Maanteealuses
tunnelis toimub
grafitihäppening
Laagri Spot

Lehetu küla
ilme vähehaaval
ilusamaks
muutumas

Miabeth alustas
kooliteed Saue
gümnaasiumis

lk 8

lk 5

lk 3

N R 1 7 ( 41 ) S E P T E M B E R 2 0 1 9
KOHALIK
LEHT
KOHALIKUST
ELUST JA
OLUST

Tõmba vallamaja taskusse
See, et infot on alati vähe, on teada tõde. See, et inimesed jagavad oma
tähelepanu paljude infokanalite vahel, on fakt. Saue vallavalitsus katsub oma
kodanikuga kontakti hoida silmast silma ja paberist lehe abil, veebilehega ja
Facebooki seina peal, aga moodsad ajad nõuavad moodsaid võtteid.

10:30 AM

SOOVID VÕITA
TELEFONI?

LAE ÄPP ALLA!

ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

OTSISÕNA: SAUE VALD

Ä

KÕIKIDE KUNI 1. OKTOOBRINI
ÜHINEJATE VAHEL LOOSITAKSE
VÄLJA UUS TELEFON, MILLE
ÕNNELIK VÕITJA SAAB ENDA
VABAL VALIKUL POEST KAASA VIIA.

REGISTEERI END
KASUTAJAKS ÕIGE E-POSTI
AADRESSI JA NIMEGA.

TEE SEDA KÕIKE KOHE.

Äpi esilehel on vajalikud
viited ja allapoole kerides
avaneb RSS infovoog Saue
valla veebilehelt. Lisada saab
teisigi veebilehti

Igapäevane uudisvoog töötab
äpis natuke nagu Tinder,
tõmba aga uudis paremale ja
vasakule

Üks praktilisemaid on
ürituste kava sektsioon,
kust lihtsa vaevaga leiab
lähiaja sündmuste kalendri

Kolm sisuosa
Üks ehk kasutatavaim
funktsioon võiks olla tagasiside andmine. Seda
nii vallamaja inimestele
(kuskil on prügihunnik
või laternapost ei põle),
aga ka teistele sauevallakatele äpis (kellelgi on
ploomiuputus või kuskil
nähti hulkuvat kutsat).
Üks praktilisemaid on
ürituste kava sektsioon,
kust lihtsa vaevaga leiab
lähiaja sündmuste kalendri, kohe otse saab klikata
asukohale,
täiendavale
veebilehele või laadida
oma kalendrisse.
Üks kõige olulisemaid

on aga tagasiside küsimise võimalus. Olgu selleks
arengukavale kommentaaride saamine, valla teenuste rahulolu-uuring vms.
Äpp annab ka administeerimiskeskkonnas tööriistad küsitluste tulemuse
lihtsaks analüüsiks ja tulemuste visualiseerimiseks.
Tähtis on ka operatiivse teavitamise võimalus
– on kuskil külas veekatkestus või teesulg, on torm
teed täis tuisanud või jääb
kool külmapühade puhul
ära. Äpi kasutajal on see
eelis, et ta ei pea kuskilt
ise otsima minema, piiks
taskus annab teada. Äpp

annab võimaluse ka infot
selekteeritult saata, kas
näiteks Ruila elanikele või
noortele vanuses 16–20.
Ja loomulikult on äpi
loomulik osa igapäevane
uudisvoog – mis toimumas, mis tulemas, mis juhtunud.
Mobiilirakenduse tootja
on Soomes juba paar aastat tegutsenud Future Dialog OY. Kõigil nutitelefoni
omanikel on võimalik äpp
App Store'ist ja Google
Play poest tasuta alla laadida. Sarnast äpilahendust
kasutavad Eestis veel ka
Järva, Elva, Hiiu ja Tartu
vallad.

Sõnapaarile „Saue vald“ hakkab
külge kleepuma võitja tiitel
Esimene kord
võib öelda, et
koba peale tuli.
Teine kord, et oli
õnne.

ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

A

ga kui kolmas esikoht ka koju tuuakse, siis on asi ikka
süsteemne juba – Harjumaa omavalitsuste spordimängudelt võttis Saue
vallamaja tiim taas kaasa

võidukarika. Mis siis ikka
salata - mingid setting’ud
on ses seltskonnas ikka
päris õiged saanud. Kompromissitu meeskond nii
igapäevatööl kui ka väikses lõõgastuses. Pildil pole
küll kaugelt mitte kõik vallamaja inimesed, aga taustal on ka teisi tunda.

JÄÄ OOTAMA TEADET, ET
JUST SINA VÕITSID TELEFONI.

OTSITAKSE NOORI SISUTOOTJAID

KUI SA ...

pi eelis on see, et
allalaetuna on ta
üsna puutumatu
muust infomürast. Pisike
piiks telefonil annab uudistest kohe märku, samal
ajal kui näiteks Facebookis otsustavad Zuckerberg
& Co. oma algoritmidega,
millal nad miski teate kasutaja seina peale suunavad. Veebilehtki on olemuselt infomüravaba, aga
sinna peab uudiste saamiseks spetsiaalselt minema,
äpp seevastu annab endast
aktiivselt märku, kui värsket teavet lisandub.
Kõik on ju tänapäeval
äpis: pangad, dieedikoolitajad, e-poed, laulupidu.
Ega omavalitsuski siis saa
eirata kaasaegse kommunikatsiooni trende. Kõlavalt kirjeldades on Saue
valla uue nutirakenduse
eesmärk kaasata kogukonda, küsida inimeste
arvamust, olla kaasaegne,
pakkuda inimestele võimalust anda tagasisidet
jne. Lisaks sellele on see
ka loodetavasti popp ja
noortepärane ning toob
ka noorema generatsiooni
valla asjadele lähemale.
Nemad ju väidetavalt paberlehte ei loe, Facebookist olla nad ka välja kolinud, aga kuidagi tahaks
koduvald ju neid kõnetada.

85%

• tahad katsetada kohalikuks influencer’iks kasvamist;
• Sa umbes-täpselt tead, mis Sinu eakaaslasi kõnetab ja
oskad selle teksti-, pildi- või videovormi sättida;
• tahad oma tuleviku siduda multimeedia,
kommunikatsiooni või turundusega ja saada juba enne
ülikooli või selle kõrvalt praktikat;
• tahad anda tooni ja suunda, kuidas koduvald oma noore
elanikuga suhtleb,

siis palun kirjuta annely.sumre@sauevald.ee.

Palka me Sulle lubada ei saa, küll aga tõesti ägedate tulemuste
eest väikest honorari. Eelkõige aga enese proovilepanekut ja
ettevalmistust „suureks“ saamisel.
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Raudteelõigul Turbast
Harju- ja Lääne maakonna
piirini keskkonnamõju
hindamise (KMH) aruande
avalikustamisest
Saue Vallavalitsus avaldab teadaande
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 21
alusel.
Kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamine on algatatud Saue Vallavalitsuse 29.11.2017
korraldusega nr 909. Kavandatavaks tegevuseks
on raudtee taastamine ca 4,8 km pikkusel lõigul
Harju maakonna piirist kuni Turba peatuskohani
(ehk rajatava Riisipere-Turba raudteeni) ajaloolisel Haapsalu raudtee trassil. Ellamaa piirkonnas
kavandatakse väikeses mahus trassi õgvendamist.
Plaanis on ka Ellamaa peatuse väljaehitamine. Riigi põhimaantee nr 9 Ääsmäe-Haapsalu Rohuküla
ja raudtee ristumine planeeritakse kahetasandilisena.
KMH osapooled:
Arendaja on SA Läänemaa (registrikood: 90013874)
(aadress Karja tn 27 Haapsalu, Haapsalu Läänemaa 90502, kontaktisik Rein Riisalu, e-post laaneraudtee@gmail.com, telefon 5112899)
Otsustaja on Saue Vallavalitsus (kontaktisik
Kati Saarem, e-post kati.saarem@sauevald.ee,
telefon 5915138)
Juhtekspert on Karl Kupits (MAVES OÜ, registrikood: 10097377, e-post: karl@maves.ee, telefon
5093437)
KMH aruandega on võimalik eelnevalt tutvuda
Saue Vallavalitsuses ja veebilehel www.sauevald.
ee ajavahemikus 09.09-10.10.2019.
KMH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid
ja küsimusi saab esitada kuni 10.10.2019 Saue Vallavalitsuse või KMH eksperdi kontaktidel.
KMH aruande avalik arutelu toimub 10.10.2019
kell 16.30 Turba kultuurimajas (Lehetu tee 12,
76201, Saue vald, Harjumaa).

ATKO Transport OÜ-ga
lõpetati Saue valla siseliinide
teenindamise leping
Alates 2. septembrist Saue valla siseliinide
teenindamist alustanud ATKO Transport
OÜga lõpetati leping juba esimesel teenuse
osutamise nädalal, sest ettevõte ei suutnud
tagada nõuetekohast, vallale aktsepteeritavat
liinide teenindamist ning rikkus oluliselt
lepingu tingimusi.
INDREK EENSAAR
arendusosakonna juhataja

M

itmed reisid jäid ära,
hilinesid või sõitsid
bussid valel marsruudil. Saue vallavalitsus ja Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus
ei pidanud võimalikuks tolereerida olukorda, kus lapsed
peavad korduvalt ootama bussi,
mida ei tule. Liinile lubamise
eelselt oli tehtud ettevõttele ka
ettekirjutus, millega ei lubatud
liinile hankenõuetele mitte vastavaid või tehniliselt ebakorras
busse. Tuli tõdeda, et ATKO
Transport OÜ ei ole vaba
ATKO Liinid OÜga seonduvatest muredest, mis on meedias

palju kajastust leidnud.
Halva teenuse kvaliteedi tõttu otsustas Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus valla esindajatega konsulteerides Saue valla
poolt tellitavate liinide osas lepingu ATKO Transport OÜ-ga
lõpetada ning läbi viia kiirhanke uute vedajate leidmiseks.
Hanke tulemusel sõlmiti lepingud AS-ga Hanasabuss ja
MK Autobuss AS. Praeguste
kavade kohaselt teenindavad
need ettevõtted Saue valla siseliine õppeaasta lõpuni (mõnda
liini 2020. aasta augusti lõpuni). Aasta jooksul on plaanis
viia läbi uus hange, mis tagaks
liiniveo vähemalt kolmeks aastaks.

Ilmub kaks korda
kuus ja toimetatakse tasuta kõikidesse postkastidesse üle valla. Lisaks on leht
saadaval vallamajas, halduskeskustes ja kultuurimajades. Tiraaž 10 000. / Toimetus: Saue Vallavalitsus Tule tn 7, Saue linn 76505, Saue vald, Harjumaa / tel: 654 1156, 525 4146 / e-posti aadress:
leht@sauevald.ee / Toimetusel on õigus kaastöid
toimetada ja selguse huvides sisu lühendada. /
Reklaam: reklaam@sauevald.ee. / Reklaami
hinnakiri: www.sauevald.ee/vallaleht. / Trükk:
Printall AS, Tala 4, Tallinn. / Kojukanne: Omniva.

Alates 9.septembrist teenindab MK Autobuss AS
järgmisi Saue valla siseliine:

SN1 Munalaskme - Nissi - Tabara - Turba - Nissi - Hürjapea - Nissi
SN2 Nissi - Pajaka - Lehetu - Turba - Ellamaa - Turba - Lehetu - Nissi
SN3 Nissi - Turba - Tabara - Nissi - Munalaskme - Nissi
SN4 Turba - Kivitammi - Siimika - Lepaste - Ellamaa - Risti
SN5 Nissi - Lehetu – Turba

Pretensioonid liinitöö osas tuleks edastada Põhja-Eesti
Ühistranspordikeskusele, liiniplaneerija Sergei Bogdanov; 6406 792;
Sergei.bogdanov@ytkpohja.ee

LAPSEVANEM MARILI KOHAVA:

ABIVALLAVANEM ANDRES KAARMANN:

S1 Jõgisoo - Valingu - Saue Gümnaasium - Vanamõisa- Laagri kool
S2 Pühaküla - Laagri kool - Koidu - Saue Gümnaasium
S3 Kindluse - Vatsla - Harku - Laagri kool - Pääsküla Gümnaasium
S4 Saue Gümnaasium - Koidu - Laagri kool - Hüüru - Kurvi tee
S5 Saue Gümnaasium - Koidu - Laagri kool - Alliku
S6 Püha - Seltsimaja - Vanamõisa - Saue Gümnaasium
S7 Laagri kool - Koidu - Saue Gümnaasium - Vanamõisa - Valingu –
Jõgisoo
Ä1 Ääsmäe - Jõgisoo - Valingu - Keila - Tuula - Orava - Ääsmäe
Ä2 Ääsmäe - Jõgisoo - Valingu
Ä3 Ääsmäe - Tuula külakeskus - Keila - Valingu - Jõgisoo - Ääsmäe
Ä4 Ääsmäe - Koppelmaa - Tuula - Ääsmäe
SK1 Miilimaa - Haiba - Kernu - Muusika - Allikmäe – Ruila; Kernu - Haiba Ruila - Allikmäe - Muusika - Kernu - Miilimaa
SK2 Ruila - Kibuna - Laitse - Ruila
SK3 Ruila - Jaanika - Kaasiku - Kibuna - Laitse - Harutee
SK4 Jaanika - Kaasiku - Ruila - Haiba – Kernu; Ruila - Kaasiku - Jaanika Ruila

Bussiliiklust puudutavat operatiivinfot saab vastavalt liinile:
AS Hansabuss 6779663 liinid@hansabuss.ee
MK Autobuss AS, 5551 5316, info@mkautobuss.ee

ÜKS KÜSIMUS

Saue vald ning Haridus- ja teadusministeerium on
sõlminud kokkuleppe, mille kohaselt moodustab
ministeerium Saue valda 540 õppekohaga riigigümnaasiumi, mis alustab tegevust 1. septembril
2022. Ministeerium on alustanud ettevalmistustöödega ning Saue Vallavalitsus on kohustatud
riigigümnaasiumi avamise hetkeks Saue gümnaasiumi tegevuse ümber kujundama põhikooliks.
Oleme ministeeriumiga kokku leppinud, et kõik
õpilased, kes ümberkorraldamise hetkel õpivad
gümnaasiumiastmes, saavad oma õpinguid jätkata riigigümnaasiumis sellel õppekaval, mille järgi
nad Sauel õppima asusid. Ehk siis kõik õpilased,
kes asuvad eelolevatel aastatel õppima Sauel
gümnaasiumiastmes, saavad õpinguid jätkata
juba uues riigigümnaasiumis.

Alates 9.septembrist teenindab AS Hansabuss
järgmisi Saue valla siseliine:

Liinide graafikud jäävad endiseks ning on kättesaadavad www.peatus.ee
süsteemist.

SAUE VALDUR
leht@sauevald.ee

Minu tütar õpib Saue gümnaasiumis ning sel õppeaastal astub kaheksandasse klassi. Tütar teeb
juba täna tulevikuplaane ja kavatseb peale põhikooli õpinguid jätkata gümnaasiumis. Tänaseks
on selge, et Laagrisse rajatakse riigigümnaasium
ja see avab oma uksed 2022. aastal. Siit ka minu
küsimus, mis kindlasti huvitab paljusid teisi noori
ja lapsevanemaid, et kas, kuidas ja millal lõpetatakse Saue gümnaasiumis keskhariduse andmine?

Lisainfo

ATKO Transport OÜ jätkab esialgu Maanteeameti tellimusel töötavate
liinide S8, S9, S10, S11 ja 112 teenindamist. Nimetatud liine puudutavat
operatiivinfot saab: ATKO Transport OÜ; 6418218

JAAN TEEMANT
(1872-1941)
OLI EESTI
RIIGIMEES, KELLE
KODUKOHT OLI
SAUE VALLAS

VALLAMAJA KERKIB
Juba aasta 2020 suvel valmib Saue linna Saue valla jaoks oluline maamärk
ehk uus vallamaja. Vallamaja projekti algne lähtepunkt oli arhitektuurikonkursi võidutöö „Triangel“, mille autorid on Karli Luik ja Johan Tali arhitektuuribüroost Kontekst ab OÜ. Hoone ehitab Embach Ehituse OÜ.

SEPTEMBER 2019

Jaan Teemant oli
neljakordne riigivanem, Eesti prokuratuuri rajaja,
Tartu ülikooli audoktor, advokaat.

TEISIPÄEVAL, 24. SEPTEMBRIL
KELL 12 LAAGRIS TEEMANDI PARGIS
RIIGIVANEM JAAN TEEMANDI
147. SÜNNIAASTAPÄEV.
• Esinevad Laagri kooli tantsijad,
lõõtsal Tarmo Kivisilla
• Laagri Teemandi park saab EV100 kingituse
tähise
• Pakutakse sünnipäevakringlit!

SUVI 2020

Muudatused Saue valla laste
huvihariduse toetamises

E

elkõige puudutavad
sellest
õppeaastast
kehtima
hakkavad
muudatused Saue valla munitsipaalkoolide pakutavaid
huvihariduse teenuseid ja
Saue valla toetatava erahuvihariduse teenuseid.
Saue valla munitsipaalkoolides on õpilastele tasuta rahvakultuurivaldkonna
ringides osalemine (koorilaul, rahvatants, rahvapill).
Teiste valdkondade huviringide puhul on osalustasu
geograafiliselt diferentseeritud.
Ääsmäe, Kernu, Ruila ja
Nissi põhikooli ning Turba

kooli põhikooli osa huviringides osalejatele on õppetasu 0 eurot kalendrikuus
esimese valitud huviringi
eest (huviringide arvu puhul ei arvestata rahvakultuurivaldkonna huviringe)
ja minimaalselt 25 eurot kalendrikuus teise ja iga järgneva valitud huviringi eest.
Näiteks kui laps käib samal
ajal koorilaulus, robootikaja maleringis, siis koorilaul
kui rahvakultuurivaldkonna
huviring on tasuta, robootika kui lapsevanema esimene valik on hinnaga 0 eurot
ning maleringi eest tuleb tasuda 25 eurot kuus.
Saue gümnaasiumis toimuvates huviringides on
osalejatele minimaalne õppetasu 15 eurot kuus iga

Erahuvikoolides ja –
spordiklubides
käivate
laste toetamisel on suurem
muudatus võrreldes varasemaga. Saue vald toetab oma
valla laste osalemist erahuvikoolides ja -spordiklubides 16 euroga kuus. Toetuse
saamiseks peab huvikool või
spordiklubi sõlmima vallaga aastase lepingu (taotluse
toetuse saamiseks esitab
erahuvikool või –spordiklubi hiljemalt toetuse perioodile eelneva aasta 30.
novembril) ning toetus lapse eest makstakse välja otse
huvikoolile või spordiklubile. Saadud toetuse võrra (16
eurot) kohustub huvikool/
spordiklubi vähendama lapsevanema poolt makstavat
üldkehtiva hinnakirja alusel
tasutavat õppemaksu. Ühe

lapse eest makstakse toetust
ühe huviringi eest kuus. Kui
laps käib ühes huviringis,
rakendub 16-eurone soodustus üldisest huviringi hinnakirjast automaatselt. Siinkohal on oluline tähele panna,
et näiteks Saue linna puhul,
kus varem taolist soodustuste süsteemi ei rakendatud, ei
pruugi see tähendada võrreldes varasemaga huviringi
16 euro võrra odavamaks
muutumist, kuna varasem
üldine hinnakiri puudus või

na on toetuse väljamaksmise aasta 1. jaanuari seisuga
koos vähemalt ühe vanemaga Eesti rahvastikuregistrisse kantud Saue vald.
Toetust on õigus saada
erahuvikoolil, kelle õppekava on registreeritud Eesti
Hariduse Infosüsteemis või
kes on Eesti Olümpiakomitee alaliidu liige ning kes
pakub lastele ja noortele
võimalust osaleda huvi- või
sporditegevuses.
Nagu Saue valla munit-

moonutatud
omavalitsuse toetuse tõttu. Juhul, kui
laps käib mitmes huviringis,
saab vanem soovi korral infosüsteemis ARNO ise valida, millise huviringi eest
laps toetust saab (valik tuleb
teha hiljemalt eelneva kuu
20. kuupäevaks). Kui vanem
valikut ei tee, rakendub toetus automaatselt esimesena
süsteemi sisestatud ringi
eest.
Toetust makstakse üldhariduskoolis või põhikoolijärgses kutseõppes õppivate
kuni 19-aastaste laste või
noorte eest, kelle elukoha-

sipaalhuvikoolides toimuva
huvitegevuse puhul, toimub
ka erahuvikoolides/eraspordiklubides toimuva haldamine infosüsteemi ARNO
abil (Lepingulise huvitegevuse alajaotus) piksel.ee/
arno/saue/.
Saue valla munitsipaalhuvikoolides (Saue muusikakoolis ja Saue huvikeskuses) on huvihariduse
andmise korraldus sarnane
eelmise aastaga, mõlema
kooli puhul on kasutusel
infosüsteem ARNO.

