
päevakavas on nii grupisisesed tegevused
kui ka ühised ettevõtmised. Linnalaagris on
viis põnevat teemapäeva, millest võtavad
osa kõik lapsed:
• Meisterdamise päev „Ise olen ilu looja“.
Päeval saab meisterdada erinevaid esemeid – keraamika, paberitöö ning kindlasti
on üks päeva põnevam osa oma tuulelohe
meisterdamine ning hea ilma puhul hiidlohe
demonstratsioon.
• Loomade päev „Sarvikud ja sulelised“.
Külla tulevad erinevad loomad, kellega lasetel on võimalik tutvust teha: salapärane taimeriik, putukad ja roomajad. Tutvuda saab
koduloomade eluga ning kindlasti saavad
soovijad ka ratsutada.
• Seikluse päev „Oi, kuidas mulle meeldib
seigelda…“. Õpetame noori leidma võimalusi seiklemiseks, orienteerumine looduses
kaardi abil ja ülesannete lahendamine, tutvutakse erineva sõjaväetehnikaga jne. Päeva
läbivaks teemaks on seiklemine ja seiklus
looduses. Selle päeva põnevam osa on kindlasti geopeitus.
• Spordi- ja tehnikapäev „Virk on mõistus
ja terve keha, jõuad mõista, hoida reha!“.
Päeva sisustab orienteerumine, võistlused
erinevates meeskonnamängudes ja individuaalaladel. Huvilised saavad ka tutvuda
rallisõitjate elu ning masinatega. Päev on täis
energiat ja liikumist. Külla tulevad ka üllatuskülalised.
• Muusika- ja ettevõtluspäev „Võtaks ette,
teeme ära, palgele lööb siis tehtu sära!“.
Päev täis ettevõtlust ja muusikat. Päeva
esimene osa sisaldab teooriatunde oma
ala praktikutelt, kes jagavad näpunäiteid ja
nõuandeid ettevõtluse valdkonnast. Päeva
teine pool on praktika – laagris osalejad avavad kontserdi raames oma kohviku, kus saab
rakendada päeval omandatud teadmised
praktikasse. Lisaks valmistatakse ka ühistööna ette õhtuse ürituse muusikalised etteasted. Reedel toimub laagri pidulik lõpetamine, kuhu on oodatud kõik lapsevanemad ja
külalised.
Katrin Krause
MTÜ Vanamõisa küla

TOIMUMISAEG: 10.-14.08.2015
SIHTGRUPP: 7-15-aastased
(laagrisse mahub maksimaalselt
100 last)
MAKSUMUS: 70 eurot, mis sisaldab
kogu programmi ja toitlustust
REGISTREERUMINE: 1. juulini
veebilehel www.linnalaager.ee
KORRALDAJA: MTÜ Pere Heaks ja
MTÜ Vanamõisa küla, toetab Saue
Vallavalitsus
LISAINFO: info@linnalaager.ee,
566 06229

TÕNIS
ROOSIMAA
Laagri koguduse
pastor

K

urvastan väga ikka ja jälle kuuldes, kuidas paarid
lahutavad ja nii endi kui
ka oma laste südamesse valusa
pärandi jätavad. On see paratamatus?
„Meie armastus sai lihtsalt
otsa,” tuuakse tihti abielu lahutamise põhjuseks. Mis asi see
armastus siis õieti on, et ta otsa
saab? On täiesti arusaadav, et suvel võivad näiteks aiamaal maasikad otsa saada, sest need valmivad
vaid korra aastas. Aga kas armastus on ka nagu maasikas, mis ühel
hetkel on ja teisel enam pole?
Vastupidiselt üldlevinud arusaamale, et armastus saab otsa, on
suhe tegelikult võimeline ja mõeldud kasvama, mitte hääbuma. See
omakorda tähendab, et aastate
pärast saab suhe olla tugevam kui
abielu alguses.
Abielu võiks piltlikult kirjeldada nii: Looja paneb kahe inimese
vahel lõkke põlema ja annab meile varuks teatud hulga puid. Aga
selleks, et lõket aastaid põlevana hoida, tuleb meil edaspidi ise
metsa puude järele minna.
Et suhe kasvaks,
tuleb investeerida aega
Suhted, eriti kõige lähedasemad,
vajavad samasugust hoolt ja tegelemist nagu muud eluvaldkonnad. Me kulutame elu jooksul
sadu tunde ja eurosid, et käia ülikoolis, täiendada end tööalaselt ja
arendada isiksust, kuid oma abielu suhtes millegipärast arvame,
et see toimib iseenesest.
Kõige sagedasem lahutuse põhjus on lahku kasvamine. Me ei
anna endile tihti aru, et kui lisandub terve hulk kohustusi, siis on

