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“Vägisi ega“Vägisi ega
kättpidi ei saakättpidi ei saa
kedagi juurdekedagi juurde
tuua või liita.”tuua või liita.”
MARET LEPIKSAAR, MARET LEPIKSAAR, LK 5LK 5Nr 10 (2080) Hind 0,99 ¤ Maakonnaleht aastast 1944

 Kiirelt õhus vihisevad 
droonid, läbisõit rajal ja 
õhus asuvatest takistustest 
ning ekraanile pilti näitavad 
kaamerad pole mitte kaader 
mõnest ulmefilmist, vaid ta-
valine pilt Saue siserajalt. 
Pärnasalu tänaval asuval 
automudelirajal treenitakse 
ning võisteldakse jaanuarist 
droonidega.

Automudelismi klubi alustas 
Pärnasalu tänav 31 asuvas kuna-
gise Zoovetvaru teisel korrusel 
tööd kolm aastat tagasi. “2014 
oli rada ja ruum ehitusplatsi 
moodi. Nüüd on juba valmis ja 
Saue HOBIzones käivad võistlu-
sed mudelautodele. On toimu-
nud Eesti võistlusi, lastering töö-
tab neljapäeviti väga hästi,” rää-
gib klubi juhendav Tõni Lattik. 

Alates jaanuarist laiendati 
aga siserajal ampluaad ning 
alustati droonide võistlustega. 
“Minul lennumasinaid ei ole. Mi-
nule piisab maal ja rajal liikumi-
sest. Aga drooniasju teab hästi 
Rando Mere,” ütleb Lattik.

Mere räägib, et rajal sõidab 
kuni kaheksa mudelautot. Droo-

nidest pääseb korraga võistlema 
vaid neli lennumasinat. “Roh-
kem mahuks küll sõitma. Aga 
siis hakkavad videosagedused 
teineteist segama. Seinale näida-
takse nelja kaamera pilti,” sele-
tab Sauel elav Mere. 

Masinad kergemad
Tavainimene teab video- või 

fotodroone. Võistlusdroonid eri-
nevad nendest. “Ühed on ehita-
tud selleks, et kaamera saadaks 
maale võimalikult hea kvalitee-
diga jäädvustuse. Teine on ehi-
tatud puhtalt kiirusele ja on vä-
ga kerge. Kaamera on küljes, aga 
see on juhtimiseks, mitte hea pil-

di edastamiseks,” selgitab Rando 
Mere. 

Ta lisab, et jõudis võistluste-
le läbi fotodroonide. “Mullu su-
vel kutsuti proovima ja meeldis. 
Kuid sügisel läks ilm kehvaks. 
Siis tekkis mõte korraldada sõi-
dud sees, kus on kuiv ja tuule-
vaikne,” meenutavad Mere ja te-
ma fotograafist elukaaslane Ka-
rola Koopuu. Esimesed kaks 
etappi Saue HOBIzones on pee-
tud, kolmas etapp toimub veel 
sellel kuul. 

Mere seletab, et vanuseklas-
se pole. Sõidetakse hoopis droo-
nide kaalu järgi. Siseruumides 
on klassid kuni 150 grammi ja 

kuni 250 grammi. Õues võistel-
dakse ka kuni 500-grammiste 
droonidega. “Aga need nõuavad 
rohkem ruumi ja on ohtlikumad. 
Loomulikult on siserajal rahva ja 
raja vahel turvavõrk. Droonide 
tippkiirus on üle 150 km/h,” rää-
gib Mere. 

300–400 eurot 
Sõidetakse läbi väravate ja 

laes rippuvate rõngaste. Võist-
lusaeg on täiskiirusel kuni kaks 
minutit. Piloot jälgib prillidest 
vaid minikaamera pilti ning ju-
hib lendu puldiga. 

Droonide osi saab osta, kuid 
neid ehitatakse ka ise. Mõned 
plastraamid on näiteks Eestis di-
sainitud, 3D prinditud, lisatud 
nurkade tugevdused ja seejärel 
kokku pandud. “Aga ma soovi-
tan enne kogenud droonilennu-
tajalt küsida, mida ja kust soeta-
da. Lihtne on kulutada raha va-
le asja peale,” õpetab Rando Me-
re. 

Õhus oleva osa hind jääb va-
hemikku 100–200 eurot ja vi-
deoprillide hind on vahemikus 
50–500 eurot. Puldi saab soeta-
da ka 50 euroga, kalleimad mak-
savad mõnituhat eurot. “Meil on 
kuni 300-eurosed puldid, mis ju-
hivad ja töötavad väga hästi. 
Seega pole see hobi ülikallis ja 
300–400 euroga saab komplek-
ti ning varustuse vedamiseks so-
biva kohvri kätte,” ütleb Rando 
Mere. 

“TAHTSIME VÕISTELDA SEES, KUS ON KUIV JA VAIKNE”

Droonide sõda
Saue linna moodi

Karola Koopuu ja Rando Mere võistleja varustuses. Peas on videoprillid, käes juhtimispult ja droonid.