Lehetu küla avalikus ruumis on
mitmeid väikseid uuendusi
Pea üle 40 aasta korjati augustikuus
aastakümnete jooksul kogunenud
rämps tiigist välja, kevadel lammutati
kole tondiloss ja paigaldati mälestuspink külas sündinud Asutava Kogu
liikme Jakob Linrosi auks.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

L

ehetu tiik rajati eelmisel sajandil Saida sovhoosi ajal. Algseks
eesmärgiks tiigi kasutamine tuletõrje veevõtu kohana,
aga see on kasutuses olnud
ka ujumiskohana. „Lapsed
on läbi aegade tiigis oma
esimese ujumisoskuse kätte
saanud, aga täiskasvanud
ei uju tiigis juba aastakümneid. Kuigi 80ndate keskpaigas Saida sovhoos korrastas tiigi, tegi puhtaks ja
pani plaadid tiigi äärde, siis
sellest hoolimata ei hakanud
täiskasvanud tiiki ujumis-

kohana kasutama, sest Järveotsa järves on mõnusam,“
teab kohalik elanik Olvia
Laur.
Tiigiga on seotud ka nii
mõnigi külalegend. „Krooniaja algusest pärineb lugu,
kus kollane Moskvitš lauda
poolt suure hooga tiiki hüppas. Juht ütles, et on Kollase Allveelaeva kapten ja ise
juhib. Päästja tulgu kõrvalt
uksest ja ärgu segagu! Teine
päevakangelane oli heledas
ülikonnas, hüüdis: „Rannavalve!“ ja hüppas pea ees järele,“ teab külaelanik Juhan
Särgava meenutada.
Viimati puhastati tiiki
80ndate keskpaigas. Aastakümnete jooksul on inime-

Foto: Juhan Särgava

INDREK EENSAAR
arendusosakonna juhataja
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1. septembrist ühtlustati erinevate Saue
valla piirkondade laste huvihariduse
toetamise põhimõtted. Saue vald reguleerib või toetab laste osalemist kolme
eri liiki huvihariduse pakkujate osas:
Saue valla munitsipaalkoolid, Saue
valla munitsipaalhuvikoolid, erahuvikoolid ja -spordiklubid. Lisaks on
Saue vald sõlminud mõne naaberomavalitsusega lepingud toetamaks meie
laste osalemist naaberomavalitsuste
huvikoolides.

valitud huviringis osalemise eest. Eelmise näite puhul (koorilaul, robootika ja
malering) oleks koorilaul
tasuta ning robootika eest
tuleks tasuda 15 eurot kuus
ja maleringi eest samuti 15
eurot kuus.
Võrreldes
varasemaga
on uudseks ka infosüsteemi
ARNO kasutamine. Nimelt
toimub munitsipaalkoolide
huviringidesse registreerimine ning ringides osalemise eest arvete esitamine
infosüsteemis ARNO (Huvikoolide alajaotus). piksel.
ee/arno/saue/ Täpsematele
küsimustele vastavad koolide huvijuhid.
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Lehetu külavanem Riho Kivisild Turba tuletõrje komando pumbaga tiiki tühjendamas

sed tiiki igasugust rämpsu
visanud: suured palgid,
pudelid, vanad rehvid ehk
kõike, mida ei viitsitud
prügikasti panna. „Nüüd ei
tahtnud ka lapsed enam tiigis ujuda. Puhastamist oli
juba aastaid vaja ja sellepärast sai valdade ühinemislepingusse see sisse kirjutatud. Ka Lehetu arengukavas

on tiigi puhastamine ja puhkeala rajamine ühe tegevusena sees,“ selgitab Laur.
Igatahes alustati 9. augusti õhtul Lehetu tiigist
vee välja pumpamisega,
seejärel veeti välja muda
koos rämpsuga, toodi põhja
täiteks kruusa ja liiva. Pinnase tööd tegi Laaser Puit
OÜ, vee pumpamise võttis

enda peale külavanem Riho
Kivisild Turba tuletõrjeühingust. Kuna põhjas oli
lisaks mudale pehme savi,
siis tehti munakividest aluspõhi supluse poolele ja kaeti
jämedateralise liivaga. Ühtlasi leiti üles vana tuletõrje
veevõtukoha toru, mille puhastamise võttis toimetada
Saidafarm. Nüüd jääb leida

Na aberomava l it suse
munitsipaalhuvikoolides
osalemist toetab Saue vald
sarnaselt varasemate aastatega (lepingud on sõlmitud
Tallinna ja Keila linnaga,
Harku, Lääne-Harju, Saku
ja Kohila valdadega). Lepingute olemasolu tagab Saue
valla lastele võimaluse õppida nimetatud kohalike omavalitsuste munitsipaalhuvikoolides (nt Huvikeskus
Kullo, Keila muusikakool
jt) ning vald tasub iga lapse
eest teisele omavalitsusele
ringi maksumusele vastava pearaha. Siinkohal peab
meeles pidama, et lapsevanem tasub alati teise omavalitsuse huvikooli õppemaksu, mis on siiski ainult osa
õppekoha tegelikust maksumusest (sageli pöörduvad
lapsevanemad pahameelega
vallavalitsuse poole, küsides
miks huvitegevus Tallinnas
neile tasuta ei ole).
Valdkonda reguleerivad
Saue valla õigusaktid:
Saue valla laste ja noorte
huvitegevuse toetamise kord erahuvikoolides ja –spordiklubides
www.riigiteataja.ee/
akt/405012019026,
Saue valla munitsipaalkoolide huviringide õppetasude kehtestamine atp.
amphora.ee/sauevv/index.
aspx?itm=502708.

veel ca 500 m3 vett, milles
loodetakse abi saada eelkõige taevataadilt.
„Tiigi ääres olev lipuväljak on plaanis 2020. aastal
korda teha – paigaldada uus
lipumast ja selle ümber teha
väike väljak koos teerajaga
ning kaunistada suurte lillevaasidega. Selleks kirjutab
Lehetu külaselts KOP-i projekti,“ tutvustab Laur tulevikuplaane.
Sel aastal on Lehetu
küla avalikus ruumis teisigi
väikseid, aga märgatavaid
muutusi olnud. Lammutati aastaid tühjana seisnud
4-korruseline tondiloss. Riigikogu sünnipäeva ajal paigaldasid Saue vald, Lehetu
külaselts, Saidafarm OÜ
ja Kaitseliidu Harju malev
üheskoos Lehetu külas sündinud Asutava Kogu liikme
Jakob Linrosi auks mälestuspingi. Ühtlasi on see
sündmus Lehetu küla kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks. Järgmisel aastal
jätkatakse tiigi ümbruse
korrastamisega.
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Saue valla
ametlikud
teated
Saue
Vallavalitsus
kehtestas
28.08.2019. aasta korraldusega Laagri
alevikus Koru tn 11, 13 ja 19 kinnistute
ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks
on elamumaa kinnistute ümberkruntimine, eesmärgiga kinnistutele püstitada kehtiva detailplaneeringuga
ette nähtud üksikelamute asemel
kuni kahe korteriga elamud, ehitisealuse pinnaga kuni 580 m², täisehitusprotsendiga (kuni 25%). Kinnistute
suurused on planeeritud suurustega
alates 2000m², mille suurused on
kooskõlas Saue valla üldplaneeringuga kehtestatud krundi miinimumsuurustestega kahe korteriga elamute
puhul. Juurdepääsud planeeritakse
Koru tänavalt, arvestades, et iga korter saab eraldi juurdepääsu. Planeeringualal on lahendatud tehnovõrkude lahendus, esitatud servituutide
vajadus ning määratud haljastuse ja
heakorra nõuded. Maa-alal kehtib
osaliselt (Veskimöldre 2) Koru I, Koru
V, Koru IV ja Laagri alajaama kinnistute detailplaneering (kehtestatud
Saue Vallavolikogu 28. jaanuari 2010.
aasta otsusega nr 3), millega kavandati planeeringualale elamurajooni
rajamist. Planeeringu alusel määrati
Koru tn 11, 13 ja 19 kinnistule ehitusõigus üksikelamute ja abihoonete
püstitamiseks. Planeeritav maa-ala
asub Laagri alevikus, Instituudi tee ja
Juuliku - Tabasalu tee vahelisele alal.
Kinnistud piirnevad Koru tänavaga
ning Veskimöldre elamurajooniga.
Olemasolev hoonestus alal puudub.
Planeeritava maa-ala suuruseks on
ca 0,75 ha.
Saue
Vallavalitsus
kehtestas
21.08.2019. aasta korraldusega avalikustamisele Hüüru külas Väljamaa
kinnistu (72601:001:0617, suurusega
75 643 m², sihtotstarve maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada Väljamaa
kinnistu 34-ks elamu,- sotsiaal- ja
transpordimaa sihtotstarbega kruntideks ning määratakse ehitusõigus
üksikelamute ja kahe korteriga elamute ning abihoonete püstitamiseks.
Kokku moodustatakse 29 elamukrunti, millest 27 üksikelamukrunti
kavandatakse üksikelamute püstitamiseks ning kaks elamukrunti on
kavandatud kahe korteriga elamute
püstitamiseks. Lisaks planeeritakse
kolm transpordimaa krunti juurdepääsu tagamiseks ning kaks sotsiaalmaa (üldkasutatav maa 100%) krunti,
millest ühele krundile kavandatakse
multifunktsionaalse
spordiplatsi/
mänguväljaku rajamist. Planeeringuga on lahendatud juurdepääsud, parkimine ning kruntide tehnovarustus
ning on määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Planeeritav maaala asub Hüüru külas Tallinn-Paldiski
maantee ja Vatsla tee ning Kodasema
tee vahelisel maa-alal. Planeeritava
maa-ala suuruseks on ca 8,0 ha. Saue
valla üldplaneeringu kohaselt asub
detailplaneeringuks taotletav maaala tiheasustusalas ning planeeritava
maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks
on määratud pere- ja ridaelamumaa.
Detailplaneeringutega saab tutvuda Saue valla veebilehel: http://
sauevald.ee/kehtestatud-detailplaneeringud-2019. Lähemat informatsiooni saab planeeringute peaspetsialistilt. Maili Metsaotsalt 654 1157,
maili.metsaots@sauevald.ee

Ligi 200 000 eurot hariduslike erivajadustega laste
paremaks toimetulekuks koolides
Saue valla koolides on 498 erivajadusega last, valdavalt
aktiivsus- või käitumishäire ja/või õpiraskustega. See
moodustab viiendiku kõikidest õpilastest. Et nemad end
koolis paremini ja hoitumalt tunneksid, ehitatakse projekti
rahadega välja väikeklasse, rahunemistubasid ja Saue
gümnaasiumisse isegi lift.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

V

alla arendusprojektide juht Kati
Oolo ütleb, et Innove projekt „Väikelahendused HEV õpilaste
integreerimiseks tavakoolidesse” on tema senises
praktikas ilmselt kõige
keerulisem. Naine pidi end
kurssi viima valdkondliku
spetsiifikaga, küsima hinnapakkumisi ja koostama kalkulatsiooni alates
ruumide ümberehitusest
kuni vesimulli teraapialampideni. Muide, üldse
on Oolol praegu laual ja
lauasahtlis samaaegselt 22
erinevat rahataotlusprojekti. „Vanasti oli korraga käsil 2-3 projekti. Eks
vahepeal kipub järg käest
minema, et millisel on
nüüd hange pooleli, millisele tuleb aruandlus saata,“ naerab naine.
Igatahes on üks rahastustaotlus jälle positiivse otsuse saanud. Kõik
valla koolid saavad oma
soovide järgi parendada
HEV õpilaste kaasatust ja

PROJEKT

Kaasfinantseering

Laagri lasteaia juurdeehitus

1 062 311,93

Raudteetunneli ehitus (Veskitammi / Pärnu
mnt ristmik)

156 400

Koru Lasteaed/Kooli ehitus

910 350

Saue linna sisene (Sauepargi) kergliiklustee

226 100

Saue linna Keila mnt äärne kergliiklustee

329 999

Saue linna esmatasandi tervisekeskus

757 793

Midrimaa lasteaia rekonstrueerimine

491 310

Ääsmäe lasteaia rekonstrueerimine

253 756

Turba üürelamu ehitus

597 808

Laagri üürielamu ehitus

633 000

Tänavavalgustuse rekonstrueerimine Saue
linnas

313 060

Lifti ehitus

Tuleviku lasteaia fassaaditööd

120 000

Rahutoa rajamine ja sisustus

Lehetu küla Tondi kinnistu hoone lammutus

31 540

3 väikeklassi rajamine

Valla mürakaardi ja tegevuskava koostamine

15 487

Ohtlike jäätmete kogumisringid

28 380

Puuetega inimeste kodukohandused

59 245

Tule tänava rekonstrueerimine

100 000

Väikeklassi rajamine

Turba katlamaja lammutus ja jääkreostuse
likvideerimine

42 665,4

Õppe- ja abivahendid

Saue Tammiku hoolduskava koostamine

14 666,4

Õueala

HEV õpilastele väikelahendused

168 096

Haiba lastekodu rekonstrueerimine ja
turvakodu rajamine

480 000

Puuetega inimeste kodukohandused, II voor

64 252

KOKKU

6 856 219,73

Kellele-mida ehitatakse?
Sel õppeaastal õpib valla koolides kokku 498 haridusliku erivajadusega last, nendest väike- või eriklassi määratud 69, valdaval
enamusel on erivajadus seotud aktiivsus-, käitumishäire või
õpiraskustega, esineb ka liikumis- ning liitpuuet, sadakond last
vajab igapäevaselt tõhustatud või erituge.
Saue gümnaasium
Laagri kool
Ruila põhikool
Kernu põhikool
Nissi põhikool

Rahutoa rajamine
Õueala
Õueala
Rahutoa rajamine

Rahutoa rajamine
Turba kool

Õpiabi kabinet
Õueala

Ääsmäe põhikool

tingimusi oma majades,
selle jaoks küsiti koolijuhtidelt projekti sisendeid.
Ehitatakse välja mitu väikeklassi lastele, kellele
on diagnoosist tulenevalt
sobivam väiksem õpikeskkond ja –seltskond. Rajatakse neli rahunemistuba

Arendusosakonna laual on kaasfinantseeringu taotlusi 6,85 miljoni ulatuses

4 väikeklassi rajamine

koos sisustusega. Need
on sellised spetsiaalse disaini ja inventariga toad
lastele, kes vajavad pisut
üksiolemist. „Rahalises
mõttes kõige suurem osa
ehk pea 100 000 eurot läheb lifti ehitamiseks Saue
gümnaasiumisse. On see

ju meie suurim kool ja seal
on ette tulnud ka juba situatsioone, kus lift on liikumistakistusega lastele
hädavajalik koolis käimiseks,“ selgitab Oolo.
Kui
väikevarustuse
soetamine jääb koolide
enda teha, siis vald korral-

dab kaks hanget – lifti rajamine ja väikelasside ehitamine. Esimesel juhul on
tähtajaks 2020. aasta lõpp,
aga väikeklassid peaksid
valmima juba selle aasta
lõpuks või hiljemalt 2020.
aasta kevadeks.

Haiba lastekodu renoveerimiseks on esitatud rahataotlusprojekt
Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmesse esitas Saue
vald 800 000-eurose projekti lastekodu hoone renoveerimiseks ja laste
turvakodu rajamiseks (toetusosa
sellest 480 000 eurot). Maakonna
arengustrateegia tegevuskavasse on
projekt lisatud ja ettepanek maakondlikul tasandil kinnitatud.

Raha saavad meetmest projektid,
kus on kasusaajaid vähemalt viiest
omavalitsusest. Haiba lastekodus on
koos orvuks või vanemliku hoolitsuseta jäänud lapsed üle Harjumaa. Praegu
on see 30-kohaline, peale remonti on
kaalumisel kohtade arvu suurendamine.
Ka on kavas rajada käitumisprobleemidega ja perevägivalla käes
kannatavatele lastele turvakodu.
Viimane rajatakse praeguse raamatu-

kogu ruumidesse, raamatukogu kolib
omakorda renoveeritavasse Haiba
kultuurikeskusesse.
Planeeritakse renoveerida sisuliselt kogu lastekodu maja. Vahetada
välja uksed-aknad, panna uus katus,
kanalisatsiooni ja ventilatsioonisüsteemid, värskendada seinu ja
põrandaid.
Taotlemine käib läbi kohalike
omavalitsusliitude (HOL) ja maakondlike arendusorganisatsioonide (MARO),

kellele omavalitsused esitavad
eeltaotlused. Liidud omakorda teevad
selektsiooni ja esitavad valitud projektid rahandusministeeriumile, kes
annab õiguse osaleda taotlusvoorus.
HOL ja MARO on oma heakskiidu Haiba
lastekodu projektile juba andnud ning
edasine menetlus käib ministeeriumis.
Eeldatavalt sügis-talvel saame võimaluse esitada põhitaotlus otse MATA
toetusmeetmesse.

Arvamuse väljaselgitamine Harju maakonna Saue valla ja Rapla
maakonna Märjamaa valla vahelise piiri muutmise kohta
Märjamaa valla Kohatu küla Eharanna
ja Raja kinnistute omanikud on
esitanud Saue vallavalitsusele avalduse,
millega soovivad muuta Harju
maakonna Saue valla Lehetu küla
ja Rapla maakonna Märjamaa valla
Kohatu küla vahelist piiri.
RIHO JOHANSON
abivallavanem

S

aue vallavolikogu on
25.10.2018 otsusega
nr 82 „Harju maakonna Saue valla ja Rapla
maakonna Märjamaa val-

la vahelise piiri muutmise algatamine“ algatanud
Harju maakonnas Saue
valla Lehetu küla ja Rapla
maakonna Märjamaa valla
Kohatu küla vahelise piiri
muutmise.
Märjamaa vallavoliko-

gu on 19.02.2019 otsusega
nr 124 „Harju maakonna
Saue valla ja Rapla maakonna Märjamaa valla vahelise piiri muutmise algatamine” nõustunud piiride
muutmise algatamisega.
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7
lõike 7 punkt 2 sätestab,
et territooriumiosa ühe
haldusüksuse koosseisust
teise haldusüksuse koosseisu arvamisel korraldatakse elanike arvamuse
väljaselgitamine asjaomasel territooriumiosal asustusüksuste kaupa.
Saue vallavalitsus on
kaasanud arvamuse väljaselgitamise menetlusse
piirimuudatusega
puu-

MAAKONNA PIIRI MUUDATUSE ETTEPANEKU SKEEM

Punasega tähistatud ala on hetkel Märjamaa valla territoorium,
mis piirimuudatuse korral muutuks Saue valla territooriumiks.

dutatud
katastriüksuse
omanikud või esindajad.
Arvamuse väljaselgitamise küsitluslehed kaasatud

isikutele on saadetud tähitud kirjaga ning vastamise
tähtajaga 30.09.2019.

Et ennetada uue
Pärnu maantee
aluse tunneli
seinte kattumist
„Mari on loll“
tüüpi sõnumitega,
lähenes Saue vald
maanteeametile
ideega mõtestada
puhtad
betoonpinnad
kohe alguses
ümber legaalseteks
grafitiseinteks.

Laagri Spotile rahvusvaheline mõõde
Veskitammi tunnelisse planeeritav grafitisein ühines 70
riiki ja ligi 180 kohta hõlmava, kunstnikke ja legaalseid
grafitiseinu siduva keskkonnaga Wallspot.