ABIELUKURSUSE
ROMANTILINE FORMAAT
Abielukursuse iga õppetund
algab õhtusöögiga, mis annab paaridele võimaluse ennast hästi tunda ja suhelda
oma partneriga romantilises
õhkkonnas. Paljud hindavad
kursusel rühmadiskussiooni
puudumist.
Partnerid töötavad kursuse
materjali läbi töövihiku abil
ainult omavahel arutades.
Paarid paiknevad teineteisest piisavalt kaugel ja taustaks mängib muusika, et
saaksid segamatult partneriga suhelda.

esmane ja tähtsaim ülesanne leida
võimalus oma abikaasaga ühiselt
aega veeta – see ei tohi jääda tagaplaanile.

Abielukursus toimub alates 12. aprillist
pühapäeviti kell 16-18 Hotell Salzburgi
restoranis (Pärnu mnt 555).
Kogu kursuse maksumus 100€ paari kohta katab õhtusöögi
kulud. Avaloeng on tasuta. Registreerimine hiljemalt 10. aprilliks.
Ülejäänud kulud kannab Laagri Kristlik Kogudus.

KUIDAS RAJADA TERVE JA TUGEV SUHE,
MIS KESTAB KOGU ELU?
7-osaline kursus kooselavatele paaridele olenemata
sellest, kui toimiv omavaheline suhe hetkel on.
1. õppetund „Tugevate aluste rajamine“
2. õppetund „Suhtlemise kunst“
3. õppetund „Konfliktide lahendamine“
4. õppetund „Andestuse vägi“
5. õppetund „Perekonna mõju (minevik ja olevik)“
6. õppetund „Hea seks“
7. õppetund „Tegudes väljenduv armastus“
Lisaõppetund „Toimetulek lahusolekuga“
Kristliku taustaga kursuse koostajateks on britid Nicky ja Sila Lee.
Info: relationshipcentral.org

KULTUUR

Segakoor Wannamoisa tänab ja unistab edasi
Segakoor Wannamoisal täitus märtsikuus viies tegutsemisaasta.

KV

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee

KODUVALD

K

oor tänab väga oma armast dirigenti, Sille Ojastut, kõiki oma liikmeid
(eriti „viieaastaseid“ ja sama palju kõiki teisi, eriti uusi liitujaid),
meie perekondi ja sõpru (eirit
nn fännklubi!), toetajaid: Saue

Vallavalitsust ja siseministeeriumi! Viimast just sellepärast, et
tänu kohaliku omaalgatuse programmi vahenditele valmivad ja
täienevad koori esinemisriided.
Rahvuslikus stiilis naiste seelikud ja sallid, meeste vestid. Need
on koori enda ideed ja mõtted,
millest on saanud uhked kuued.
Vaata meie blogilehelt: http://
segakoorwannamoisa.blogspot.
com või muugi lahti kood:

Nüüd unistame, et saaks valgetele sallidele tikandid ka peale.
See oleks juba midagi!
Kohtumiseni kontsertidel!