Droonide raamid, mootor ja tiivikud. 2x Allar Viivik

 Siseminister Andres An-
velt ja päästeameti peadirek-
tor Kuno Tammearu andsid 
7. märtsil KUMUs üle üle 
ministeeriumi ja teenistuse 
aumärgid ning tänukirjad. 
Tunnustatute hulgas oli ka 
mitmed Harjumaad teenin-
dava Põhja päästekeskuse ja 
pommigrupi töötajad.
Teenistuse medalid said teiste 
hulgas Põhja päästekeskuse val-
misolekubüroo peaspetsialistid 
Jelizaveta Nikolajeva, Krista Jaa-
mul ning Aare Kasvandik. Sise-
ministeeriumi tänukirja ja hinna-
lise kingitusega tunnustati pääs-
teameti demineerimiskeskuse 

Põhja-Eesti pommigrupi vanem-
demineerijat Vahur Allast ja sa-
ma grupi juhtivdemineerijat Vla-
dimir Zabellevitšit. 

Siseministeeriumi tänukirja-
ga tunnustati Põhja-Eesti pom-
migrupi vanemdemineerijaid 
Roland Eskot ja Kaur Sulepit 
ning juhtivdemineerija Knut 
Hangat. Samuti Põhja päästekes-
kuse ennetusbüroo peaspetsialis-
ti Galina Ozdobat ja sama büroo 
nõunikku Mait Lillemaad. 

Elupäästja medalid said Las-
namäe päästekomando päästjad 
Kalle Sild (II klass) ja Pavel Ku-
likov (III klass). III klassi meda-
lid said ka sama komando pääst-
jad Artur Minajev ja Ragnar Ei-
rand. (Allar Viivik) 

Harju päästjatele mitmed autasud 

 16. märtsil tähistatakse 
Rahvusooperis Estonia Har-
jumaa 24. teatripäeva, kus 
Harju maavalitsus ning Har-
jumaa Omavalitsuste Liit an-
navad üle Harjumaa teat-
ripreemia. Tänavuse preemia 
laureaat on Rahvusooper Es-
tonia solist Kristel Pärtna. 
Pärtna on lõpetanud Eesti Muu-
sika- ja Teatriakadeemia magist-
rantuuri 2011. aastal. Õppis 
2009–2010 Erasmus vahetus-
programmi raames Sibeliuse 
Akadeemias Anssi Hirvoneni lau-
luklassis. Aastal 2010 oli ta Ma-
ti Palmi fondi stipendiaat ning 

2010–2012 Rahvusooper Esto-
nia Ooperiakadeemia stipen-
diaat. PLMF Noorte Talentide 
programmi raames õppis Kristel 
2012. aastal Rodolfo Celletti ni-
melises Belcanto Akadeemias 
Itaalias.

Sama aasta sügisest on ta 
Rahvusooper Estonia solist. Ere-
dateks hetkedeks hooajal 
2015/16 olid ooperimuusika 
tripprollid nagu Violetta, Adina, 
Gilda ja Pamina Soome Rah-
vusooperis. 

Eelmisel aastal pälvis Harju-
maa teatripreemia balletisolist 
Marika Muiste. Harju maakonna 
teatripreemiat antakse välja 
1994. aastast. (HE) 

Harjumaa teatripreemia pälvib
lauljatar Kristel Pärtna

 Nissi vallas taotlesid geo-
loogilise uuringu luba nii 
Laaseri Puit OÜ kui Sokkel 
Holding OÜ. Neist esimesele 
ütles vallavolikogu juba jah, 
teisele on tulemas järgmisel 
nädalal eitav vastus.

Laaseri Puit OÜ esitas keskkon-
naametile ehituskruusa ja täitek-
ruusa geoloogilise uuringuloa 
taotluse Mustu külas. Nissi val-
lavolikogu nõustus uuringuloa 
andmisega kaks kuud hiljem ehk 
16. veebruaril.

Uuringuruum paikneb valla 
üldplaneeringuga maavarade 
kasutamiseks ja kaevandamiseks 
reserveeritud tootmismaal. Toot-
misala on ümbritsetud kompen-

satsioonialaga kaevandustest tu-
lenevate negatiivsete mõjude 
vältimiseks.

“Seega on üldplaneeringus 
arvestatud ka piirkonnas elava-
te inimeste huvidega võimaliku 
kaevandamise korral. Seetõttu ei 
näe volikogu põhjust nõusoleku 
andmisest keeldumiseks,” selgi-
tas Nissi vallavanem Peedo Kes-
sel.

7. veebruaril laekus Nissi val-
lavalitsusele keskkonnaameti 
poolt Sokkel Holding OÜ geoloo-
gilise uuringu loa taotlus liiva ja 
kruusa uurimiseks Nurme külas. 

“Nissi vallavalitsus teeb otsu-
se 16. märtsi istungil. Vallavalit-
sus on volikogule esitanud keel-
duva otsuse eelnõu,” kommen-
teeris Kessel. (Andres Tohver) 

Kaevandajad said Nissi vallalt
vastuseks “ei” ja “jaa”

Lauljatar Kristel Pärtna. Rahvusooper Estonia
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