Tim Marsh, Barcelona

Bemie, Barcelona

Sagie, Göteborg

Nuriatoll, Barcelona

ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

I

gasugu silma eest ära
paigad kipuvad varem
või hiljem noorkunstnike
näppude abil täis soditama.
Tõsi, alati võib olla variant,
et erinevad inimesed vaatavad asjale erinevalt. Ühtede
jaoks võib ka suvaliselt üle
seina lastud värvijuga olla
kunst või juhuslik roppus
kanda sügavamat sõnumit.
Teised peavad seda pättuseks ja ulatuvad politsei telefoninumbrit valima.
Grafiti on oma olemuselt salapärane kunstivorm.
Seda teevad oma kodanikunime reeglina varjavad
loojad salapärastesse ja varjatud kohtadesse. Ambitsioone on neil erinevaid.
Kes tahab oma loomepuhangut jagada, kes tahab
konkreetset sõnumit levitada, kes avalikku ruumi värve tuua. Üks on kindel – nad
toimetavad seal oma vabast
ajast ja vabast mõtlemisest.
Ja vähemalt Tallinna grafitiskeenel ei ole enamasti
tegemist tegelastega kuritegelikest jõukudest, kellega
grafititegijaid tihti ühte patta pannakse. Tallinna ühe
suurima spreivärve müüva
kaupluse Spekter juht Allan
Luberg teab, et nii mõnigi
grafitikunstnik on kunstialase kõrgharidusega ja nii
mõnigi on igapäevaelus hoopis lugupeetud pereinimene.
Ta usub ka, et enamasti on
sel seltskonnal ka eetika ja
moraalipiirid paigas, ega
uhiuut maja ikka märgistama ei kiputa, pigem mõjuvad neile kutsuvana vanad
mahajäetud tehasehooned.
Aga nagu igas valdkonnas,
võivad ka grafitimaastikul
olla omad pahad poisid.
Seaduslike seinte süsteem
Aga grafitimaailmas on
olemas ka selline kontsept-

Tim Marsh x Jono Wots, Barcelona

sioon nagu legaalsed seinad.
Tallinnas on selline Telliskivi loomelinnakus, aga seda
ei pea valdkonna inimesed
just kuigi heaks lõuendiks
– lagunema kippuvatest tellistest sein ei anna palju võimalusi. „Paljudes Euroopa
riikides on olemas avalikud
ja seaduslikud seinad, kuhu
inimesed saavad karistuse
hirmuta oma teoseid luua.
Meile satub poodi vähemalt
kord päevas mõni välismaalane, kes küsib nõu, kuhu
võiks joonistama minna,“
toob Allan näite. Tema ise
on ka grafitiga tegelenud
juba pea paarkümmend aastat, osalenud festivalidel ja
tellimustööde riigihangetel,
aga oma kunstnikunime jätab ta siiski saladuseks, nii
on selles maailmas kombeks.
Projektipõhiselt on legaalseid grafiti häppeninge
meil Eestiski tehtud. 2007.
aastal toimus „Märka pakendikonteinerit“ aktsioon,
kus prügikonteinerid said
värvilise võõba. Muidu tohibki grafitit ametlikult teha
vaid tellimustöödena (mida
tuleb ka täitsa ette) või siis
Telliskivis, üks sein on ka
Lasnamäel.
Laagri Spot kui
märgiline algus
Allan usub, et Saue valla
ja maanteeameti koostöö-

Bemie, Rotterdam

mõttel on jumet, sest see annab võimaluse Eesti grafitikunsti taset tõsta ja sellest
võidab ka omavalitsus. Seda
enam, et pinda on piisavalt
palju ja jätkub eriilmelistele
töödele, lisaks on maanteeamet lubanud projekti esimese osa õnnestumisel legaalseks grafitiseinaks anda ka
mõned sajad meetrid Pärnu
poole asuva Maksimarketi
tunneli.
„Laagri Spoti tekkimine
annaks signaali, et kunst ja
kultuur ei pea koonduma
vaid linnade keskustesse, et
linnapiiri taga on tegelikult
ka elu. Lisaks on Saue vald
oma põhiväärtusteski lubanud avalikku ruumi väärtustada ning avatust uutele
ideedele näitab soov katsetada asjadega, mida konservatiivsem hoiak ei lubaks
isegi lauale tuua. Praegusel juhul siis avaliku galerii
loomist grafitikunstnikele,“
leiab valla kultuuritöö juht
Kaija Velmet. Ta usub, et
selline algatus võimaldab
kummutada dogma, et grafiti on vandaalitsemine, vastupidi – see on kunstiliik,
mitte suvaline sirgeldamine.
Muidugi antakse vallamajas ka aru, et võib juhtuda, et projekt läheb käest ära
ja ühel päeval tuleb ikkagi
seinad valge värviga üle
tõmmata. Samas ütleb teiste kogemus, et kui seinad

on kaetud professionaalse
grafitiga, siis niisama „Mari
on loll“ sodimist on palju
vähem.
Algus võimsa
häppeningiga
Laagri Spoti kontseptsiooni
alustatakse kaheksa Eesti kunstniku ja rühmituse
(Multistab, EK53, Martin
Rattas, Kuise, Jamal, Cosh,
Neki & Keuz) kutsumisega
esimese värvikatte andmisele. Nad on kõik pisut erineva käekirja ja väljunditega, mis annab võimaluse
eksponeerida Eesti grafiti
mitmekesisust.
Üritusele
tuleb meeleolu lisama DJ
Kurly Beats, Saue linna oma
mees, oodata on ka kohalikke räppareid, toimuvad töötoad, kus saavad kõik huvilised ise spreipudeli kätte
ja spetsialisti juhendamisel
esimesed joonistused teha.
Ja kindlasti ei pea see olema vaid noorte teema, isegi
põnev oleks ju, kui mõni hilisteismeline oma vanaema
sel päeval kaasa kutsuks ja
mõlemad näpud värviseks
saavad.
Loomulikult on häppeningi päeval liiklus pisut
häiritud, aga läbi saavad
igal juhul ka need, kes tunnelit algsel eesmärgil üle tee
minemiseks kasutavad.
Igatahes – avatud meelt
ja uudishimu!

Wallspot on rahvusvaheline netikeskkond, mis loodud sidumaks
tänavakunsti erinevaid osapooli: kunstnikke, fotograafe, ametnikke, kultuurijuhte. Selle maailma mitmekesisus on integreeritud
ühte äppi.
Kunstnikele annab see ülevaate üle ilma legaalsetest pindadest, kuhu nad saavad broneerida endale aja, minna kohale,
valmis teha oma taies, pildistada see üles ja laadida samasse
keskkonda galeriisse kogu maailmale vaatamiseks. Legaalsete
pindade kontseptsioon ongi see, et muidu justkui keelatud ja isegi karistatav grafiti joonistamine on neil seintel täiesti lubatud.
Selle keskkonnaga on ühinenud pea 6000 loojat ja kunstnikku
üle maailma. Kohti on ligi 180, neid jagub nii Taisse kui Keeniasse,
Kanadasse ja Kesk-Ameerikasse, Euroopast rääkimata. Ida-Euroopast ega Skandinaaviast ei ole senini seal küll ühtegi osalejat.
Septembri alguses alustas Saue vald Wallspotiga koostööd, seega on Eestil ja Laagri Spotil au ja luksus olla esimene omataoline
siinkandis.
Omavalitsusele, kes on andnud mõne oma pinna vabaks
loominguliseks väljenduseks, annab see võimaluse rikastada
avalikku ruumi ning pälvida tähelepanu ka rahvusvahelises
mõõtkavas. Legaalseid pindu võib muidugi pakkuda ka eraomanik. Keskkond ise on väga dünaamiline. Kunagi ei tea, kui kauaks
üks töö seinale jääb. Vabalt võib juhtuda, et juba 24 tunni pärast
on üks grafititöö asendunud teisega ja alles jääb vaid märge ja
foto Wallspoti keskkonnas.
Wallspot koondab lisaks ka inimesi, kes on niisama huvitatud
tänavakunstist ja tahavad olla kursis selle valdkonna tegijate ja
tehtuga. Paljudes kohtades on sellised legaalsed seinad toonud
kohale hulga turiste. Ühelt poolt levivad jutud ägedast linnaruumist, korraldatakse grafitifestivale, sinna leiavad tee ka turistid.
Teiselt poolt on levima hakanud ka kunstnike endi reisid erinevatesse riikidesse, mille eesmärgiks ongi leida kohti, kus eneseväljendusega tegeleda ja oma looming mõnele seinale jätta.
Internetist võib leida lausa konkreetseid viiteid, näiteks „7
Top Destinations for Street Art Tourism“, S“treet Art City Breaks:
Where to Find The Best Street Art?“. Üsna samas võtmes nagu
soovitused „10 asja, mida teha lapsega Londonis“ või „Kummalised asjad, mida teha New Yorgis“. Ühel päeval on ehk Laagri Spot
ka leitav Eesti turismibülletäänides või reisisoovitustes.
Sauevallakale siis aga teadmiseks, et kui Veskitammi tunnelis
kunstnikke sehkendamas näete – see on täitsa lubatud tegevus.
www.facebook.com/wallspot.org

29. SEPTEMBRIL
KELL 13-18 UUES
PÄRNU MAANTEE
TUNNELIS

LAAGRI
SPOT
DJ
KURLY
BEATS

GRAFITIKUNSTI
GRAFITIKUNSTI
GALERII
GALERII
HÄPPENING
HÄPPENING
GRAFITI TÖÖTUBA KELL 14.00

LISAINFO: Laagri kultuurikeskus, tel 679676.
Töötoas osalemine eelregistreerimisega
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Maanteealuse tunneli seinad saavad
lõuendiks – septembri lõpus toimub
grafitihäppening Laagri Spot

5

Maidla terviserada sai
suvelõpu viievõistlusega
ametliku avamispitseri
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Osaleja: „Eakatel
on vaja end kenasti
riidesse panna ja
kodust välja minna“
Harju pensionärid pidasid augustikuu alguses Ääsmäel
traditsioonilist ühispidu, üksiti markeeris kokkusaamine ka Harjumaa Pensionäride Ühenduse MTÜ 20.
tegevusaastat.
Pensionäride peod osalejate vähesuses üle just ei kurda, ka Ääsmäele
oli 10. augustil kogunenud pealt paarisaja osaleja üle Harju. Rae naised andsid väikse laulunumbri lõõtsa saatel ja kui Suveniir alustas,
oli plats hetkega tantsijaid täis, ei mingit hoovõttu ega platsi servas
asjatut kügelemist.
Milvi Mänd Kehrast nendib, et sealtkandist on ikka Ääsmäele suvepidusse sõidetud pea igal aastal. Vanasti tuldi kohe suurte bussidega. „Juba maikuus hakati küsima, et kas ikka läheme,“ meenutab
Milvi. Tema arvates on Ääsmäe ka hea keskne koht, kerge tulla üle
terve Harjumaa. „See on selline suve keskpaik, varsti algavad juba
sügisesed aiatööd, aga see augusti algus on mõnus aeg kokku saada.
Kui aastaid oled käinud, on juba sõpru-tuttavaid ees, kellega on alati
rõõm kohtuda,“ nendib naine. Tõsi, sel korral oldi Kehrast vaid ühe
autotäiega, bussi eakad enam oma sõitudeks niiväga ei saa.

Olvi Suurkütt Ääsmäelt on olnud aastaid augustikuise peo
eestvedaja
Maie Uhtlik Saue linnast kinnitab samuti, et Saue prouad on aastaid Ääsmäel peol käinud. Maie mäletab aegu, kui üritus toimus koolimajas, siis olid aastad, mil pidu kooliõue peal toimus ja seal künka
peal suppi sai söödud. Saue prouad on seal isegi tantsu- ja huumorinumbritega esinenud. Maiel on vanas kalendermärkmikus kirjas, et
juba 2004. aastal on osalemisest märge maas. „See külaplats on väga
ilus koht, ilusam veel kui meie Saue linna tammik, kus linnaüritusi
korraldatakse. Rahvas oli nii hoos. Suveniir pidi tegema tunniajase
esinemise, aga tegid ühe lisaseti veel,“ ütleb Maie. Naise sõnul oli
vanemale generatsioonile sellised kokkusaamised hädavajalikud ja
oodatud. Saab panna pidusemad riided üll ja kodust välja. „Olvi on
olnud selle eestvedaja kõik aastad, tahtis ta vist küll vahepeal taganeda, aga ei tulnud välja,“ naerab Maie. Aga temagi nendib, et transport peole vajaks suuremat toetust.
Ka Harjumaa pensionäride ühenduse esimees Ago Kokser ütleb, et
kuigi rahaline panus peo korraldamiseks tuleb ühenduselt, siis reaalselt korraldab koha peal pidu ikka kohalik eakate selts. „Ääsmäe
klubi on ikka tubli. Väga tubli,“ kiidab mees.
Muide, Olvile anti üritusel üle ka Eesti Pensionäride ühenduse tänukiri, pikaajalise sisuka tegevuse eest Harjumaa eakate juhtimisel.
On ju Ääsmäe Olvi ühenduse staažikaim liige ja vankrivedaja.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

Maidla endise suvilapiirkonna elanikud on veetnud viimase
paari aasta vabad momendid metsas küla lastele mängimise
ja sportimise kohta ehitades. Augustikuu viimasel päeval sai
plats ametlikult ühise perepäevaga avatuks kuulutatud.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

KUULITÕUGE,
8–11-aastased poisid:
1. koht Jan Talts (6.56)
2. koht Joosep Õim (5.70)
3. koht Martin Maasen
(5.40)
KUULITÕUGE,
12–15-aastased poisid:
1. Ralph Rupert Nigul
(11.52)
2. Mattias Tagarand (8.46)
3. Lennart Tamm (8.43)

S

ee võis olla 2016. aasta, kui kevadtalgute
korras rahvas kokku
sai ja koristas lähedal asuvat Jõemetsa metsatukka,
mille vald oli külale riigilt
taotlenud. „Mõtlesime oma
laste peale. Neid on siin erinevas vanuses, aga kohta,
kus koos mängida, ei olnudki. Tahaks ju palli mängida, aga koduaedades on
ümberringi kasvuhooned ja
aknaklaasid,“ naerab külaelanik Siiri Maasen.
Key Smirnova võttis asja
vedada. Otsustati, et tuleb
siis tasapisi tühjale platsile mõtet otsima hakata.
Laste esimene unistus oli
jalkaplats, üsna kohe rajati
ka jooksurada. See kõik nii
kergesti, kui siin ühes lauses
kõlab, muidugi ei sündinud.
Seal oli ikka toorest jõudu
juurikate maa seest rebimisel, oli kraavide kaevamist,
puiduhakke laotamist, muruseemne külvamist…
Projektile on õnnestunud
saada ka toetusrahasid, ligi
12 500 eurot, aga sellest
enamgi on sisse pandud töötunde oma enese tegemiste
kõrvalt. „Eks me pidime
arvestama, kui palju oma
kätetööd saame panustada,“
nendib Siiri, rõõmustades
samas, et entusiaste külas
siiski leidub, vahel ollakse suisa kolmekümnekesi
väljas. Ainult seikluspargi
panid üles spetsialistid, ülejäänu on ise rajatud.
Olemas on jooksurada,
mis talvel üksiti ka suusa-

TULEMUSED

KUULITÕUGE, mehed:
1. Mait Tagarand (14.20)
2. Janno Antsmäe (12.97)
3. Marek Kurg (11.94)
Meeskondliku karika võitjad (vasakult): Lennart Tamm, Ralph
Rupert Nigul, Mattias Tagarand, Lysandra Varik, Simona
Rõõmusaar

tamist kannatab; jalgpalliväljak, kus igaõhtuselt
paarikümnekesi lahinguid
peetakse;
võrkpalliplats,
kus saab palli visata ja kaugust hüpata. „Isegi onn on
olemas, vaja ju kuskil rahulikult sõjanõu ka pidada,“
mõistab Siiri laste erisoovi.

Avamisvõistlused
31. augusti hommik. Päikesejänkud kihutavad juba
mööda terviserada, õhus
on ärevust. Mehed on telgi
paigaldanud ja juhtmeid vedanud, et Siiri saaks ürituse
mikrofonis käima tõmmata.
Kohtunikud Jaanika Antsmäe, Kätlin Kadak ja Triin
Sarapuu vaatavad üle oma
tööülesanded, peakohtunikuks on võistluste idee autor Key Smirnova. Registreerimine võib alata.
Suvelõpu viievõistlusele registreerus 32 inimest.
Võisteldi individuaalaladel
(pallivise, kuulitõuge) ja
võistkondlikult (jalgpall,
võrkpall ja teatevõistlus).
Kõige noorem sportlane oli

PALLIVISE, 0–7-aastased
tüdrukud:
1. Carmen Marmor (6.43)
PALLIVISE, 8–11-aastased
tüdrukud:
1. Claudia Rõõmusaar
(25.18)
2. Victoria Marmor (5.33)
PALLIVISE,
12–15-aastased
tüdrukud:
1. Simona Rõõmusaar
(32.46)
2. Ly-Marleen Kannel
(19.89)
3. Lysandra Varik (14.49)

Pidulik avamine. Lindi lõikab
läbi Maidla külavanem Margus
Reintam

kõigest 4-aastane Johannes Raad, tõukas kuuli ega
olnud nõus seda vahetama
kergema palli vastu – kuldmedal oma vanusegrupis
igati välja teenitud.
Oli palju päikest, naeru, rõkkeid, kaasaelamisi
vanemate ja vanavanemate
poolt.
„Tänuavaldused ürituse toetajatele – Saue vald,
Maidla külaselts, Ääsmäe
põhikool, Kadarbiku talu,

PALLIVISE, naised
1. Kerli Kütsar (31.60)
2. Triin Sarapuu (29.92)
3. Ülle Kütsar (21.30)
Meeskondliku
viievõistluse karika võitis
ülekaalukalt võistkond
Viktor koosseisus Ralph
Rupert Nigul, Mattias
Tagarand, Lennart Tamm,
Simona Rõõmusaar ja
Lysandra Varik.

Blue Cat Cake – ja ka ürituse korraldajatele. Näeme
rajal juba järgmisel aastal,
vahepeal tehke trenni!“ soovitab Siiri.

Saue linna uus tervisekeskus ootab
patsiente alates 16. septembrist
Ligi 1,1-miljoniline uus maja mahutab
nii meedikud kui vallamaja sotsiaal- ja
haridusosakondade inimesed.
SAUE VALDUR
leht@sauevald.ee

Ü

hel pool Grossi
pood, teisel pool
ehitatav vallamaja,
asub tervisekeskuski n-ö
linna tuiksoonel uhiuues
ja moodsate võimalustega
majas. Hoone esimese korruse paremas tiivas asub
ruumikas fuajee koos registratuuriga, kaks protseduuride ruumi, vasakul tiivas on toad pereõdedele ja

tohtritele, lisaks olmeruumid ja tehnosõlmed. Teisel
korrusel on ruumid koduõele, logopeedile, füsioterapeudile, ämmaemandale
ning üks blokk sotsiaaltöötajale, lastekaitsetöötajale
ja psühholoogile.
„Eks natuke kurb on ka
kolida, nii oma ja kodune
oli siin ju kõik, esialgu on
isegi natuke ärev tunne,“
tunnistab perearst Anu
Mäeorg. Neis ruumides on
toimetatud 1998. aastast,

seega üle kahe kümnendi.
Samas on uus maja ja uued
võimalused tema sõnul
kahtlemata inspireerivad.
Patsientide jaoks kolimine suurt midagi ei muuda,
telefoninumbrid ja arstid
jäävad samaks, maja on
nüüd lihtsalt teisel pool
parki.
Enne uues kohas alustamist on 12.-13. septembril

senine tervisekeskus kolimise tõttu suletud. Mäeorg
palub patsientidel saata neil
päevil e-postiga teade, kui
on vaja avada töövõimetusleht või tellida retseptiravimeid. „Ja palume ka
mõistvat suhtumist, eks
alguses läheb sisseelamisega ehk natuke aega,“ ütleb
Mäeorg.