Koduvald
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SAUE VALLA KULTUURIKESKUS
KUULUTAB VÄLJA LAAGRI SUVETURU
MÜÜGIPLATSIDE RENDI TINGIMUSED:
PERIOOD: Suveturg - alates 15.05-15.09.2015.
ASUKOHT: Müügiplatside asukoht: Veskitammi 8A, Saue
valla kultuurikeskuse ja Comarketi poe vahelisel alal.
SUURUS: Müügiplatsi suurus ühe müüja kohta - max 15m2.
Müügikohtade arv on piiratud, max 5 müüjat.
HIND: 15.05-15.09.2015, 100 eurot
Suveturule on oodatud müüma eelkõige kohalikud väikeettevõtjad oma talutoodanguga. Vabas vormis avaldusi
ootame hiljemalt 25.04.2015 aadressile: veskitammi@
sauevald.ee või posti teel Saue valla kultuurikeskusesse
aadressil Veskitammi 8, Laagri Saue vald.
Lisainfo: Saue valla kultuurikeskuse juhataja Ingrid Novikova
53465917

SÜNNIPÄEV ANNELI JA KERTTUGA!!!
Sünnipäevad koos Anneli ja Kerttuga on täis pidu ja
pillerkaart ja lõbusaid sportlikke mänge igas vanuses
koolilastele, kuid miks mitte ka lapsevanematele!

KUI KA SINA SOOVID endale toredat sportlikku
sünnipäevapidu, siis helista ja küsi rohkem infot peo kohta!
Helista või kirjuta meile ja küsi hinnapakkumist!
Jälgi meie tegemisi ka facebookis:
SÜNNIPÄEV ANNELI JA KERTTUGA

Kerttu 56159501
Anneli 56694509
annelijakerttuga@hotmail.com

Sünnipäevad 2 nädalase etteteatamisega, LAAGRI KOOLI SPORDIHOONES!

	
  

On kasvamas kuskil
üks pisike puu
ja vajab see puu sinu
sõprust ja hoolt…
Ott Arder

LAAGRI HUVIALAKOOL
ANNAB TEADA:

	
  

Ootame õpihimulisi põhikooli
lõpetajaid vestlusele ja
silmaringitestile 14.04., 15.04
või 16.04. kella 15.00 – 17.00.
Kaasa võtta isikut tõendav
dokument ja üheksanda klassi tunnistuse kinnitatud koopia.

ON ALANUD REGISTREERIMINE
2015/2016 õppeaasta

EELKOOLI RÜHMADESSE
(KOOLIKS ETTEVALMISTUSE RING)
Täpsem info
www.laagrihuvialakool.ee
telefonil 6 517 635 või 6 517 633,
või e-mailiga: taigur@laagrihuvialakool.ee
Kontaktisik: Taigur Tooming
Veskitammi 22, Saue vald





Eelregistreerimine kooli kodulehel
www.paaskyla.tln.edu.ee











































HEA UUDIS!
Laagri Tervise klubis nüüd
pensionäridele korra pilet

3€






Laagri Huvialakool
annab teada:
ON ALANUD REGISTREERIMINE
2015/2016 õppeaasta

VÄIKEKOOLI
RÜHMADESSE

Info ja registreerimine:
Laagri Huvialakool, tel. 6 517 635,
e-post: taigur@laagrihuvialakool.ee
kodulehekülg: www.laagrihuvialakool.ee
Tule esimesse tundi 7.oktoobril 2015
ÕPPETASU 45,- EUR KUUS!





Tallinna Pääsküla
Gümnaasiumis
komplekteeritakse 2015/2016.
õppeaastal
10. klassid.







Pakkumine kehtib
E-P kell 8:00-16:00

Kui tunned, et
vajad asjalikku
nõu ja õpetust,
kuidas treenida
siis helista.
Aitan meeleldi!
Ilmar Marand
tel: 55504502
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SAUE VALLA

KULTUURIKESKUSES

Kas soovid töötada oma kodu lähedal?
Tule liitu LAAGRI COMARKETI toreda kollektiiviga!