10 päeva, 300 kilomeetrit, 4 kaotatud kilogrammi ja lubadus
hakata õppima hispaania keelt – nii võiks Meelis Mäekalle
suvise rännaku kokku võtta. Mees oli trassil tegelikult juba
teist korda ja lubab kindlasti minna ka kolmandat. Miks ta
sinna kipub?
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

Mis Sinu eesmärk oli?
Tahtsid 10 kilo maha võtta?
Ei, seda mõtet mul ei olnud,
kuigi miinus nelja kiloga tulin tagasi küll. Tegelikult on
see minu kvaliteetaeg oma
vennaga. Madis elab muidu
Islandil ega me ei kohtugi
väga aasta jooksul, aga need
kümme päeva veedame suvel teineteise seltsis.
No aga samahästi võiksite
siis ju ka Eestis matkata?
No jaa, siin võiks ju käia
ka, aga maa on meil lage,
metsarajad rohtunud ning
sääski ja parme parvedes.
Hispaanias on ilus loodus,
vahelduvad maastikud, kunagi ei tea, mis järgmiseks
tuleb, kas jõuad mõne armsa väikelinna või kirikuni.
See on ju vana püha usutee.
Kliima on ka mõnus, eriti
Santiago tee põhjapoolsel
rajal. Ei ole väga palav, paremat kätt on kogu aeg meri,
viskab mõnusa tuule peale.
Vahel kõnnid asfaldil, vahel
paned 12 kilomeetrit mägiteid üles.
Millisel lõigul olite?
2017. aastal olime ka seal
põhjapoolsel rajal. Alustasime Bilbaost, tahtsime jõuda Santiagoni, aga vennal
läksid jalad alt. Lõpetasime
Luarcas. Sel aastal siis tegime selle tee lõpuni kuni
Santiagoni välja. Kümne
päevaga käisime umbes 300
km. Kõige lühem päev oli
23 ja kõige pikem 47 kilomeetrit.
Kümme päeva 24/7 vennaga koos, tülisid ei tekkinud?
No ikka midagi oli, aga siis
kõnnid päevakese 100 meetrit tagapool ja asi jälle korras.
Aga üldiselt – kas kordagi
ei tekkinud mõtet, et saadaks kõik kuu peale ja läheks koju tagasi?
Ikka tekkis. Meenub üks
moment, kui kõik öömajad
olid kinni ja lõpuks pimeda eel leidsime ühe, kus oli
ainult ÜKS vaba koht. Anti
meile hoopis telk ööbimiseks, vihma sadas, pesta ei
saanud. Vaat siis korra tekkis tunne jah. Aga tegime
järgmise päeva lühikese ja

esimeses linnas võtsime
korraliku hotellitoa. Öö puhaste linade vahel heas voodis ja käegalöömise tunne
oli kadunud.
Kuidas olme seal trassil
üldse korraldatud on?
Kõik teel olijad saavad omale ränduripassi. See tuleb
teeäärsetes albergue’tes ette
näidata. Need on spetsiaalsed palverändurite majutuskohad, sellised tagasihoidlikud, isegi askeetlikud,
kahekorruselisi narisid tuba
täis. Naised-mehed segamini, kes norskab, kes hakkab
aovalgel taskulambiga ringi
sahmima – privaatsust ei
ole. Pole enamasti tekkigi,
see peab endal kaasa olema. Mõnes kohas on ööbimismajas ka köök, saab ise
süüa teha.
Maksavad enamasti kuue
euro ringis öö, aga kuna
neisse odavatesse kohtadesse ei saa ette kohta kinni
panna, siis võib juhtuda, et
ei saagi ööbima sinna, kuhu
plaanisid. Tavaliselt peab
siis mitmeid kilomeetreid
edasi kõndima, enne kui
järgmine tuleb.
Kui majas on köök, saab
poest kiirnuudleid osta või
külmutatud pitsa soojaks
lasta. Vahel on küla nii väike, et poodi polegi. Siis on
kohalikus kohvikus palverändurite eine – kümne euro
eest saab tavaliselt kolm
käiku. Minul oli tee peal
seljakotis ikka banaan ja
tuunikala konserv kaasas.
Poed on pühapäeviti Hispaanias reeglina suletud.
Milliseid inimesi kohtasid?
Kohalikud ise on väga sõbralikud, ainult et ühtegi
keelt peale hispaania keele
nad ei räägi. Aga see ei ta-

kista neid kontakti otsimast
ja suhtlemast. Selle väikse
lubaduse endale andsin küll,
et hakkan hispaania keelt
õppima.
Rajal on inimesed ka abivalmid ja avatud. Palju on ka
täitsa üksi rändavaid inimesi, aga mulle see ei sobiks.
Ma tahan ikka suhelda ja
jagada. Samas kui grupp on
kahest suurem, võib tekkida
juba eriarvamusi. Kes tahab
käia päevas 15 km, kes 50.
Kes tahab hommikul kauem
magada, kes igas veekogus
ujumas käia. Kahekesi koos
tundub mulle kõige parem
variant. Aga nägime igasuguseid inimesi – mehi ja
naisi, ema pojaga, noorpaar
enne pulmi üksteist testimas, murtud südameid ravima tulnud inimesi…
Milline varustus peaks
olema?
Mina eelistan spordijalanõusid. Käisin oma maratonitossudes, hea ja kindel,
et peavad vastu. Inimesed
kasutavad ka matkasaapaid,
aga ega seal suuremat mäkkeronimist ei ole. Vennal
eelmisel korral tegid matkasaapad jalgadele pigem
karuteene.
Seljakott võiks olla võimalikult kerge, üle 10 kilo
mitte, mõni päev tuleb ju
kümneid kilomeetreid üles
mäkke minna. Kohustuslikud asjad kotis on veepudel
ja plaastrid, sest olgu see
toss kuitahes mugav, mingid villid ikka tekivad. Päikesekaitsevahendid: kreem,
müts. Ja kõige olulisem –
kaaslane peab olema õigesti
valitud.
On see siis rohkem füüsiline kui vaimne katsumus?
Natuke ilmselt mõlemat.
Samas ise saad ju valida

Camino de Santiago / Santiago tee
Santiago de Compostela katedraal on üks olulisemaid palverännu sihtpunkte kristlaste jaoks
Jeruusalemma ja Rooma kõrval. Kuigi Camino de Santiago ehk Püha Jaakobuse tee on traditsiooniliselt olnud religioosne palverännak, valivad tänapäeval paljud inimesed selle „jalutuspuhkuseks“ mitmel muul põhjusel. Mõni taotleb paremat füüsist, mõni igapäevaelust lahtiühendamist,
andes aega lihtsalt rahule ja enesearengule. Paljude jaoks on see võimalus klaarida päid või tunda
seost loodusega. Kuid muidugi on ka neid, kes teevad Camino läbi usulistel põhjustel, kuigi need
inimesed on vähemuses. Camino on tuntud oma
kogukonnatunde ja seltskondliku õhkkonna
poolest.
Camino de Santiago on õieti rännuteede võrgustik, kus eristatakse üheksat erinevat rada, mis
läbivad Hispaaniat, Prantsusmaad, Portugali.

Camino Frances – 780km
Camino Portugues – 600km
Camino Portugues Coastal – 178km
Camino del Norte – 466km
Camino Primitivo – 315km
Via de la Plata – 1,000km
Via Podiensis – 752km
Camino Finisterre – 90-118 km
Camino Ingles – 120km

koormuse, kui palju päevas
kõnnid. Ja isegi treenimata
jalg jaksab 30 kilomeetrit
päevas sammuda. Mulle
meeldib isegi rohkem. Ma ju
sinna liikuma lähengi, mitte
raamatut lugema. Tavaliselt
alustame kella 7 paiku hommikul, keskpäevaks oleme
juba planeeritud sihtkohas,
siis vaatame ringi. Väga
mõnusaid väikelinnu jääb
teele, kuhu niisama kunagi
ei satuks. Iga päev on mõni
kindlus või kirik või pühapaik teel.
Tulid siis suured mõtted ka
pähe?
Eks ikka mõtted tekivad,

mingi puhastus vast käib
läbi, kuigi minu jaoks on see
ennekõike võimalus looduses liikuda. Spordilaagriga
ma seda just ei võrdleks,
koormused pole kuigi suured.
Mõtteid on seinast seina –
praktilisest murest, kas jalad
peavad vastu, kuni selleni,
et peaks proovima olla parem inimene. Meie räägime
vennaga palju lapsepõlvest.
Tema on minust kolm aastat
vanem, meenutame, mida
mäletame, mida mõtlesime.
Aga ei, minu jaoks ei ole
see palverännak. Ja üldse
tundub mulle, et seda pühadust on seal vähemaks

jäänud. Rajal ollakse suurte
gruppidega, käiakse lihtsalt nagu kahepäevastel
kooliekskursioonidel, mõnel lõigul oli nagu laulupeo
rongkäik, mõni lõik tehakse
vahepeal üldse bussiga. Kõik
hüüavad üksteisele „Buon
camino!“ ehk head teed.
Ja lõpuks?
Lõpuks jõuad sinna Santiago
keskväljakule. Inimesed istuvad maas ja tähistavad,
tehakse fotosid ja jäetakse
rituaalselt hüvasti oma saabastega… Mina? Mina ei
teinud suurt midagi. Lihtsalt
läbi käidud sai. Eks ma lähen
jälle.

NISSI PIIRKONNA EAKATE
UUE HOOAJA ESIMENE
HAAPSALU VEEKESKUSE
KÜLASTUS TOIMUB
25. SEPTEMBRIL
VÄLJASÕIT
RIISIPERE KULTUURIMAJA
EEST KELL 11.00
TURBA KAUPLUSE EEST 11.10
Hind 5 € (pilet + transport)
Ootame aktiivset osavõttu!
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Nõlvaku lasteaia liikumisõpetaja
Meelis võttis suvel ette
300-kilomeetrise palverännaku
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Esimene koolipäev – Miabeth on
üliõnnelik, ema pühib aina pisaraid
Teeme kohe selgeks, et pisarad
on puhtalt heldimusest – segu
hämmeldusest, et laps on nii suureks
saanud, aktusel mängitava hümni
härdusest, eesootava uue eluetapi
põnevusest... Kerge huumoriga
vürtsitades – pisar võib tulla
ka sellest, kui lüüa kokku kõik
kooliminemisega seotud kulud.
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee
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-aastane Miabeth kooliminekust väga ei unistanud.
„Päeval ei saa magada,“ selgitanud tirts emale.
Miabeth on nimelt supermagaja. Natuke ettevalmistusi ikka tehti, leiti suvel mahti raamatuid lugeda,
sari „Laura lood“ oli lemmik, aga ette võeti ka „Väike
prints“, harjutati läbi metsa kooliteed. „Miabeth loeb kenasti ja arvutab, kella veel ei tunne, aga ketsipaelu seob
juba ammu. Ema-isa telefoninumbrid on peas,“ usub
ema Kelli Kõluvere, et laps on kooliks valmis.
Mingit pealinna eliitkooli mõtet peres polnud, kevadel ühelt koolikatselt teisele ei tormatud. Tundus olevat
mõttetu logistika hakata algklassi last kaugele kooli vedama. „Ma ise olen ka Saue gümnaasiumi lõpetanud, nii
et see oli üsna loomulik valik,“ nendib Kelli.
1. september on natuke ärev siiski. Koolivorm sätitakse selga, lokid keeratakse pähe. „Ta oli nii elevil ja
positiivne. Eriti hea meel oli tal veel selle üle, et aktusele
sai minna käsikäes minu sõbranna tütre Brigittaga, kes
alustas 12. klassi. Ta oli nii õnnelik, no tõesti nagu vasikas kevadel, silmad särasid,“ rõõmustab emagi tütre
rõõmu üle.
Aga kui Miabethil väljendub esimese koolipäeva
rõõm silmasäras, siis tema emal hoopis silmavees. „Mul
on terve päeva tegu, et pisaraid tagasi hoida. Pidin sundima end vahepeal hoopis muudele asjadele mõtlema, et
mitte päris nutma hakata. Ma olen muidu ka üliemotsionaalne, aga sel päeval oli asi täitsa käest ära. Õhtuks olin
täitsa läbi, positiivses mõttes küll, aga nii palju emotsioone oli,“ tunnistab Kelli.
Juba teisel koolipäeval nuiab Miabeth, et tahab üksi
kooli minna, et ta juba suur tüdruk. Sellest hoolimata
jalutavad vanemad esimese nädala ikka lapsega hommikul kaasa. Seda toonitati ka mõni päev enne kooli algust toimunud koosolekul, kus klassijuhataja andis nõu,
et vanemad oleksid ikka alguses lastele toeks ja lähedal
olemas. Kellil on hea meel, et Miabethi klassijuhatajaks
sai Merike Saul, kogemusega pedagoog, 34 aastat Saue
gümnaasiumis õpetanud. „Ta on sellise emaliku hoiakuga, mulle väga sobib,“ nendib Kelli.
Emana pelgab naine natuke, kuidas tema väike tüdruk ikkagi hakkama saab. Natuke rahustab, et ta ise töötab ka Sauel – kui Miabethil peaks tekkima mingi mure,
siis ema on ligidal. Eks kuuldud on ka jutte koolikiusamisest, küll õelutsevad tüdrukud kaaslase kehakaalu pärast või on poisid rumalalt agressiivsed. „Ma olen kogu
aeg Miabethile rääkinud, et kui keegi ütleb midagi pahasti või on mure, siis kohe tuleb emale-isale helistada.
Mul käib ühe sõbranna laps Saue koolis, talle ütlesin ka,
et hoia silma peal,“ ei taha Kelli lasta tekkida olukorral,
et laps peaks oma murega üksi jääma.

Kohalike tordivõlurite
looming 1. septembriks

Nr 17 / september / 2019
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Grete Võrklaev / GreteGurmee Allikult

Miabethile meeldivad käelised tegevused.
Huviringideks sai valitud keraamika, skulptuur ja
pisiplastika ning lasteaias alustatud showgrupp
Vikerkaar. Neli korda nädalas peale tunde on
tüdrukul tegevust peale kooli, reede on vaba päev.
„Eks vaatame, kuidas talle meeldib. Aga mina
pooldan seda, et on mingi tegevus lapsel peale
kooli,“ leiab Kelli. KOKKU KUUS 53 EUROT.

Saue gümnaasiumis on koolivorm,
mis pole küll otseselt kohustuslik,
aga väiksemad ikka kannavad
igapäevaselt. „Miabethile see väga
meeldib, mulle endale ka. Ostsime talle
seeliku, kampsuni, polosärgi, vesti ja
triiksärgi. Müts anti koolist.
Aga juba teisel päeval tüdruk
uuris, miks suurematel lastel
ei ole vormi seljas,“ naerab
Kelli. KOKKU 118,5 EUROT.

1. septembril viis Miabeth oma klassijuhatajale
suure roosa hortensia. „Ise kinkisime talle ka
lillekimbu, meil on peres selline komme,
et tähtpäevadel tuuakse ikka lilli,
Miabethile lilled väga meeldivad,“ teab
Kelli. KOKKU 20 EUROT.

Miabeth pinginaaber Johannaga
Ülejäänud kooliasjade
kohta andis klassijuhataja
kaasa tervelt kahe
lehekülje pikkuse nimekirja
vajalikest asjadest.
Sussikotist vesivärvideni.
KOKKU 85 EUROT.

Pisut enne kooli sai Miabeth
omale ka esimese telefoni.
„Valisime talle iPhone´i, sest meil
Miabethi isaga on ka Apple’i
telefonid ja saame kasutada
peresiseselt äppe, millega saab
igal ajahetkel positsioneerida,
kus laps on, saab panna
piiranguid telefoni ja mängude
kasutamisele. Telefon on jah
pigem turvalisuse teema. Et meie
teaksime, kus ta on ja mis ta
teeb, aga samas saaks ka laps
igal hetkel, kui vaja, meid kätte,“
kirjeldab Kelli.
KOKKU 399 EUROT.

Miabethi perel on kombeks
tähtpäevi käia restoranis
tähistamas. Esimesel
koolipäeval mindi oma
lemmikrestorani Snoob
kolmekesi sööma. „Väga
palju rahvast oli, raske oli
isegi lauda saada. Aga see
on meie pere lemmikkoht,
Sauelt hea lähedal minna
ka,“ nendib Kelli.
KOKKU 80 EUROT.

Muidugi sai Miabeth endale ka koolikoti.
Tüdruk tahtis üht konkreetset kotti,
värvisoovid olid tal teada – roosa ja halli
kombinatsioon. „See on Erich Krause
oma. See on üks bränd, mis teeb kõike
pliiatsist pinalini. Sellest teadlikuks sain
aga läbi Facebooki grupi „Suvebeebid
2012“. Kui tütar sündis, liitusin sellega,
sealt saab igasuguseid asju teada. Nüüd siis mõni
kuu tagasi oligi koolikottide teema, jagati infot,
linke, pilte, hindu. Sealt Miabeth endale sobiva
leidiski, aga Eestis oli see mudel läbi müüdud. Eks
ma olen selline ema, kes otsis siis interneti läbi, et
kust saaks. Leedust lõpuks tellisin,“ naerab Kelli.
Naine nendib, et niisama poodi minnes poleks tal
pooltki nii ülevaatlikku infot olnud, sellest FB grupist
oli väga abi. KOKKU 65 EUROT.

Oma toast pidi vastne
koolilaps nukumaja
välja kolima, asemele
tulid koolilaud, tool ja
lamp. „Lapsel peab ikka
konkreetne õppimise koht ka
olema,“ leiab Kelli.
KOKKU 578 EUROT.
Miabeth käsikäes
abiturient Brigittaga

Muidugi sai Miabeth ka uued dressid-tossud-joped, aga seda
Kelli isegi ei pea kooliminekuga seotuks. Need asjad oleks tulnud osta ju
ka siis, kui laps lasteaias veel käiks ja on vanadest välja kasvanud. Et aga
seegi väljaminek tuli teha, siis saamaks ülevaadet kõikidest kuludest, pandi
needki kirja. KOKKU 200 EUROT.

Kaijaliina Saun Lehetust

„Kinkisime Miabethile
koolimineku puhul
kõrvarõngad, isa on meil
selline kinkija tüüp,“ ütleb
Kelli. 200 EUROT.

Lapse taskuraha osas veel perel
mingit konkreetset plaani ei ole. Kelli usub, et
see hakkab toimuma vajaduspõhiselt ja pigem
nii, et kui laps küsib ja selgitab, milleks vaja,
siis antakse, mitte kindel summa nädalas.

Merle Viikmäe Vanamõisast
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LAAGRI HARIDUS- JA SPORDIKESKUS OÜ / LAAGRI HUVIALAKOOL
Toimumisaeg

Ujumine (1.-3.klass)

E - 16.00-17.00, T - 16.00.17.00,
K - 15.00-16.00, R - 15.00-16.00

Ujumine (3.-5.klass)

E - 17.00-18.00, K - 16.00-17.00,
R - 16.00-17.00

Ujumine (6.-9.klass edasijõudnud)

E - 18.00-19.00, K - 17.00-18.00, R - 17.00-18.00

Jalgpalliring 2.-3.klass (JK Laagri HK)
Jalgpalliring 4.-6.klass (JK Laagri HK)
Jalgpalliring 7.-9.klass (JK Laagri HK)
Jalgpalliring 1.klass (Harju Jalgpallikool)
Jalgpalliring 2.klass (Harju Jalgpallikool)
Jalgpalliring 3.-4.klass (Harju Jalgpallikool)
Kergejõustik 1.-3.klass
Kergejõustik 4.-9.klass

Hind

I ja IV veerand - E - 14.15-15.45, N - 14.00-15.30
R - 14.00-15.30. II ja III veerand täpsustamisel
I ja IV veerand - T - täpsustamisel, K - 15.45-17.15,
N - 15.45-17.15. II ja III veerand täpsustamisel
I ja IV veerand - T - täpsustamisel, K - 15.45-17.15,
N - 15.45-17.15. II ja III veerand täpsustamisel
E - 13.00-14.30, K - 13.00-14.30, R - 13.00-14.30
II ja III veerand täpsustamisel
E - 13.30-15.00, K - 13.30-15.00, R - 13.30-15.00
II ja III veerand täpsustamisel
E - 15.00-16.30, K - 15.00-16.30, R - 15.00-16.30
II ja III veerand täpsustamisel
I ja IV veerand - T - 15.30-17.00, N - 15.30-17.00
II ja III veerand - T - 15.00-16.15, N - 15.00-16.15
I ja IV veerand - T - 17.00-18.30, N - 17.00-18.30
II ja III veerand - T - 16.15-17.30, N - 16.15-17.30

Registreerimisinfo

20 € (1x nädalas)
25 € (2x nädalas)
30 € (3x nädalas)
20 € (1x nädalas)
25 € (2x nädalas)
30 € (3x nädalas)
20 € (1x nädalas)
25 € (2x nädalas)
30 € (3x nädalas)
50 € (3x nädalas)
40 € (2x nädalas)
50 € (3x nädalas)
40 € (2x nädalas)
50 € (3x nädalas)
40 € (2x nädalas)
50 € (3xnädalas)
40 € (2xnädalas)
50 € (3x nädalas)
40 € (2x nädalas)
50 € (3x nädalas)
40 € (2x nädalas)
25 € (1x nädalas)
30 € (2x nädalas)
25 € (1x nädalas)
30 € (2x nädalas)
24 € (1x nädalas)
30 € (2x nädalas)

Alates 09.09.2019 - Ujula
Alates 09.09.2019 - Ujula
Alates 09.09.2019 - Ujula
Alates 02.09.2019 - Staadion
Alates 02.09.2019 - Staadion
Alates 02.09.2019 - Staadion
Alates 02.09.2019 - Staadion
Alates 02.09.2019 - Staadion
Alates 02.09.2019 - Staadion
Alates 03.09.2019 - Staadion ja võimla
Alates 03.09.2019 - Staadion ja võimla

Võitluskunstid BUDOKOOL

T - 16.00-17.00, N - 16.15-17.15

Võitluskunstid TAEKWONDOKOOL

E - 16.15-17.15, R - 14.30-15.30

24 € (1x nädalas)
30 € (2x nädalas)

Alates 09.09.2019 - II korruse peeglisaal

Käsipall 1.-3.klass poisid (Käsipalliklubi HC Tallinn)

I ja IV veerand - E - 14.20-15.20, T - 14.05-15.05
N - 15.00-16.00

25 € (1 x nädalas)
35 € (2-3 x nädalas)

Alates 03.09.2019 - Võimla

25 € (1 x nädalas)
35 € (2-3 x nädalas)

Võimla

25 € (1 x nädalas)
35 € (2-3 x nädalas)

Alates 03.09.2019 - Võimla

25 € (1 x nädalas)
35 € (2-3 x nädalas)

Võimla

LAUL JA MUUSIKA

25 € (1x nädalas)
35 € (2-3x nädalas)
25 € (1x nädalas)
35 € (2x nädalas)

Mänguline robootika 2.-3.klassile
Programmeerimise algõpe
Projektõpe
Tehnoloogiaõpetus 2.-3.kooliaste

Toimumisaeg
Üks kord nädalas (esmaspäev kell 12.30-13.30, teisipäev 12.15-13.15 või
kolmapäev kell 12.15-13.15)
Üks kord nädalas (esmaspäev kell 13.30-15.00, teisipäev 13.15-14.45 või
kolmapäev kell 13.15-14.45)
Üks kord nädalas (esmaspäev kell 15.00-16.30 või teisipäev 14.45-16.15)
Üks kord nädalas (esmaspäev kell 16.30-18.00, teisipäev 16.15-17.45 või
kolmapäev 14.45-16.15 + teatud nädalatel kolmapäev 16.15-17.45)
E - 15.15 - 16.45 (algajad 4.-9.klassid)
T - 16.00 - 17.30 (edasijõudnud 4.-9.klassid)

Hind

Registreerimisinfo

30 €

Alates 03.09.2019 - Muusikaklass

30 €

Alates 03.09.2019 - Muusikaklass

15 €
30 €
30 €
15 €
35 €
täpsustamisel
60 €

Alates 03.09.2019 - Muusikaklass
Alates 11.09.2019 - Muusikaklass
Alates 11.09.2019 - Muusikaklass
Alates 11.09.2019 - Muusikaklass
Alates 11.09.2019 - Muusikaklass
Alates 16.09.2019 - Ruum nr
(täpsustamisel)
Alates 13.09.2019 - Ruum nr. 219

45 €

Alates 10.09.2019 - Ruum nr. 222

60 €
90 €
120 €

Kokkuleppel õpetajaga
Kokkuleppel õpetajaga
Kokkuleppel õpetajaga

60 €

Kokkuleppel õpetajaga

30 €

Alates 19.09.2019 - Ruum nr. 218

Hind

Registreerimisinfo

25 €

Alates 02.09.2019 - Robootika klass

30 €

Alates 02.09.2019 - Robootika klass

30 €

Alates 02.09.2019 - Robootika klass

40 €

Alates 02.09.2019 - Robootika klass

26 €

Alates 09.09.2019 - Metallikoda

Kardiring

T - 15.00 - 16.15 (1.-4.klassid) lapse pikkus peab olema vähemalt 130cm).
K - 16.00 - 17.15 (5.-9.klassid)

50 €

Videostuudio
Lennumodellism

N - 14.05 - 15.35 (2.-4.klassid) N - 15.35 - 17.05 (5.-9.klassid)
R - 14.05 - 15.35 (algajad)
R - 15.35 - 17.05 (edasijõudnud)

25 €
25 €

Toimumisaeg

Hind

R- 13.00 - 17.00 (5 rühma)

50 €
(1x nädalas)

Väikekool (5-6 aastased)

E - 13.15 - 16.15

Astra laulustuudio "Väike Solist" Veskitammi- ja Laagri
Lasteaiale

E - 15.30 - 16.05 (Laagri Last.)
T - 15.30 - 16.05 (Laagri Last.)
E - 16.15 - 16.50 (Veskitammi)
T - 16.15 - 16.50 (Veskitammi)

45 €
(1x nädalas)

Showtants 3-7 aastastele / Kasekese Lasteaed

N - 15.15 - 15.45 (vanem rühm)
N - 15.55 - 16.25 (noorem rühm)

Showtants 3-7 aastastele / Nõlvaku Lasteaed
N - 17.00 - 17.30
Tantsuline võimlemine / akrobaatika 4-7 aastastele / UUS N - 17.30 - 18.00
Ujumine 5.-6.a. (1 rühm)
Ujumine 5.-6.a. (algajad)
Ujumine 5.-6.a. (edasijõudnud)
Balletiring eelkooliealised

E - 16.00 - 16.30
T ja N (3 rühma) - 16.30 - 17.15,
17.15 - 18.00, 18.00 - 18.45
T ja N (3 rühma) - 16.30 - 17.15,
17.15 - 18.00, 18.00 - 18.45
E - 15.45 - 16.30

VESKITAMMI 22 , SAUE VALD, HARJUMAA.
www.laagrihuvialakool.ee Taigur Tooming, taigur@laagrihuvialakool.ee

T - 14.05-15.35

35 €

Keiu Kunstistuudio (5.-9.klass)

T - 15.45-17.15

35 €

Kodukultuuriring (1.-2.klass)
Kodukultuuriring (3.-4.klass)
Puutööring tüdrukutele ja
poistele (edasijõudnud)
Puutööring tüdrukutele ja
poistele (algajad)
Moedisain (1.-3.klass)
Moedisain (4.-8.klass)
Kokandusring
TASULINE PIKAPÄEVARÜHM
(Laagri Kooli 1.-3.klassidele)

K - 13.10-14.40
K - 14.45-16.15

30 €
30 €

N - 15.15-16.45

20 €

Alates 12.09.2019 - Puutööklass

T - 15.45-17.15

20 €

Alates 10.09.2019 - Puutööklass

N - 15.00-16.30
N - 16.30-18.00
T - 17.30-19.00

24 €
24 €
24 €

E-N - 12.00-15.00

70 €

Alates 12.09.2019 - Käsitööklass
Alates 12.09.2019 - Käsitööklass
Alates 10.09.2019 - Käsitööklass
Alates 09.09.2019 - ruum
(täpsustamisel)

TANTS JA LIIKUMINE
Showtants ja akrobaatika
“Carolina Laagri” (1.-2.klass)
Showtants ja akrobaatika
“Carolina Laagri” (3.-5.klass)

Toimumisaeg
E- 14.00 - 15.00
K- 14.00 - 15.00
E- 14.30 - 15.30
K- 14.30 - 15.30
Noorem rühm
(1.-3.klass)
E- 14.15 - 15.15
K- 14.15 - 15.15
Vanem rühm
(4.-8.klass)
E- 15.15 - 16.15
K- 15.15 - 16.15

Hind

Registreerimisinfo

35 €

Alates 04.09.2019 - Laagri Kooli aula

35 €

Alates 04.09.2019 - Laagri Kooli aula

35 €

Alates 04.09.2019 - II korruse
peeglisaal

35 €

Alates 04.09.2019 - II korruse
peeglisaal

T - 14.00 - 15.00
R - 13.15 - 14.15

35 €

Alates 06.09.2019 - Laagri Kooli aula
või II korruse peeglisaal

T - 15.00 - 16.00
N - 15.00 - 16.00

35 €

Alates 05.09.2019 - II korruse
peeglisaal või Laagri Kooli aula

Toimumisaeg
T - 12.15 - 13.00
K - 14.05 - 14.50

Hind

Registreerimisinfo

27 €

Alates 10.09.2019 - Ruum nr. 303

täpsustamisel

27 €

Hispaania keel ja kultuur / UUS täpsustamisel

27 €

MUUD RINGID

Toimumisaeg
K - 14.05 - 16.20
(2 rühma)
K - 14.05 - 15.35
T 16.00 - 17.30
(1.-3. klass)
T 17.30 - 19.00
(4.-9.klass)
N - 13.10 - 14.10
N - 14.05 - 15.05

Hind

Registreerimisinfo

20 €

Alates 04.09.2019 - Ruum nr 220

20 €

Alates 18.09.2019 - Ruum nr 222

25 €

Alates 03.09.2019 - kooli aula

20 €

Alates 12.09.2019 - Robootika klass

Laste- ja noorte äriõpe / UUS

R - 14.05 - 15.35

25 €

Tomiga rahatargaks / UUS

Täpsustamisel

30 €

ETTEVALMISTUSKURSUSED
9.KLASSIDE ÕPILASTELE

Toimumisaeg

Hind

Showtants “Minu Tantsukool”

Showtants “Minu Tantsukool”
Tantsuring HIP-HOP /
FREESTYLE (1.-3.klasss) "Minu
Tantsukool"
Tantsuring HIP-HOP /
FREESTYLE (4.-8.klass) "Minu
Tantsukool"
KEELED

Vene keel ja kultuur / UUS

E - 14.30 - 15.30

Eelkool (6-7 aastased)

Keiu Kunstistuudio (2.-4.klass)

Alates 04.10.2019 - Ruum nr. 304
Alates 09.09.2019 - Savikoda
Alates 04.09.2019 - Savikoda
Alates 05.09.2019 - Savikoda
Alates 05.09.2019 - Savikoda
Alates 10.09.2019 - Ruum
(täpsustamisel)
Alates 10.09.2019 - Ruum
(täpsustamisel)
Alates 02.10.2019 - Käsitööklass
Alates 02.10.2019 - Käsitööklass

Alates 16.09.2019 - Laagri Kooliga samas
majas 0 korrusel Via Fitnessi jõusaalis

Trummi individuaalõpe (4 akadeemilist tundi kuus) R - individuaaltund kokkulkeppel õpetajaga
T - 14.00 - 15.00 (algajad), T - 15.00 - 16.00 (algajad), T - 16.00 Kitarriring
17.00 (edasijõudnud), T - 16.00 - 17.00 (edasijõudnud)
Klaveri individuaalõpe (4 akadeemilist tundi kuus) individuaaltund kokkuleppel õpetajaga
Klaveri individuaalõpe (6 akadeemilist tundi kuus) individuaaltund kokkuleppel õpetajaga
Klaveri individuaalõpe (8 akadeemilist tundi kuus) individuaaltund kokkuleppel õpetajaga
Akordioni individuaalõpe (4 akadeemilist tundi
individuaaltund kokkuleppel õpetajaga
kuus)

Mänguline robootika 1.klassile

20 €
26 €
26 €
26 €
26 €

56 €

E - 13.00-18.00 (1.-6.klass)

TEHNIKARINGID

Alates 12.09.2019 - Ruum nr. 204

T - 15.00-16.30
E - 14.20-15.50
K - 14.05-15.35
N - 12.30-14.00
N - 14.00-15.30

Inglise keel (1.klassid)

Plokkflöödiõpe / UUS

Torupilliring / UUS

Registreerimisinfo

20 €

Alates 10.09.2019 - Võimla

Laulustuudio (1.-9.klass)
Laulustuudio POP/JÄZZ BÄND / LAUL (1.-4.klass)
Laulustuudio POP/JÄZZ BÄND / LAUL (5.-9.klass)
Laulustuudio POP/JÄZZ BÄND / LAUL (1.-9.klass)
BÄNDIRING

Laulustuudio (5.-9.klass)

Võimla

Hind

N - 14.00-15.30

25 €

Toimumisaeg
T - 14.00-14.45; K - 15.30-16.15 (Nõmme Kultuurik.) N - 14.0014.45 (2 tundi nädalas)
T - 14.00-14.45; K - 16.15-17.00 (Nõmme Kultuurik.); N - 14.4515.30; R - 16.00-17.30 (Nõmme Kultuurik.) (2 tundi nädalas)
kokkuleppel õpetajaga.
Individuaaltund kokkuleppel õpetajaga
K - 18.00-19.00
K - 19.00-20.00
Individuaaltund kokkuleppel õpetajaga
K - 18.00-19.00 (1.-3.klass), K - 19.00-20.00 (4.-9.klass)

Laulustuudio (1.-4.klass)

Alates 02.09.2019 - Võimla

Toimumisaeg

26 €

Alates 03.09.2019 - Unibet
Kardikeskus (Pärnu mnt. 556a, Laagri
Rimi katuseparklas, sissepääs Rimi
peauksest).
Alates 12.09.2019 - Robootikaklass
Alates 06.09.2019 - Puutööklass

Registreerimisinfo
Alates 06.09.2019. R - ruum nr. 118 (õp. Merike
Raudmann); R - ruum nr. 2117 (õp. Kristi Bauman);
R - ruum nr. 204 (õp. Ülle Vizgirda); R - ruum nr. 205
(õp. Jaana Tooming);R - ruum nr. 206 (õp. Katrin
Jõeste)
Alates 09.09.2019. E - ruum nr. 204 (õp. Ülle Vizgirda
ja õp. Merike Raudmann)
Alates 09.09.2019 - Laagri Lasteaia- ja Veskitammi
Lasteaia saal

Malering
Kabering
Teatriring "STUUDIO"
Mõttemängud

Matemaatika
Eesti keel ja kirjandus
TÄISKASVANUTELE

20 €
20 €
18 €
(1x nädalas)
18 € (1x nädalas)
26 € (2x nädalas)
18 € (1x nädalas)
26 € (2x nädalas)
20 €

Alates 19.09.2019. Kasekese Lasteaias
Alates 19.09.2019. Nõlvaku Lasteaias
Alates 05.09.2019. Laagri Kooli peeglisaal
Alates 09.09.2019 - Ujula
Alates 10.09.2019 - Ujula
Alates 10.09.2019 - Ujula
Alates 16.09.2019 - Laagri Kooli aula

Alates 13.09.2019 - Ruum
(täpsustamisel)
Alates 06.01.2020 - Ruum
(täpsustamisel)
Registreerimisinfo

alates november
145 € (kursuse tasu)
2019 - märts 2020
alates november
145 € (kursuse tasu)
2019 - märts 2020

täpsustamisel
täpsustamisel

Hind

Registreerimisinfo

80 €

Savikoda

Keraamikakursus

Toimumisaeg
I rühm – esmaspäeviti, 28.10 9.12. 2019, kell 18.00-19.30
II rühm – neljapäeviti, 30.10 11.12.2019, kell 18.00-19.30
veebr, märts, aprill 2020

80 €

Keiu Kunstistuudio kursus

T - 18.00-19.30

50 €

Keiu Kunstistuudio kursus

veebr, märts, aprill 2020

50 €

Joogakursused

N - 18.15-19.45

35 €

Savikoda
Alates 17.09.2019 - Ruum
(täpsustamisel)
täpsustamisel
Alates 12.09.2019- Veskitammi
Lasteaia saal või Laagri Kooli
aula

Keraamikakursus

HARJU JK
Harju JK Laagri I klass (Laagri staadion)
Harju JK Laagri II klass (Laagri staadion)
Harju JK Laagri III-V klass (Laagri staadion)
Harju JK Laagri 2013-14 (Laagri staadion)
Harju JK Laagri 2011-12 (Laagri staadion)
Harju JK Laagri 2010-11 (Laagri staadion)
Harju JK Laagri 2009-10 (Laagri staadion)
Harju JK Laagri 2007-08 (Laagri staadion)
Harju JK Laagri 2005-06 (Laagri staadion)
Harju JK Laagri Esindus (2002, 2003, 2004
sünniaastaga mängijad) (Laagri staadion)
Harju JK Tüdrukud

20 €

Alates 01.10.2019 - Ruum
(täpsustamisel)
Alates 01.10.2019 - Ruum
(täpsustamisel)

Harju JK Laagri Pääsküla Koolis (I-II klass)
Harju JK Laagri jalgpalli treeningud
Veskitammi Lasteaias:

Toimumisaeg
E, K, R: 13:00-14:30
E, K, R: 13:30-15:00
E, K, N: 15:00-16:30
P: 17:00-18:30
E, T, R: 18:00-19:30
E, T, R: 18:00-19:30
E, K, R: 17:00-18:30
E, K, R 18:30-20:00
E, K, N, R: 17:00-18:30

Hind
50 €
50 €
50 €
20 €
50 €
50 €
50 €
50 €
50 €

E, T, K, N 18:30-20:00

50 €

E: 16:30-18:00; K
16:00-17:30
K & N: 12:30-14:00
N: 16:00-16:30
(Nooremad) 16:3517:05 (Vanemad)

Harju JK Laagri jalgpalli treeningud Tuleviku
N: 16:35-17:05
Lasteaias:
N: 15:15-15:45
Harju JK Laagri jalgpalli treeningud Nõlvaku
(Vanemad) 15:50Lasteaias:
16:20 (Nooremad)
Harju JK Laagri jalgpalli treeningud Ram
R: 15:30-16:00
Veskimöldre Lasteaias:
T: 16:25-16:55
Harju JK Laagri jalgpalli treeningud Laagri
(Nooremad) 17:00Lasteaias:
17:30 (Vanemad)

www.harjujk.ee Siim Nuuma, 56907970

Info

www.harjujk.ee/
treeninggrupid/laagri;
info@harjujk.ee;
56907970

30 €
40 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €

www.harjujk.ee/
lasteaiad;
info@harjujk.ee ;
56907970

HUVITEGEVUS SAUE VALLAS

Käsipall 1.-3.klass poisid (Käsipalliklubi HC Tallinn)
II ja III veerand T ja N toimuvad treeningud Kuuse E - 14.00-15.00, T - 14.30-15.30, N - 14.30-15.30
Spordihallis
I ja IV veerand - E - 15.20-16.20, T - 15.05-16.05
Käsipall 4.-8.klass poisid (Käsipalliklubi HC Tallinn)
N - 16.00-17.00
Käsipall 4.-8.klass poisid (Käsipalliklubi HC Tallinn)
II ja III veerand T ja N toimuvad treeningud Kuuse E - 15.00-16.00, T - 15.30-16.30, N - 15.30-16.30
Spordihallis
I ja IV veerand - E - 15.30-17.00, K - 15.30-17.00
Korvpall
R - 15.30-17.00
II ja III veerand - E - 16.15-17.30, K - 16.15-17.30
Korvpall
R - 16.00-17.30
I ja IV veerand - T - 13.05-14.05 (1.-2.klassid)
Akrobaatika
T - 14.05-15.05 (3.-5.klassid). II ja III veerand
täpsustamisel
Fitnesstreeningud jõusaalis (kooliealised noored, E - 15.00-16.00 (6.-9.klassid) N - 15.00-16.00 (6.-9.
tüdrukutele ja poistele) / UUS
klassid)

Alates 10.09.2019 - II korruse peeglisaal

KUNST JA KÄSITÖÖ
Maalimine ja meisterdamine
(1.-2.klass)
Lilleseadering (1.-9.klassid)
Keraamikaring (1.-3.klass)
Keraamikaring (1.-3.klass)
Keraamikaring (1.klass)
Keraamikaring (1.-3.klass)

Nr 17 / september / 2019

SPORT

10
Nr 17 / september / 2019

LAAGRI KULTUURIKESKUS

SAUE HUVIKESKUS, SAUE GÜMNAASIUM, SAUE NOORTEKESKUS, SAUE LASTEAED MIDRIMAA
Toimumisaeg
esmaspäev 10.30

Sirje Liiv, tel 6797842, e-mail: sirje.muusika@gmail.com

Muusikastuudio Vikerkaar: Pesamunade stuudio
(kuni 2.a.)

teisipäev 10.30

Sirje Liiv, tel 6797842, e-mail: sirje.muusika@gmail.com

Muusikastuudio Vikerkaar: Pesamunade stuudio
(kuni 3.a.)

kolmapäev 10.30

Sirje Liiv, tel 6797842, e-mail: sirje.muusika@gmail.com

aeg kokkuleppel

Sirje Liiv, tel 6797842, e-mail: sirje.muusika@gmail.com

aeg kokkuleppel

Sirje Liiv, tel 6797842, e-mail: sirje.muusika@gmail.com

Muusikastuudio Vikerkaar: laulu ja klaveri
individuaalõpe

Muusikastuudio Vikerkaar: teraapiline
muusikategevus
Beebiringid: Babyfit

neljapäev 11.00

Ave Lähker, mob 5018577, e-mail: ave.lahker@gmail.com

Beebiringid: Väikelaste liikumisring (1-3.a.)

neljapäev 10.00

Ave Lähker, mob 5018577, e-mail: ave.lahker@gmail.com

Tähetarga eelkool: eelkooli rühmad

esmaspäev

Leelo Eha, mob 58522440,
e-mail: tahetark.huvikool@gmail.com

ÕPILASTELE

Toimumisaeg

Hind

Animatsioon

K 16.00-17.00 Huvikeskuse kunstiklassis

16 € kuu

Keraamika algklassidele

T 12.15-14.15 Huvikeskuse kunstiklassis

15 € kuu

Keraamika põhikoolile
Muinasjutu meisterdamine
Meisterdamine

T 14.30-16.30 Huvikeskuse kunstiklassis
K 12.15-13.00 Huvikeskuse kunstiklassis
K 13.15-14.00 Huvikeskuse kunstiklassis

15 € kuu
15 € kuu
15 € kuu

Joonistamine ja maalimine I

R 12.15-13.45 Huvikeskuse kunstiklassis

15 € kuu

Joonistamine ja maalimine II

R 14.15-15.45 Huvikeskuse kunstiklassis

15 € kuu

Käsitööring Pitsid-satsid

E,N 14.30-16.00 Huvikeskuse kunstiklassis

18 € kuu

Skulptuur ja pisiplastika

E,N 12.15-13.45 Huvikeskuse kunstiklassis

18 € kuu

Loodusring

E 13.30-15.00 Saue Gümnaasiumis ruumis 203

15 € kuu

Showgrupp Vikerkaar

E 16.00-20.00 Saue Gümnaasiumi aulas
K 16.00-20.00 Saue spordihalli peegelsaalis

20 € kuu

Plokkflöödi õpe

Saue Gümnaasiumis, ajad kokkuleppel

30 € kuu

TÄISKASVANUTELE

Toimumisaeg

Hind

Väike Tõru eelkool: eelkooli rühmad

esmaspäev

MTÜ Väike Tõru, mob 56821585,
e-mail: vaiketoru@gmail.com

Majandusmängude huviring 1-3. klass

teisipäeviti

Helen Loos, mob 55691713, info@mangidestargaks.ee

Majandusmängude huviring 2-4. klass

teisipäeviti

Helen Loos, mob 55691713, info@mangidestargaks.ee

Keraamika

Majandusmängude huviring 3-9. klass

teisipäeviti

Helen Loos, mob 55691713, info@mangidestargaks.ee

Portree joonistamise kursus

3.okt.-28.nov. N 18.30-21.00 Huvikeskuse
kunstiklassis

40 € kuu

Nissitrollid muusikaselts: puhkpillide õpe

aeg kokkuleppel

Mari-Liis Simovart, mob 53089518, nissitrollid@gmail.com

Savituba peredele

alates 5. okt L 11.00-13.00 Huvikeskuse
kunstiklassis

14 € kord

Maalikursus täiskasvanutele

6.veebr.-30. aprill Huvikeskuse kunstiklassis

45 € kuu

Pereklubi LUMELIBLIKAS: beebide ja väikelaste laulureede 10.00
ja mängutunnid (7-12 k.)