Otsime oma meeskonda

KLIENDITEENINDAJAT

Kaitseingel
minu õlal

Kandideerimiseks palume saata oma CV aadressil cv@comarket.ee
Laagri Comarket asub aadressil Veskitammi 10, Laagri alevik.
Kui soovite lisainfot, siis helistage telefonil 674 7846 või 53 317 402.

Piletid: 10 eur. Eelmüügis alates 20.03 ja
30 minutit enne etenduse algust kohapeal.
Lisainfo ja broneerimine tel 6796765.

VANA BASKINI TEATER

Koduvald

Koduvald
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KULTUURIKALENDER APRILL-MAI
AEG

ÜRITUS

TOIMUMISKOHT, AEG

KORRALDAB

KONTAKTID

1.28.04

Saue vallaraamatukogu juubelinäitus „Raamatukogu ja tema
hoidjad“

Saue valla kultuurikeskuse pikas saalis

Saue valla kultuurikeskus,
Saue vallaraamatukogu

tel 6796 765, info.veskitammi@sauevald.ee

10.04

Eakate kevadpidu

Kell 11 Saue valla kultuurikeskuses
Tasuta

Saue vallavalitsus, Saue
valla kultuurikeskus

tel 6796 765, info.veskitammi@sauevald.ee

10.04

Kevadine klubiüritus „Sojuzmultfilm ja tema sõbrad“

Kell 20 Ääsmäe põhikoolis
Pilet 10 € sisaldab kohta lauas ning suupisteid.

MTÜ Ääsmäe Külakogu

Vajalik eelregistreerimine: www.aasmae.
weebly.com

13.04

TEATER. Vana Baskini teater 10 – Stefen Levi komöödia
„Kaitseingel minu õlal“, piletid 10 € (eelmüügis alates 20.03)

Kell 19 Saue valla kultuurikeskuses
Osades: Marika Korolev, Tõnu Kilgas, Venno Loosaar

Saue valla kultuurikeskus

tel 6796 765, info.veskitammi@sauevald.ee

14.04

Märkmiku köitmise kursus, I osa. Traditsiooniline kõvade
kaantega õmmeldes-liimides märkmiku/raamatu köitmine.
Kursus toimub 14.04 ja 28.04 ning osalustasu kahe päeva eest
on 25 €

Kell 18-21 Koppelmaal Endla talus
Kaasa võtta märkmiku sisupaberid (min 48 A4 lehte),
kolm A4 suurusega eeslehte, suuremat sorti liimipulk.

MTÜ Koppelmaa küla
selts

Eelregistreerimine kuni 10.04:
marika.laos@hotmail.com või 56263844

17. ja
18.04

Harjumaa laululaps 2015. 17.04il on laval 3-9-aastased ja 18.04il
10-18-aastased lauljad. Tulge omadele pöialt hoidma!

Kell 10 algab nii 17. kui 18.04il Saue valla kultuurikeskuses Harjumaa laululapse konkurss, kuhu on oodatud
ka publik.

Saue Vallavalitsus, Saue
valla kultuurikeskus, HOL

Info: Kaija Velmet 5563 4407

19.04

Etendus lastele „Jäljekütt Pelle“
Etendus kestab 30 min ja pilet maksab 3 €.

Kell 12 Jõgisoo seltsimajas
Lasteteater Koiott ja etendus „Jäljekütt Pelle“.