Mariliis Lukk, mob 5270882, info@pesapuupereklubi.ee

Pereklubi LUMELIBLIKAS: beebide ja väikelaste laulureede 11.30
ja mängutunnid (2-6 k.)

Mariliis Lukk, mob 5270882, info@pesapuupereklubi.ee

1 kord kuus
teisipäeviti

Ema ja Lapse Hommikuklubi
Iluvõimlemise ALTA spordikool: I rühm (alates 7.a.)

Aldo Järve saatekitarri kursused algajatele

Aldo Järve saatekitarri kursused edasijõudnutele

Taaskasutuse kunstiring lastele

Larissa Melnikova, mob 56473901,
e-mail: larime.est@gmail.com

esmaspäev 18.15

Aldo Järve, mob 56460362, e-mail: aldo.jarve@gmail.com

Larissa Melnikova, mob 56473901,
e-mail: larime.est@gmail.com

esmaspäev 19.30

Aldo Järve, mob 56460362, e-mail: aldo.jarve@gmail.com

neljapäev 19.00

Kristina Tamm, mob 5020796, e-mail: kunstituba@hot.ee

neljapäev 17.30

Taaskasutuse kunstiring täiskasvanutele

Laagri kultuurikeskus, tel 6796765,
e-mail: laagri@sauekultuur.ee

teisipäev ja
neljapäev 15.30

teisipäev ja
neljapäev 17.00

Iluvõimlemise ALTA spordikool: II rühm (4-6.a.)

HUVITEGEVUS SAUE VALLAS

Registreerimisinfo

Muusikastuudio Vikerkaar: Pesamunade stuudio
(kuni 1.a.)

Sisemine Rahu loengute sari

teisipäev 19.00

Seltskonnatantsuklubi: hobitantsijate harjutustund

teisipäev 19.00

Seltskonnatantsuklubi: seltskonnatantsu algkursus

pühapäev 15.15

Kristina Tamm, mob 5020796, e-mail: kunstituba@hot.ee

Käthe Kobin, mob 5133038,
e-mail: kathekobin887@hotmail.com

Käthe Kobin, mob 5133038,
e-mail: kathekobin887@hotmail.com

Seltskonnatantsuklubi: hobigrupp I

pühapäev 17.00

Seltskonnatantsuklubi: hobigrupp II

pühapäev 18.45

Laagri Kristlik Kogudus ja Pühapäevakool

pühapäev 12.00

Wannamoisa segakoor

kolmapäev 18.15

Anne Mari Hamburg, mob 56691096

naisansambel PIHLAMARI

esmaspäev 19.00

Sirje Ojavee, mob 56490960

esmaspäev 11.00

Elju Vackermann, mob 5272715

Harrastusteater MÄNGUTEATER

Rahvatantsu segarühm LAAGRI LEEGID

Eakate tantsuline liikumine 60+

Veskitammi 8, Laagri www.sauevald.ee

esmaspäev 19.00

neljapäev 19.30

Saue Kägara naisrühm

Käthe Kobin, mob 5133038,
e-mail: kathekobin887@hotmail.com
Tõnis Roosimaa, mob 57813756,
e-mail: info@laagrikogudus.ee

Kersti Simon, mob 56909009

SAUE NOORTEKESKUS

E 20.00-21.30 K 18.30-19.30 Saue Gümnaasiumis

Saue Simmajadsegarühm

piksel.ee/arno/saue

piksel.ee/arno/saue;
marilinkongo@gmail.com
piksel.ee/arno/saue;
reetjyrgens@gmail.com
Registreerimisinfo

virve.laan@sauehuvikeskus.ee

Kersti Anni tel 5220243
Kalev Israel tel 5078758
Kalev Israel tel 5078758

Rahvamuusika ansambel Saue Kägara

Saue Lasteaias Midrimaa

Reet Jürgens tel 5223635

Saue Segakoor

K 19.30-21.30 Saue Gümnaasiumis

Elviira Alamaa tel 5225359

www.sauehuvikeskus.ee Sirje Luberg, 52 34 339

KERNU PÕHIKOOL
Toimumisaeg

Hind

Registreerimisinfo

0 € kalendrikuus esimese valitud huviringi
eest ja minimaalselt 25 € kalendrikuus
teise ja iga järgneva valitud huviringi eest
0 € kalendrikuus esimese valitud huviringi
eest ja minimaalselt 25 € kalendrikuus
teise ja iga järgneva valitud huviringi eest
0 € kalendrikuus esimese valitud huviringi
eest ja minimaalselt 25 € kalendrikuus
teise ja iga järgneva valitud huviringi eest.
0 € kalendrikuus esimese valitud huviringi
eest ja minimaalselt 25 € kalendrikuus
teise ja iga järgneva valitud huviringi eest.
Lisaks tuleb tasuda ujulapääse.
0 € kalendrikuus esimese valitud huviringi
eest ja minimaalselt 25 € kalendrikuus
teise ja iga järgneva valitud huviringi eest.

Spordiring, kergejõustik

Neljapäev
kell 14.00

Puidu ja sepistamise
huviring

Reedel
kell 13.00

Lilleseade huviring

Neljapäev
kell 14.00

Ujumine

Kolmapäev
kell 15.00

Muusikaring

Esmaspäeval
kell 13.00

Jalgpallitreeningud

Teisipäeval ja
Vastavalt Keila jalgpallikooli hinnakirjale.
reedel kell 15.00 www.keilajk.ee

Mirel Püss mob 5174614

Ingrid Novikova, laagri@sauekultuur.ee, +37253465917

10 € kord

E 19.00-20.30 N 19.30-20.30 Saue
Noortekeskuses
E 20.30-22.00 N 20.30-22.30 Saue
Noortekeskuses

Saue Simmajad naisrühm

Kristina Tamm, mob 5020796, e-mail: kunstituba@hot.ee

Käthe Kobin, mob 5133038,
e-mail: kathekobin887@hotmail.com

T 18.30-21.00 Huvikeskuse kunstiklassis

Registreerimisinfo

Juhendaja Sirje Raud. Osalejad registreerib
õpetaja Sirje Raud ja Kati Raju.
Juhendaja Ain Kauler. Osalejad registreerib
õpetaja Ain Kauler ja Kati Raju.
Juhendaja Nele Maide. Osalejad registreerib
õpetaja Nele Maide ja Kati Raju.
Juhendaja Sirje Raud. Osalejad registreerib
õpetaja Sirje Raud ja Kati Raju.
Juhendaja Jaan Vaidla. Osalejad registreerib
õpetaja Jaan Vaidla ja Kati Raju.
Alustab 3.septembrist kõik Kernu kooli
õpilased on oodatud. T ja R 15.00 - 16.30.
Treener: Erkki Kuriks erkki@keilajk.ee TEL.
5330 2623. www.keilajk.ee

www.kernu.edu.ee/index.php/huvitegevus Kati Raju, 53987087

RIISIPERE KULTUURIMAJA

ÕPILASTELE

Toimumisaeg

Hind

Registreerimisinfo

Matkaring

1 x kuus nädalavahetusel

15 €

piksel.ee/arno/saue

Kunstiring

K 15:00

15 €

piksel.ee/arno/saue

Toimumisaeg

Registreerimisinfo

Riisipere Kammerkoor

Hind täpsustamisel

E 19.00-2100 kammerkoorriisipere@googlegroup.com

DJ-klubi
Kokandusring
Erahuvikooli Mängukool eelkool 6-7-aastastele,
I , II ja III rühm
Erahuvikooli Mängukool eelkool 6-7-aastastele,
IV rühm
Erahuvikooli Mängukool robootika
6-8-aastastele I ja II rühm
Erahuvikooli Mängukool inglise keel algajatele
7-9-aastastele
Erahuvikooli Mängukool inglise keel
edasijõudnutele 7-9-aastastele
Erahuvikooli Mängukool mänguring
0,8-3-aastastele

E 17:00
N 15:00

15 €
15 €

piksel.ee/arno/saue
piksel.ee/arno/saue

Riisipere Tantsumemmed ja Taat

Hind täpsustamisel

oktoobrist T 18.00-19.00 kuntspiret@gmail.com

Roosi 1 naisrahvatantsurühm
Roosi 2 naisrahvatantsurühm
Puruvanakesed tervisevõimlejad

Hind täpsustamisel
Hind täpsustamisel
Tasuta
hinda küsi korraldajalt, erinevad
soodustused

oktoobrist T 19:30-20:30 kuntspiret@gmail.com
T 19:30-20:30 Maire Puuste tel 56462658
N 12.00-13.00 Merike Kiisel 5532953
T 18:00-19:15 A.S Wesman,
a.s.wesman@gmail.com 5287389

Pärliring

15 € kuu

T 16.30-18.00 anni.kendra@gmail.com

Kõhutants

8 € kord

L 11.30-13.00 Kairi Reinvee 53864242

Seltskonnatants

15 € paar korra tasu alates nov.

K 19.00-20.00 Kristine Esko 56644642

Hiina võimlemine

5 € kord

T 16.00-18.30, K ja N 17.00-19.30 48 €

Tel 512 0730; www.mangukool.ee

L 10.00-12.30

48 €

Tel 512 0730; www.mangukool.ee

E 17.00-18.00 ja 18.00-19.00

30 €

Tel 512 0730; www.mangukool.ee

K 14.00-15.00

30 €

Tel 512 0730; www.mangukool.ee

K15.00-16.00

30 €

Tel 512 0730; www.mangukool.ee

T 10.00-11.00

25 €

Tel 512 0730; www.mangukool.ee

Judo

T 18:00-19:30

martinvist1996@gmail.com

JJ-Street

T, R 16:00-18:00

Erinevad
hinnad

Akrobaatikakool PartnerAkro, Io - poisid ja
tüdrukud, algajate akrobaatika 8+

E 15.00-16.00 K 15.00-16.00

Erinevad
hinnad

Akrobaatikakool PartnerAkro, Europie –
mudilaste akrobaatika, kesktase 5-7-aastased

E 18.00-19.00 K 17.30-18.30

Erinevad
hinnad

birgitk@jjstreet.ee
info@partnerakro.ee; tel
56569070;
www.partnerakro.ee
info@partnerakro.ee; tel
56569070;
www.partnerakro.ee
info@partnerakro.ee; tel
56569070;
www.partnerakro.ee
info@partnerakro.ee; tel
56569070;
www.partnerakro.ee

Akrobaatikakool PartnerAkro, Kriips ja Kraaps –
K 18.30-19.30
mudilaste akrobaatika, 3-5-aastased

Erinevad
hinnad

Akrobaatikakool PartnerAkro, Europa – 1.-3.
klassi akrobaatika, kesktase

E 15.00-16.45 K 15.00-17.00 N
15.00-16.10

Erinevad
hinnad

Akrobaatikakool PartnerAkro, Callisto – 1.-3.
klassi akrobaatika, edasijõudnud

E 16.00-17.00 K 16.00-18.30 N
16.00-17.20
R 19.00-20.30 L 11.30-13.30

Erinevad
hinnad

SaChe Tantsutüdrukud

E 17:30-19:00
T 14:00-19:00

Erinevad
hinnad

MTÜ Hobipinks lauatennise treeningud
8-14-aastastele lastele

T 19:00-20:30, N 18:00-19:30

Erinevad
hinnad

Saue Simmajad naisrühm

E 19.00-20.30; N 19.30-20.30

Tel 507 8758

Saue Simmajad segarühm
Saue Päevakeskuse seeniortantsuring
Senjoriitad

E 20.30-22.00; N 20.30-22.30

Saue Päevakeskuse daamide võimlemine

T 9:30-10:30

Tel 507 8758
Tel 659 5070,
www.sauepaevakeskus.ee
Tel 659 5070,
www.sauepaevakeskus.ee

E 11:00-12:30

Tasuta
Tasuta

info@partnerakro.ee; tel
56569070; www.partnerakro.ee
sache.tantsutudrukud@gmail.com;
tel 5553 8558;
FB sache.tantsutudrukud
hobipinks@gmail.com,
tel 5194 8282; FB hobipinks

Koondise 20, Saue linn www.sauenoortekeskus.ee Kristi Paas 6091597, 59185556, info@sauenoortekeskus.ee

Hispaania keel

Käsitööring Nobenäpud

Tasuta

Pärandihoidjad -käsitöö

5 € kord

N 18.15-19.15 Reino Bürkland 56573573
T 15.00-18.00 Mare Tedrema 53308821 NB! Nissi
Kogudusemajas
Jumping E16.00-17.00, T 9.30-10.30, N 20:00-21:00 anni.
kendra@gmail.com

nissivallakultuurikeskus.ee/huvitegevus Eneken Maripuu, 555 29 751

VANAMÕISA SELTSIMAJA
Toimumisaeg

Hind

Registreerimisinfo

Vanamõisa keraamika
töötoad

Esmaspäev ja teisipäev kell 18.30-20.30,
esimene töötuba 7.10

45 € kuutasu
(neli töötuba)

Juhendaja Kaja Tammsalu,
kajatammsalu@gmail.com, tel 51 01348

Vanamõisa keraamika
lastehommikud

Kaks korda kuus pühapäeviti kell 12.0015 € kursus
13.30, 6.10 ja 27.10; 10.11 ja 24.11; 1.12 ja 15.12 (kaks töötuba)

Juhendaja Kaja Tammsalu,
kajatammsalu@gmail.com, tel 51 01348

Pesamunade muusikaring,
Esmaspäeviti, esimene tund 7.10
0,5-3 aastat
Memme-taadi klubi (eakad,
Kaks korda kuus teisipäeviti
pensionärid)
Algajate kursus: 25.09-4.12 kell 18.30-19.45.
Seltskonnatantsu kursused
UUS! Edasijõudnute kursus: 25.09-4.12 kell
- Revaalia tantsukool
19.45-21.00. 10 kolmapäeva õhtut
Neljapäev kell 18.30-19.25 neiud,
Latin Dance
19.30- 20.25 algajad, 20.30- 22.00 esinejad,
esimene treening 5.09

12 € kuu

Juhendaja Küllike Pajula,
kpajula@hot.ee, tel 56 917379

Tasuta

Esinaine Aino Kiirend, tel 53 809386

85 €/inimene
kursus

Juhendaja Helen Klandorf,
tkrevalia@tkrevalia.ee, tel 51 09493

1 kord nädalas
neiud - 16 eur
naised - 23 €

Juhendaja Evely Vaigur,
latindancepanter@gmail.com, tel 51 75717

Sten Vau, stenvau@icloud.com

LC Laagri

Kolmapäev (kord kuus)

LEO Club Laagri

Kolmapäev (kord kuus)

Info sekretärilt

Avatud noortekeskus ja
laste mängutuba

Esmaspäev, kolmapäev ja neljapäev kell
15.00-21.00

tasuta

Allika tee 10, Alliku küla, Saue vald

Siim Vanahans, siim.vanahans@gmail.com

NISSI PÕHIKOOL
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ERAHUVIKOOL MÄNGUKOOL
Toimumisaeg

Registreerimisinfo

2020. jaanuar

aeg täpsustumisel

Toimumisaeg
T 16.00-18.30; K 17.00-19.30; N
17.00-19.30; L 10.00-12.30

Eelkool 6-7-aastastele

Liivi kunstiring 2.-4. klas

info kooli kodulehe

Enekeni kunstiring 3.-7.klass

alustab oktoobris, info kooli kodulehel

Nissi Nutikad (robootika ja infotehnoloogia ring) 2.-4.klass

Robootika 6-8-aastastele I rühm, algajad

Robootika 6-8-aastastele II rühm, edasijõudnud

Inglise keel 7-9-aastastele I rühm, algajad

Inglise keel 7-9-aastastele II rühm, edasijõudnud

Nissi Nutikad (robootika ja infotehnoloogia ring) 5.-9.klass

Mänguring 0,8-3-aastastele

Mudilaskoor I hääl 2.-5. klass

Hind

alates 31. sept. E 17.00-18.00

alates 31. sept. E 18.00-19.00

48 €

Tel 512 0730; www.mangukool.ee

30 €

Tel 512 0730; www.mangukool.ee

30 €

K 14.00-15.00

30 €

K 15.00-16.00

30 €

K 10.00-11.00

Tel 512 0730; www.mangukool.ee

Tel 512 0730; www.mangukool.ee

Tel 512 0730; www.mangukool.ee

25 €

Tel 512 0730; www.mangukool.ee

Hind

Registreerimisinfo

35 €

www.mydance.ee "tantsugrupid"
Laagri Hip-Hop TG

Saue Noortekeskus www.mangukool.ee Ivika Suigusaar, 5120730

Mudilaskoor II hääl 2.-5. klass

MYDANCE TANTSUKLUBI

Kergejõustik 2.-9.klass
Noorkotkaste ja Kodutütarde Nissi rühm

Info kooli kodulehel

Klaasikoda

Toimumisaeg
MyDance tantsuklubi Laagri treeninggrupp hip-hop E;K 12:15-13:15 VIA fitness
1. klass
rühmatreeningusaal

Jalgpall, lasteaed+ 1.-3.klass

MyDance tantsuklubi Laagri treeninggrupp hip-hop E;K 14:00-15:00 VIA Fitness
2.-3. klass
rühmatreeningusaal

Jalgpall 4.-9.klass
Lennunduse ring 4.-6. klass
Lennunduse ring 7.-9. klass
Rahvatants

september
september
september

35 €

MyDance tantsuklubi Laagri treeninggrupp hip-hop E;K 15:00-16:00 VIA Fitness
4.-7. klass
rühmatreeningusaal

35 €

MyDance tantsuklubi Laagri treeninggrupp eelkooli P; 16:00-17:00 VIA Fitness
6-8-aastased
rühmatreeningusaal

Ansambel

MyDance tantsuklubi Laagri võistlusgrupp
1.-2. klass

nissikool.ee/koolielu/huviringid Mauno Reinmann, huvijuht 5551 0148

MyDance tantsuklubi Laagri võistlusgrupp
3.-6. klass

MTÜ MUUSIKASELTS NISSI TROLLID

35 €

P; 17:00-18:00 VIA Fitness
rühmatreeningusaal

35 €

P; 18:00-19:00 VIA Fitness
rühmatreeningusaal

35 €

MyDance tantsuklubi Pääsküla Kooli treeninggrupp T;N 13:00-14:00 Pääsküla kooli
hip-hop 1. klass
aeroobikasaal

35 €

Registreerimisinfo

Nissi Trollide põnnikool. Õppetöö toimub kahes eri
vanuserühmas: kuni aastastele ja üle aasta vanustele.
Nissi Trollide muusikaring. Muusikaringi töö toimub
Riisipere ja Turba Lasteaia lastele, kolmes erinevas vanuse
rühmas.
Nissi Trollide eelõpe Nissi koolis ja Turbas Trollide majas.
Eelõpe on mõeldud 1 ja 2 klassi õpilastele, kes on alles
alustamas muusikaõpinguid
Nissi Trollide intrumentide individuaalõpe. Õppetöö
toimub järgmistel erialadel: viiul, kitarr, flööt, klarnet,
saksofon, kornet, alt horn, metsasarv, efonium, tuuba, laul,
löökpillid.
Nissi Trollide intrumentide individuaalõpe LAAGRIS.
Õppetöö toimub järgmistel erialadel: plokkflööt, klarnet,
saksofon, kornet, alt horn, metsasarv, tromboon ja
efonium; eelõpe

15 € kuutasu + 1 € iga
kohalkäimine

Kolmapäeviti Turba ja Riisipere Lasteaias.
info: nissitrollid@gmail.com / 5308 9518
Kolmapäeviti Turba Lasteaias. Neljapäeviti
Riisipere Lasteaias. info: nissitrollid@gmail.com
/ 5308 9518

15 € kuutasu

2 erialatundi nädalas.
info: nissitrollid@gmail.com / 5308 9518

MyDance tantsuklubi Nissi Põhikooli treeninggrupp
T;N 14:30-15:30 kooli võimlas
3.-6.klass

35 €

Orkester "Nissi Trollid"

tasuta

Kolmapäeviti kell 18.00, Turbas Trollide majas.
info: nissitrollid@gmail.com / 5308 9518

Riisipere Lasteaed 3-5 aastased

E: 16:00-16:30 lasteaia saal

20 €

Riisipere ja Turba alevik https://nissitrollid.wordpress.com Mari-Liis Simovart 53089518

Riisipere Lasteaed 5-7 aastased

E: 16:35-17:05 lasteaia saal

20 €

SAUE MUUSIKAKOOL

Veskitammi Lasteaed 3-5 aastased

E: 16:15-16:45 lasteaia saal

20 €

Veskitammi Lasteaed 5-7 aastased

E: 16:50-17:20 lasteaia saal

20 €

Veskimöldre RAM LA 3-7 aastased

E: 15:30-16:00 lasteaia saal

20 €

15 € kuutasu + 1 € iga
kohalkäimine
30 € kuutasu

1 x nädalas: solfedžo, lauluansambel, pillitund.
info: nissitrollid@gmail.com / 5308 9518

40 € kuutasu

2 x nädalas erialatund, 1 x nädalas šolfdzotund,
1 x nädalas laulutund, 1 x nädalas klaveritund.
info: nissitrollid@gmail.com / 5308 9518

Toimumisaeg

Hind

Registreerimisinfo

Saue Muusikakooli eelõpe rühmaõpe

Esmaspäev, reede Saue Lasteaias Midrimaa

20 €

A-Stuudio puhkpilli õpe algajatele
(rühmaõpe+pillitund)

Neljapäev, 18.00-18.45 Saue Muusikakooli
stuudio (rühmaõpe)

55 €

piksel.ee/arno/saue
lisainfo:
www.sauemuusikakool.ee/
sisseastujale

MyDance tantsuklubi Pääsküla Kooli treeninggrupp T;N 15:00-16:00 Pääsküla kooli
hip-hop 2.-4.klass
aeroobikasaal

MyDance tantsuklubi Pääsküla Kooli treeninggrupp T;N 16:00-17:00 Pääsküla kooli
hip-hop 5.-9. klass
aeroobikasaal

MyDance tantsuklubi Saue Gümnaasiumi
treeninggrupp 1. klass

35 €

T;N 12:30-13:30 Saue Spordihoone
aeroobikasaal

MyDance tantsuklubi Saue Gümnaasiumi
treeninggrupp 2.-5 klass

35 €

T;N 14:15-15:15 Saue Spordihoone
aeroobikasaal

MyDance tantsuklubi Saue Gümnaasiumi
treeninggrupp 6.-9 klass

35 €

N 15:15-16:15 Saue Spordihoone
aeroobikasaal

35 €

MyDance tantsuklubi Nissi Põhikooli treeninggrupp
T;N 13:30-14:30 kooli võimlas
1.-2. klass

35 €

www.mydance.ee "tantsugrupid"
Laagri Hip-Hop TG

www.mydance.ee "tantsugrupid"
Laagri eelkooli TG

www.mydance.ee "tantsugrupid"
Laagri võistlusgrupp TG

www.mydance.ee "tantsugrupid"
Laagri võistlusgrupp TG

www.mydance.ee "tantsugrupid"
Pääsküla Kooli TG

www.mydance.ee "tantsugrupid"
Pääsküla Kooli TG

www.mydance.ee "tantsugrupid"
Pääsküla Kooli TG

www.mydance.ee "tantsugrupid"
Saue Gümnaasiumi TG

www.mydance.ee "tantsugrupid"
Saue Gümnaasiumi TG

www.mydance.ee "tantsugrupid"
Saue Gümnaasiumi TG

www.mydance.ee "tantsugrupid"
Nissi Põhikooli TG

www.mydance.ee "tantsugrupid"
Nissi Põhikooli TG

www.mydance.ee "lasteaiad"
Riisipere Lasteaed

www.mydance.ee "lasteaiad"
Riisipere Lasteaed

www.mydance.ee "lasteaiad"
Veskitammi Lasteaed

www.mydance.ee "lasteaiad"
Veskitammi Lasteaed

www.mydance.ee "lasteaiad"
Veskimöldre RAM Lasteaed

Laagri, Pääsküla, Saue, Nissi, Riisipere www.mydance.ee 56966233

SAUE KERGEJÕUSTIKUKLUBI

www.sauemuusikakool.ee

SAUE PÄEVAKESKUS

Toimumisaeg
Toimumisinfo

Lauluansambel Rukkilill
Rahvatantsurühm Vokiratas
Tervisevõimlemine
Tervisevõimlemine erivajadustega inimestele
Käsitööring
Hiina tervisevõimlemine Qigong
Näitering
Saksa keele klubi
Soome keele klubi
Reisiklubi
Raamatuklubi
Lauluklubi
Kohvikuklubi
Seltsing Tammetõru
Saue Linna Invaühing
Dementsuse tugigrupp
Mälukohvik

1-2kl.

Hind

T 11.30.-12.30
E 11-12.30
K ja R 9.00-10.00
T 9.00-9.45
T ja N 11.00-14.00
N 9.30-11.00
E 16.30-19.00
E 10.00-11.00
E 10.30-11.30
kord kuus N 13.00
kord kuus N 13.00
kord kuus N 18.00-20.00
kord kuus N 15.00-17.00
iga kuu viimasel R 16.00-19.00
iga kuu esimesel T 10.00-11.00
kord kvartalis neljapäeviti kell 16.00 – 18.00
kord kvartalis neljapäeviti kell 15.00 – 17.00

3-4.kl.

5-6 kl.

7-11 kl.

Registreerimisinfo

E ja K 14.15 - 15.00

35 €

E, K 15.00 - 16.00, R 14.30 - 15.30

35 €

E, K 15.00 - 16.30, R 14.30- 16.00

E ja K 15.30 - 17.00, N 15.00- 16.30, R 15.30 - 17.00

45 €

Saue Gümnaasiumi staadion, saal ja uus spordihall FB: Saue Kergejõustikuklubi
Allan Elerand, Ester Legonkov, 5014540 ja 5241828
tasuta

RAHVASPORDIKLUBI KUUSE
Toimumisaeg
Sulgpallitreeningud lastele: (7-11) algajad

Registreerimisinfo

Kuutasu 40 €

E ja K 14:30-16:00 *

Sulgpallitreeningud lastele: edasijõudnud

Kuutasu 40 €

E ja K 16:00-17:30 *

Rümatreeningud (BodyFit)

Alates 5 € tund

T ja N 19:30-20:30

Sulgpalli algõpetus täiskasvanutele

Sulgpallitreeningud harrastajatele (ilma treenerita)

Alates 9 € tund

Väljak alates 12 €

TURBA KULTUURIMAJA
Toimumisaeg

allan@elerand.ee;
tel. 5014540

40 €

NB! Need hinnad kehtivad meie huviringis registreeritud lastele ehk uues ARNO programmis olevad lapsed Saue Kergejõustikuklubis

KÜTISE 4, SAUE LINN, WWW.SAUEPAEVAKESKUS.EE, TELEFON 659 5070

Naiskoor Nelli
Eakate rahvatantsuansambel Haspel
Naisrahvatantsuansambel Tantsupisik
Naisansambel Cantus
Pärliring
Loodusteraapia kursus
Pensionäride ühendus Turbasammal

35 €

www.mydance.ee "tantsugrupid"
Laagri Hip-Hop TG

E 17:30-19:00

E 19:00-20:30
K 17:30-19:00; 19:00-20:30
N 18:00-19:30
R 18:00-19:30
P 16:00-17:30; 17:30-19:30

kuuseklubi@kuuseklubi.ee
5089954

* suure huviliste arvu korral lisandub uus rühm ( treeningajad ja tasud muutuvad)

Hind

E 19.00-21.00 jaan.vaidla@gmail.com
T 17.30-18.30 Elle.Kaarma@elering.ee
Hinnad selgitamisel
T 19.30-21.00 merje.juhken@gmail.com
kersti.reintam@gmail.com -kogu info saab temalt
15 €
anni.kendra@gmail.com -aeg kooskõlastatakse kooliga
Hind vastavalt töötoas toimuvale kord kuus reedeti, Angelika Somelar 56825258
iga kuu viimane kolmapäev, turbaams@gmail.com

Ringid alustavad oktoobrist kui maja remont plaanipäraselt sujub

Laagri spordihall (Kuuse 39 b) www.kuuseklubi.ee Linda Roop, 5089954

SAUE KORVPALLIKOOL
Toimumisaeg

Hind

Korvpall 1-2. klassi poisid (Tulumaksutagastus 20%)

T: 13.00-14.30 N: 13.00-14.30

25 €

Korvpall 5-6. klassi poisid (Tulumaksutagastus 20%)

E: 17.10-18.40 T: 15.00-16.30 K: 17.30-18.50 N: 16.30-17.50

30 €

Korvpall 3-4. klassi poisid (Tulumaksutagastus 20%)

T: 14.30-16.00 N: 14.30-16.00

25 €

Saue Gümnaasiumi spordisaal www.keilakk.eu Tarmo Hein, 55597936

sauevald.ee/nissi-kultuurikeskus Anu Kaljumäe, 51975459

ÄÄSMÄE KULTUURI JA SPORDI SIHTASUTUS

MAIDLA SELTSIMAJA
Jooga täiskasvanutele
Keraamika täiskasvanutele

Toimumisaeg

Hind

reedel 19.00-20.30
esmaspäeval 19.00-20.30

5€
8€

esimene tund 6. sept
esimene tund 2. sept

www.maidlakyla.ee

JÕGISOO SELTSIMAJA
Toimumisaeg

Registreerimisinfo

laupäeviti kell 11 või kokkuleppel (alates 5.10)
laupäeviti kell 11-12.30 (alates 5.10)
laupäeviti kell 11-15 (alates 5.10)

Malle 5189967 www.jogisooseltsimaja.ee
Merle 56641910 www.jogisooseltsimaja.ee
Imbi 56629621 www.jogisooseltsimaja.ee

www.jogisooseltsimaja.ee

Toimumisaeg

Hind

Registreerimisinfo

Laste saalihoki (alates 1.klassist)

K ja R 15.15

10 €/kuu

Lisainfo ja registreerimine
www.aasmaekultuurijaspordi.weebly.com

Tennis

T ja N 17.00

10 €/kuu

Minu Tantsukool

E ja K 14.20

35 € (Saue valla
elanikule 16 €)

Saue Jalgpallikool

Esmaspäev 17.15,
Kolmapäev 18.00

36 € (Saue valla
elanikele 20 €)

Loodus- ja teadusring

Reede 13.30

22 € (Saue valla
elanikele 6 €)

Jooga

Kolmapäev 19.00

Tunni hind 9 €

Videomänguklubi "Meile meeldib
mängida"

Alustab septembris

Tasuta/kohtade
arv piiratud

Taekwondo

Kolmapäev 16.30

20 €/kuu

Lisainfo ja registreerimine
www.aasmaekultuurijaspordi.weebly.com
Lisainfo ja registreerimine
www.minutantsukool.ee või
info@minutantsukool.ee

Lisainfo ja registreerimine www.sauejk.ee või
info@sauejk.ee

Lisainfo ja registreerimine virko@aknakate.ee
Lisainfo ja registreerimine www.lohekool.ee
või info@lohekool.ee
Lisainfo ja registreerimine
margitparnpuu@gmail.com
Lisainfo ja registreerimine
aasmaenk@gmail.com

Ääsmäe, Kasesalu 16 aasmaekultuurijaspordi.weebly.com Imbi Tigasson, Maarja-Liis Tahk, 58838784

HUVITEGEVUS SAUE VALLAS

Toimumisaeg

Kangastelgedel kudumine
Keraamika
Mööbli restaureerimine

Registreerimisinfo

Nr 17 / september / 2019

Draamaring

12
Nr 17 / september / 2019

HÜÜRU MÕIS

HISPAANIA KEEL
Toimumisaeg

Täiskasvanute võimlemine
Tantsutreening lastele
Eakate võimlemine
Saviring lastele
Saviring täiskasvanutele
Eakate Seltsi “SÜGISKULD”
jututuba

Registreerimisinfo

Esmaspäeval kell 19-20.00 , juhendaja Karin Aidla
Neljapäeval kell 19-20.00, juhendaja Kristina Aidla
Neljapäev kell 11-12.00
Neljapäev kell 15-16.30, juhendaja Liivika Asumaa 4 korra tasu on 20 € (sisaldab kõiki materjale)
Neljapäev kell 17-19.00, juhendaja Liivika Asumaa Korra tasu 10 € + savi kaalu järgi, 3 € glasuurimine
1 x kuus

Seltsi liikmetele jututuba tasuta

Kodulehekülg: www.huuru.ee/sundmused Kaire Raiend, 60 71 358, 52 38 261

VIBUKLUBI SAGITTARIUS

HUVITEGEVUS SAUE VALLAS

T 18:00-19:15 &
19:15-20:30

hinda küsi korraldajalt (erinevad soodustused)

a.s.wesman@gmail.com

Pärnasalu 19, ruum 203 a.s.wesman@gmail.com Anneli Kõressaar

HOBIPINKS MTÜ
Toimumisaeg

Hind

Registreerimisinfo

T 19-20.30, N 18-19.30

33 €

hobipinks@gmail.com, 5194 8282

Registreerimisinfo

Saue Noortekeskus FB: hobipinks Ivo Veerg, 51948282

35 €
35 €
35 €

Alustajate grupp 16:30-17:30
Edasijõudnud noored 16:30-18:30
Täiskasvanute grupp 18:30-19:30

SAUE GÜMNAASIUM JA SAUE SPORDIHOONE

Noored algajad
E 14:45-15:45 K 15:00-16:00 N 14:30-15:30
Edasijõudnud ja võistlejad
E 17:30-19:00 K 18:00-19:30 R 18:00-19:30
N 16:00-17:00 Alates novembrist Midrimaa lasteaias

Käsitöö 2.-5. klass, juhendaja Eneli Pruul
Väikeste Tüdrukute Koor 1. klass, juhendaja Grete Põldma
Väikeste Tüdrukute Koor 2.-4. klass, juhendajad Grete
Põldma, Helle Käsk
Lastekoor Tirtsutajad 5.-8. klass, juhendajad Grete Põldma,
Kadi Kaja

Hind

Info

15 €
tasuta

T 12.15-13.00, aula

tasuta

K 13.30-14.15, aula

tasuta

N 14.15-15.30, aula / ruum 222

Hind

Registreerimisinfo

40 €

Hind koos valla toetusega

40 €

Hind koos valla toetusega

Rahvatants, juhendaja Malle Liiv

tasuta

www.saue.edu.ee

15 €

Hind koos valla toetusega

Näitering 1.-4. klass, juhendaja Leo Uulma

15 €

piksel.ee/arno/saue

Robootika algtase

15 €

piksel.ee/arno/saue; vt www.saue.edu.ee

Tüdrukute robootika

15 €

piksel.ee/arno/saue

Saue spordihoone www.facebook.com/Saue-TKD-162471303830732/ Virko Raagmets, 56633883

KUNDALINIJOOGA (MTÜ KUNDALINI)

Spordiklubi Imperial taipoks lastele, noortele ja
täiskasvanutele

Toimumisaeg

Hind

E 18.30-20.00 algajad ja edasijõudnud
al 23.09.2019

4 x 45 €, 8 x 65 €, algajad 10 x
100 €.

evelysokk@gmail.com, tel 528 2511

Somaatikumi saal, Pärnasalu 31, Saue www.kundalinijooga.weebly.com Evely Sokk, 5282511

SIMRAN JOOGA
Kundalini jooga Sauel 16+
Kundalini jooga Laagris 16+
Kundalini jooga algajate kursus Sauel

Hispaania keel edasijõudnutele

Hind

Toimumisaeg

Kundalinijooga 16+

a.s.wesman@gmail.com

T ja N 16:30 - 17:30
T ja N 16:30-18:30
T ja N 18:30-19:30

SAUE TAEKWONDOKLUBI

Taekwondo

Registreerimisinfo

hinda küsi korraldajalt (erinevad soodustused)

Toimumisaeg

Saue Spordihoone www.sagittarius.ee Jaanus Gross, 5274748

Taekwondo

Hind

E 18:00-19:15

Lauatennise treeningud 8-14aastastele

Vibulaskmine, alustajad noored
Vibulaskmine, edasijõudnud noored
Vibulaskmine täiskasvanutele

Taekwondo

Toimumisaeg
Hispaania keel algajatele

Toimumisaeg

Hind

K kell 18.30-20.00
E kell 18.30-20.00
12.-13.10.19

10€/kord, 35€/4x
10€/kord, 35€/4x
75 €

raili@simran.ee
raili@simran.ee
raili@simran.ee

tasu sõltub
grupist

Kimura shukokai karate

25 €

Saue tenniseklubi treening 1.-4. klass, esialgsed
toimumisajad

50 €

Saue tenniseklubi treening 5.-9. klass, esialgsed
toimumisajad

www.sauesport.ee; tel 522 8374
Tel 55619155; renetoome001@gmail.com; T ja
N 18.00-19.00 gümnaasiumi spordisaali rõdu
Tel 506 4161; T ja N või R 18.00-19.00
gümnaasiumi spordisaal
Tel 506 4161; T alates 19.00; L alates 11.30; P
alates 15.00

Nurmesalu 9, Saue linn www.saue.edu.ee, 5887 3938, gretepoldma@saue.edu.ee / www.sauespordihoone.ee, 5361 4500
Registreerimine Saue Gümnaasiumi huviringidesse avatakse ARNOs 5.09

Saue Somaatikum, Pärnasalu 31 / Laagri Kaseke, Kaskede pst 22 www.simran.ee FB: Simran Jooga
Raili Rästas, 5253753

NIA LIIKUMISTEHNIKA TRENNID TÄISKASVANUTELE
Nia liikumistehnika trennid täiskasvanutele

Toimumisaeg

Hind

Registreerimisinfo

T ja N kell 19.30 - 20.30,
alustame 10. septembril

6€

sirli.taniloo@gmail.com, 5260562

Saue Somaatikum, Pärnasalu 31, II korrus www.niaeesti.ee Sirli Taniloo, 52 60 562, sirli.taniloo@gmail.com

NÄITUS "EESTI SEENED"

Näitus koosneb 53 Vello Liivi seenefotost.
Fotodelt leiab veel seene liiginime, sh ladina ja
vene keeles ning tingmärgi söödavuse kohta.
Lisaks kuulub näituse juurde eesti- ja venekeelne
tekstitahvel, kust leiab tingmärkide seletuse ja
seenelise meelespea.
Näitus toimub Riisipere kultuurimajas, tasuta.
Nähtav ringide ja ürituste toimumise ajal.
Kui on soov näitust külastada, võib helistada
55529751 ja saab kokkuleppida sobiva aja.

ALANUD ON LASTE VASTUVÕTT
SÜGISEL SAUE NOORTEKESKUSES
ALUSTAVATESSE
ARENDUSRINGIDESSE
• Eelkool 6-7 a. lastele
• Mängukool 4-5 a. lastele
• Robootika 6-8 a. lastele
• Inglise keel 7-9 a. lastele
• Õpime lugema I klassi lastele
• Mänguring 0,8-3 a. mudilastele
Lastehommikud Jõgisoo seltsimajas
iga kuu esimesel pühapäeval
Lisainfo ja registreerumine
www.mangukool.ee või tel. 5120730

ÜRITUS

01.0930.10

Näitus "Asjad kõnelevad"

12.09.