MTÜ Saue-Jõgisoo
Haridusselts

Kohtade broneerimine: Liisi Särak, tel 5190
9011 või liisi@jõgisoo.ee

20.26.04

SÜDAMENÄDAL

500 hüpitsahüpet südamenädalas Ääsmäel

Ääsmäe põhikool

Reet Vinkel, Ääsmäe PK medõde
vagahea@gmail.com

22.04

Muusikaline lõunapaus.
Tasuta

Kell 12 Saue valla kultuurikeskuse salongis

Saue valla kultuurikeskus

tel 6796 765, info.veskitammi@sauevald.ee

24.04

KINO.KINO.KINO. Elmo Nüganeni film „1944“

Kell 11 ja 19 Saue valla kultuurikeskuses
Pilet 3/2 € (õpilane, pensionär)

Saue valla kultuurikeskus,
MTÜ Vanamõisa Küla,
MTÜ Kinobuss

tel 6796 765, info.veskitammi@sauevald.ee

25.04

Laagri taluturg

Kell 10-14 Saue valla kultuurikeskuse õuel

Saue valla kultuurikeskus

tel 6796 765, info.veskitammi@sauevald.ee

25.04

Raamatu „Saue valla mõisad“ esitlus

Kell1 15 Ääsmäe raamatukogus

MTÜ Ääsmäe Külakogu

26.04

Talgud Vanamõisas. Pärast tööd kell 14 Vabaõhukeskuse
grillikojas ühine piknik

Kell 10.30 Vanamõisa külas

MTÜ Vanamõisa Küla

Osavõtust teatada enne 24.04
info@kodukyla.ee, korraldusjuht Urmas
Kohver, tel 58543101, www.vanamoisa.ee

29.04

Marek Sadam ja ansambel Sadamasild

Kell 19 Saue valla kultuurikeskuses
pilet 10/8 € (õpilane, pensionär), piletid eelmüügis
alates 14.04

Saue valla kultuurikeskus

tel 6796 765, info.veskitammi@sauevald.ee

30.04

Stiilipidu „Nõidade öö Hüürus“

Kell 20 Hüüru mõisas
pilet 8 €, hinnas suupistelaud

MTÜ Hüüru Külaselts

Laudade eelregistreerimine kuni 27.04
telefonil 5238267

1.05

Suur Vanamõisa kevadlaat ja simman. Sissepääs
Kevadsimmanile 5 € ja lapsed pikkuses kuni 140cm tasuta.

Kell 10-18 Vanamõisa vabaõhukeskuses
kell 20 kevadsimman ja05tuli, peaesineja ans Zetod

MTÜ Vanamõisa Küla

www.vabaõhukeskus.ee

2.05

„Teeme ära!“ talgud Ääsmäel

Kell 10 teeme koos suuri asju!

MTÜ Ääsmäe Külakogu

2.05

Suur Vanamõisa kevadlaat

Kell 10-18 Vanamõisa vabaõhukeskuses

MTÜ Vanamõisa Küla

www.vabaõhukeskus.ee
Info külavanem Janek Hamidžanovilt
janek.hamidzanov@hotmail.com

2.05

AÜ Koppelmaa talgud

Kell 10 kogunemine AÜ lõkkeplatsil

MTÜ Koppelmaa küla
selts

2.05

Küla kirbukas

Kell 10-16 Vanamõisa vabaõhukeskuses

MTÜ Vanamõisa Küla

www.vanamoisa.ee. Registreerimine:
katrin@kodukyla.ee, tel 5140761

9.05

Ohtlike jäätmete ja vanade rehvide kogumisring

Üle valla (vt infot lk 2)

Saue Vallavalitsus

Kogumispäeval 5344 6686

9.05

Emadepäeva kontsert

Kell 11 Saue valla kultuurikeskuses

Saue valla kultuurikeskus

Tel 6796765, info.veskitammi@sauevald.ee

23.05

Kirbuturg

Kell 10-14 Saue valla kultuurikeskuse õuel

Marika Grünberg, Saue
valla kultuurikeskus

Tel 6796765, info.veskitammi@sauevald.ee

LAAGRIS ASUV MEIE KOHVIK SAAB
MAIS 5-AASTASEKS

AS Metsaküla Piim müüb

Tänud klientidele ja töötajatele!
Meie Kohvik teenindab Laagri inimesi ilusti ka edaspidi
Sünnipäeva kuul (maikuus) on kõik joogid 50%
odavamad. Tere tulemast!

Hind 6,00 eurot/tonn +
käibemaks 20%.
Kohalevedu tellimisel.

Meie Kohvik Veskitammi 3, Laagri,
Tel. 5583139, 6796999

SÕNNIKUT

Tellimine:
6049826, 56483533

Srik Grupp OÜ
10 aastat rahulolevaid
kliente!
Kõik ehitus- ja remonditööd ühest kohast!
www.srikgrupp.ee
mob. 55515996
info@srikgrupp.ee
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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

KÕIK POTTSEPATÖÖD *Autode remont,
keevitus ja värvimine
*Kliima kontroll ja täitmine
* Õlivahetus
* Tehniline ülevaatus
* Transportteenus,
*Fekaali vedu
* Autoparkla
AS Sagro automajand
Vae 3, Laagri, Harju maakond
Tel. 679 6858, GSM 515 8242
e-post: raul@sagro.ee

pakub Saue valla eakatele abi
enda ja kodumajapidamise
eest hoolitsemisel.

TEL. 55547291

Tel. 55990141
www.vanuritehooldus.ee

PUITBRIKETT, PELLETID
TURBABRIKETT, KIVISÜSI
KAMINAPUUD
TASUTA TRANSPORT
JA SOODSAD HINNAD!
Tel 66 00 190, 51 36 999. Info@kytteladu.ee
Pärnu mnt 139E/7, Tallinn. E–R 8–18; L 10–14; P suletud

OÜ Parkimisjoon pakub
tööd

OÜ Parkimisjoon pakub
tööd soome keelt oskavale

TEEKATTEMARKEERIJATELE

TEEKATTEMARKEERIJATELE

Täiendav info tel 686 3386 või
oliver@parkimisjoon.ee

AHJUD, PLIIDID,
KAMINAD, SOOJAMÜÜRID.
KUTSETUNNISTUS 093968
MTÜ EESTI POTTSEPAD
IVAR 56651812
IVARKABI@YAHOO.COM

OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215,
info@est-land.ee

KAMINAPUUD VÕRGUS, CA 35 VARIANTI
HALUPUUD LAHTISELT, CA 40 VARIANTI
PUITBRIKETT, ÜMAR
KLOTSID VÕRGUS
TULEHAKATUS VÕRGUS
SAEPURU KOTIS
tel. 5018594 www.kaminapuud.com
sõidame 12 kuud aastas

OÜ LIHVITUD TEEMANT

LÕIKAN HEKKI, TEEN
SAETÖID, VAJADUSEL
VÕSALÕIKUS.

Ettevõte asub Sauel,
töö toimub peamiselt
Harjumaal.

Koduvald

Töö toimub 3/4 mahus
Soomes
ja 1/4 mahus Eestis
Täiendav info tel 686 3386 või
oliver@parkimisjoon.ee

AS M.V.Wool pakub tööd

KOMPLEKTEERIJALE
Lisainfo telefonil 5123540

Hoiame kodud tuleohutuna
Korstnapühkimisteenus
Lõõrid Puhtaks OÜ
Saue valla elanikele erihinnad
Kontakt: +372 5249001
info@lõõrid.ee www.lõõrid.ee

Saue Vallavalitsuse hallatav asutus
NÕLVAKU LASTEAED OTSIB OMA
TULEVIKU FILIAALI PERRE
Õpetajat (lapsehoolduspuhkusel oleva
töötaja asendaja, koormus 1,0)
Muusikaõpetajat (koormus 1,0)
Õppealajuhatajat (koormus 1,0)
Lisainfo: merle.perm@sauevald.ee,
53079131

OÜ RIAB Transport Saku vallas, Harjumaal
pakub KOHESELT tööd kogemustega
• VEOAUTODE REMONDILUKKSEPALE
• ROOMIKEKSKAVAATORIJUHILE
• C-KATEGOORIA VEOAUTOJUHILE
KIIRE! Täpsem info GSM 53 448 851
või sten@riabtransport.ee