Saue Päevakeskue
25 sünnipäev

13.09.

TOIMUMISKOHT JA

KORRALDAB

KONTAKTID

Laagri
kultuurikeskus,
Sirje Liiv, Viia
Gudelis

Tel 6796765,
laagri@sauekultuur.ee

12.25 Saue mõisas

Saue
Päevakeskus

www.sauepaevakeskus.ee,
tel 659 5070

XIII Saue õhtujooks

kell 19 Saue linnas

Saue
Spordikeskus

www.sauespordikeskus.ee

14.09.

Hüüru sügislaat

kell 10 Hüüru mõisa
pargis

MTÜ Hüüru
Külaselts

info@huuru.ee
tel 523 8261 või 607 1358

14.09.

Tuula sügislaat

kell 10 Tuula küla
jaanituleplatsil

MTÜ Tuula
Tutulus

laat@tuula.ee

14.09.

Saue valla Beebipäev
(Kutsetega)

kell 11, Laagri
kultuurikeskuses

Saue
Vallavalitsus,
Laagri
kultuurikeskus

Tel 6796765,
laagri@sauekultuur.ee

14.09.

Qigong tervisevõimlemine

kell 12, Laagri
kultuurikeskuses

Liivi Lents

tel 5303 5883

15.09.

Näitus "Kirjad ja mustrid"

kell 11 Ristema talus
Mõnuste külas

Ristema talu
muuseum

merle.beljaev@gmail.com,
5342 3483

15., 22. ja
29. 09

Laagri Kristliku Koguduse
jumalateenistus

kell 12, Laagri
kultuurikeskuses

Laagri Kristlik
Kogudus

www.laagrikogudus.ee

15., 22. ja
29.09

Saue Kristliku Vabakoguduse
kell 13 Saue kirikus
jumalateenistus

Saue Kristlik
Vabakogudus

www.sauekristlikvabakogudus.ee

19.09.

Saue Päevakeskuse
lauluklubi

kell 18, Saue
Päevakeskuses

Saue
Päevakeskus

www.sauepaevakeskus.ee
tel 659 5070

24.09.

Saue Päevakeskuse
eakate sünnipäevapidu

kell 11, Saue
noortekeskuses

Saue
Päevakeskus

www.sauepaevakeskus.ee
tel 659 5070

24.09.

Saue Päevakeskuse
kohvikuklubi

kell 15, Saue
Päevakeskuses

Saue
Päevakeskus

www.sauepaevakeskus.ee
tel 659 5070

27.09.

Kino "Ott Tänak"

kell 11 ja kell 19
Laagri kultuurikeskus

Laagri
kultuurikeskus

Tel 6796765,
laagri@sauekultuur.ee

29.09.

Laagri avaliku grafitiseina ja
galerii avamine

kell 13-18, Pärnu mnt/
Veskitammi
tunnelis

Saue
Vallavalitsus,
Laagri
kultuurikeskus

Tel 6796765,
laagri@sauekultuur.ee

AEG

Laagri kultuurikeskuse
pikas saalis

28. septembrist 31. novembrini vallutab Loode-Eesti omanäoline elamusfestival -Porikuu festival. Mitmekülgset
programmi pakkuval festivalil toimub
arvukalt erinevaid üritusi, mille seast
leiab igaüks oma. Põnevaid elamusi
jagub Tallinnast Haapsaluni.
PORIKUU
FESTIVAL

M

öödunud aasta sügisel Lääne-Harjumaal startinud
Porikuu festival tõi toona
külastajate ette üle 80 erineva sündmuse. Tänavu laiub
festival aga ka Läänemaale, mis tähendab, et oodata
on veelgi mitmekülgsemat
programmi.
Festival saab avapaugu
Keila kihelkonnapäevaga,
mis toimub 28. septembril.
Kahe kuu vältel toimuvad
loengud ja õpitoad, kontserdid ja teatrietendused,
or ienteer u misvõistlused
ja matkad, laadad ja käsiFoto: Tõnu Kumari

AEG

Porikuu festival tuleb taas
sügisesse värve tooma

„EV 100 igas külas“
tunnusplaat Turbas
SIRJE BAUMER JA
VIIVE SUURSALU
K/Ü juhatuse liikmed

20.

augusti hommik algas korteriühistu Kodu
Turba lipuplatsil pidulikult
koos lipu heiskamisega ja
programmi „EV100 igas külas“ koordinaator Olvia Laur
andis üle tunnusplaadi, mille paigaldasime koos Turba

korteriühistu elanikega lipumasti kõrvale kivile. Nüüd
on korteriühistu Kodu Turba
kingitus Eesti Vabariigile
väärikalt tähistatud.
Seejärel istusime koos
kohvilauas ja meenutasime
vanu aegu. Ei mäletanudki,
et Urge mäel käisid Turbast
lisaks bussidele ka veoautod
inimestega Balti ketis.
Oli ilus mälestuste hommik.

Riisiperes saab
nüüd rullmasaazi
ANNE-LY SUMRE
leht@sauevald.ee

M

onika Ilutuba on
soetanud
populaarse mudimisseadme.
Rullmassaaži
masinad ühendavad endas
salendava ja lümfimassaaži tervendavat koostoimet.
Protseduur stimuleerib lümfide toimet, mis aitab kehast

välja viia sinna ladestunud
mürkained ja parandab ainevahetust, vähendab kudede turset ning aitab võidelda lümfisüsteemi häiretega
nagu näiteks tselluliit. Regulaarne rullmassaaži protseduuride läbiviimine aitab
kõrvaldada ka ainevahetushäireid. Lõõgastav on see
tunniajane protseduur nagunii.

Saue Lionsi klubi korraldas
Saue linna sünnipäeval
heategevusloterii

töösündmused ning palju
muud. Põnevaid elamusi leidub ka toidugurmaanidele.
Porikuu viib paikadesse, kuhu möödajalutajad
igapäevaselt ei pääse ning
vestab lugusid, mida muidu ei kuule. Vaata Porikuu
festivali programmi veebis:
www.porikuu.ee.

Valik põnevaid sündmusi
oktoobrikuus Saue vallas:
• 29.09 matk ümber Valgejärve, Valgejärve loodusrada
Ellamaal
• 10.10 loeng–õpituba „Kuidas ennast toetada pingelistel hetkedel?“ Tagametsa
Loovusmajas
• 12.10 Aini Pizzakohvik
Turbas
• 12.10 kohupiimatordi kaunistamise töötuba Lehetus
• 12.10 kontserdiõhtu Aapo
Ilvese lugude ja lauludega
Riisipere kultuurimajas
• 9.11 pajalapinäitus Riisipere kultuurimajas

Porikuu festivali kaasrahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi LEADER meetmest, samuti toetavad festivali korraldust
piirkonna omavalitsused.

Jõgisoo seltsimajas 13. oktoober 2019 kell 12.00
teadusteatri KVARK ennenägematu show-etendus

TAGASI KOOLI!
Pileti hind nii lapsele kui täiskasvanule on
8 € (soovitatav vanus alates 5 eluaastast)
Palume etendusest huvitatutel
kanda osalustasu 8 € inimese
kohta 8. oktoobriks 2019 MTÜ
Saue-Jõgisoo Haridusseltsi arvele
EE322200001120083061 (selgitusse
märkida TEATER). Info +372 501 2033 Ülle

SAUE

SPORDIHALL

Lionsi liikumine on Sauel heategevusega tegelenud aastaid, toetades mitmeid
Saue lastega seotud projekte.
TÕNU KUMARI
LC Saue pressisekretär

E

elmisel hooajal viidi
läbi Saue gümnaasiumi laste silmauuring, korraldati lasteaia
lõpurühmadele liiklusõppe päev Laitse Rallypargis ning toetati pikaajalise
traditsioonina Saue Laululapse üritust. Lisaks jagus vahendeid ka toetust

vajavatele Saue lastele.
Heategevusse
suunatava
raha hankimiseks korraldas klubi Saue linna sünnipäeval heategevusloterii,
pakkudes sellega Saue elanikele ja külalistele lisaks
kohvikute külastamisele ka
võimalust toetada heategevust. LC Saue tänab kõiki
firmasid ning eraisikuid,
kes andsid oma panuse loterii võidufondi.

OTSIME AEDVILJA TÖÖTLEMISE
TOOTMISRUUMIDE KORISTAJAT

Tööaeg esmaspäevast reedeni 4 tundi päevas alates kella 15.30.
Töötasu 360 €. Tööleasumise aeg kokkuleppel.
See töö sobib sulle, kes sa armastad puhtust ja korda. Ootame
kohtumist. Info tel. 526 5823 või ene.food@sagro.ee

OÜ SINITIIVIK GRUPP

Teostame vaipade puhastust villa, sünteetiliste,
kaltsu ja narmasvaipadele.
Transport uksest ukseni tasuta! Tel 55 917 562

RÜHMATREENINGUD

SEPTEMBRIS
BASSEIN

TREENER AVE

E 18.00 - süvavesi
T 18.00 - Aquaﬁt
R 18.00 - AquaMix

SAALID

TREENER LAURA

E 19.00 - Vinyasa jooga
(alates 16. septembrist)

WWW.SAUESPORDIHOONE.EE

TREENER AILI

T 17.30 - ringtreening
T 18.30 - üldkehaline
lihastreening

TREENER ANU

K 18.00 - kõht-selg-tuhar
K 19.00 - BodyBalance
R 18.00 - BodyFit

5361 4500
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KUULUTUSED

TEENUS
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud E-R 15.00-19.00. L, P
suletud. Telefon 6003382, info@sauekliinik.ee.
Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku telefonil aeg ette registreerida! Koduvisiidid.
LANGETAME ja HOOLDAME PUID just Teie piirkonnas. Leiame koos lahenduse! Meid saab kätte
56263857. www.puumehed.ee
Väljaõppinud puudelangetajad lõikavad parima
hinnaga ohtlikke puid ja teeme puude hoolduslõikust. Puude üldseisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. Tel 51 33 458, info@ohtlikpuu.ee,
www.ohtlikpuu.ee
Aia-, värava-, tõstukse ja automaatika lahendused parima hinnaga Eestis. Kvaliteetne liugvärava
komplekt kuni 4 m avale 1595 €. Tiibvärava komplekt kuni 5 m avale 1150 €. www.koduvärav.ee, tel
5895 8809, info@koduvärav.ee
Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. Garantii. Küsi lisa. Tel: 50 290 75; e-kiri: liuguksed@
kallion.net
Korstnapühkimistööd (nõuetekohane akt). Tel
5040875.
Korstnapitside ehitus. Tel 55579399
Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv, muld,
killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Tel.
50 92936
Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel:
56393588. www.väikeekskavaator.ee
Katuste kõrgsurvepesu ja värvimine (plekk, kivi,
eterniit). Fassaadi survepesu ja värvimine. Tänavakivide puhastus. 56 241 509 Andres
Müüa soodsalt Keila vallas Aarnamäe karjääris
liiva, sõelutud ja sõelumata mulda transpordivõimalus. Tel. 56 564 103, e-mail pallemer@gmail.
com
Müüa hobusesõnnikut, sõelutud mulda, turvast,
liiva ja killustiku. Transport ja kogused kokkuleppel. Tel. 56 40 109.
Kutsetunnistusega korstnapühkija, tehtud tööde kohta akt. Tel.: 56890125, e-post: kuldnoop@
gmail.com
Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd.
Majade, kõrvalhoonete ehitamine täislahendustega. 53 529 476 mehitus@gmail.com
Niidan ja trimmerdan sinu koduaeda! Helista ja
küsi lisa: 55660790
Mahla pressimisteenus ja mahlamüük Harjumaal
Kose vallas. Lisainfo: 56219762.
Hooldatud korstnad ja küttekolded tagavad Teie
kodu tuleohutuse. Korstnapühkija tel.53330556,
OÜ KORSTNAHOOLDUS
KILLUSTIK, LIIV, HALJASTUSMULD, AIAMULD,
FREESASFALT kohaleveoga. Hea läbivus ja manööverdusvõime. Tel. 5079362
Korstnapühkija Tallinnas ja Harjumaal. Teeme
küttesüsteemid puhtaks ja ajame paberid ka korda! Uuri lisaks www.lõõr.ee või +372 5821 6554
Ohtlike puude langetamine,hekkide ja õunapuude
lõikus.Tel 5210334
KINNISVARA
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504
5215, 514 5215, info@est-land.ee.
Ostan Garaažiboksi! Kõik pakkumised on teretulnud! Tel 5787 8287

Südamlik kaastunne Jaanile ja Janale
perega armastatud abikaasa, ema ning
vanaema

EHA TILK
kaotuse puhul

Kuuseheki 36 naabrid

Soovin kiiresti osta remonti vajava 1-3 toalise
korteri Laagris või selle lähistel. Hea pakkumise
korral kiire tehing. Tel. 59814090
Ostan maja Saue Linnas. Internetis olevate kuulutustega olen kursis. Tel 55563589
Üürile anda kanaliga garaaž Laagris Pajude pst 9
kortermaja vahetus läheduses. Tel 5178002.
Sooviks üürida 2-3 toalist korterit Sauel ja lähiümbruses mõistliku hinnaga. Ei suitseta, ei ole
koduloomi. Kindel sissetulek. 56249409
Veskimöldre Kodukeskus otsib üürnikke! Otsime
vabadele pindadele kohvikut, ilusalongi, lemmikloomapoodi, keemilist puhastust jm. Avamine
detsember 2019. Lisainfo info@nordicbrokers.ee,
5390 8693
OST/MÜÜK
Pakume Eestis toodetud kvaliteetset puitbriketti ja pelletit. Müüme ka väikseid koguseid.
Info 55597572
Pere ostab sõidukorras sõiduauto, võib olla ka
ilma ülevaatuseta. Kuni 1400 €. Ilusvalgus@gmail.
com, tel 58190200.
Auto ost. Ostan igas seisukorras sõiduautosi ja
kaubikud ka remonti vajavaid. Tel 53654085, skampus@online.ee
Sõidukite kokkuost (auto, buss, veok, haagis, tehnika). Tel 55678016
Ostan seisma jäänud sõidukeid. Ka avariilisi, riketega, arvelt maas, vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. Koha peal kiire vormistamine ja tehing. Pakkumisi ootan seisevauto@gmail.com või 56188671
Kuiv okaspuu al 55 €, kask al 65 €; toores kask al
55 €/rm, okaspuu al 42 €/rm. Pikkus 30, 40, 50 cm.
Vedu 6-7 rm kaupa. Tel 516 4278
Magus mesi Padise niitudelt! 0,5l purk/700g hind
5,50 € purk. Tasuta toon koju mee kätte. Helista
51916171
Meilt saab taas tellida kartulit, köögivilju ja mett!
Tellimusi võtame vastu igapäevaselt. Tellimiseks
ja lisainfo saamiseks helistage TEL 58652190.
TÖÖ
Otsime Sauel asuvasse firmasse eelnevate töökogemustega mehaanikut või meister-mehaanikut,
kelle ülesannete alla kuuluks veoautode remont,
hooldus ning varuosade tellimine. Telefon 56 40
109.
40-aastane ehitusmees otsib lisatööd. Teostan nii
sise- kui välistöid. 5614 0983.
Pakume tööd abitöölisele osalise tööajaga. Põhitööks kaunistuste triikimine tootele. Aneri Sport
OÜ, 5137705. Asume Sauel Kasesalu 12.
Otsin trimmerdajat metsasihtidele Saue vallas.
Siht puhastatud viimati 4 aastat tagasi. Sihtide
kogupikkus: ca 2 meetri laiust 320 m ja ca 1 meetri laiust 275 m. Töö tegemise aeg vahemikus 14.28.9.2019 või muul ajal kokkuleppel. Võta ühendust: paulakene@online.ee
MUU
Hispaania keel. Kutsume Teid sügisel algavatele
hispaania keele kursustele. Tunnid teisipäeviti Sauel (Pärnasalu 19). Info ja registreerimine
a.s.wesman@gmail.com
Kundalini JOOGA ALGKURSUSED ootavad sind
al 12.09 Nõmmel neljapäeviti kell 9.15 ja Sauel
12.-13.10! Tavatunnid toimuvad kell 18.3020.00 E Laagris ja K Sauel. www.simran.ee,
raili@simran.ee

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud

EHA TILK

Mälestame armast töökaaslast
Avaldame sügavat kaastunnet Jaanile ja
Janale perega
Endised töökaaslased Harju EPT
kaubabaasist

AUTODE KOKKUOST!
Ostame kõiki sõidukeid ja töömasinaid!
Võib pakkuda remonti vajavaid ja seisvaid masinaid!
Ei pea olema arvel, ülevaatust ega kindlustust!
Pakkuda võib kõike! Kuulutus ei vanane!

TEL. 5457 5055

TELLI KORSTNAPÜHKIJA ENNE KÜLMA
SAABUMIST. KONTROLLIN JA PUHASTAN
TEIE KÜTTE SEADME NING VÄLJASTAN
NÕUETEKOHASE AKTI.

Helista 56004050 või kirjuta info@1korsten.ee
WWW.1KORSTEN.EE

SILMADE KONTROLL
JA PRILLIDE MÜÜK
18. OKTOOBER
ALATES 10.00

TURBA
KULTUURIMAJAS
Ettereg. tel. 5323 2454
*kuivasilmatest
*silmarõhu mõõtmine
*optilised päikeseprillid

Silmade kontroll 15€,
prilliostjale TASUTA

KAARDID
ENNUSTAVAD
Tel 900 1727 • 24 h

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

LAURI KREEK
MASSAAŽ

56 959 081
lauri.kreek@gmail.com
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KEILA HALDUS OÜ PAKUB KORTERIÜHISTUTELE
• HALDUS- JA HOOLDUSTEENUST
• ÖÖPÄEVARINGSET
AVARIITEENUST (TEL 56 21 4444)
• SISE- JA VÄLISKORISTUST
• MURUNIITMIST
• RAAMATUPIDAMISTEENUST
Info 53 442 444 või info@keilahaldus.ee
www.keilahaldus.ee

Masinaehitus ettevõte
Sami AS võtab tööle:

• Keevitaja
• Tõstukijuhi
• Laooperaatori
• Masinate koostaja

Täiendav info ja kandideerimine:
• Telefonil 5197 6863
• e-posti aadressil: sami@sami.ee
Aadress: Tule 20, Saue linn 76505,
Saue vald

WWW.SAMI.EE

SELVER on Eesti lemmikpood! Oleme tegutsenud alates
1995. aastast ja praegu on meil 53 kauplust üle Eesti. Meil töötab
täna üle 2800 väga tubli inimese. Tänu neile saame olla parim
kauplusekett, kus sisseostude tegemine on meeldiv ja sujuv.

Tule Saku Selverisse tööle

TEENINDAJAKS
PAGAR-TEENINDAJAKS
INFOTEENINDAJAKS
KAUBAKATEGOORIAJUHIKS
(kauba tellijaks)

PUHASTUSTEENINDAJAKS
Täpsema ülevaate käimasolevatest konkurssidest saad meie
kodulehelt www.selver.ee. Kui soovid meie perega liituda,
siis palun anna endast märku ja saada oma CV e-posti
aadressile personal@selver.ee, täida kohataotlusankeet
kodulehel või kaupluse infoletis.
Lisainfo saamiseks palun helista telefonil 667 3785 või
5343 5337, Kristi Aasa.
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RÕÕMSALT SÜGISELE VASTU!
Tüdukute T-särk
BOBOLI

Poiste polosärk
BLUE SEVEN

Naiste kleit
HANSMARK

Meeste jakk
LUHTA

Laste jope
NAME IT

16.95

12.95

52.95

99.95

39.95

Laste mantel
ICEPEAK

Nasite kardigan
ZE - ZE

Meeste dressipluus
JACK&JONES

T- SÄRK
JACK&JONES

Laste T-särk
NAME IT

66.95

49.95

Meeste jope
JACK&JONES

Naiste topp
HANSMARK

62.95
Meeste jooksujalats
NIKE

64.95

36.95
Naiste jooksujalats
ADIDAS

49.95

29.95

9.95

Meeste püksid
LUIGI MORINI

7.95

Naiste jope
LUHTA

59.95

Naiste hübriidjakk
UMBRO

99.95

59.95

Naiste kleit
ZE - ZE

Tüdrukute kleit
BOBOLI

29.99

39.95

24.95

Meeste päevasärk
TOM TAiLOR

Naiste kingad
CAPRICE

Meeste kingad
JOMOS

Naiste kingad
TAMARIS

Naiste saapad
Loretta Vitale

Naiste saapad
JANA

69.90

64.90

59.90

89.90

59.90

ja lisaks palju teisi pakkumisi!

www.keilaty.ee

Haapsalu mnt 57b, Keila

