Harku-LihulaSindi 330 kV
kõrgepingeliini
planeeringu
trassivalikud on
otsustatud
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Peale uut riigihanget jätkab
Saue vallas
jäätmevedajana
Ragn-Sells

Priileib sisaldab
jahu asemel
pihuga seemneid
ja tervislikku
toitumisfilosoofiat
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Koduvald

PÄEVAKAJALINE

Elanikud tahavad liikluse rahustamiseks
tõkkeid ja tupiktänavaid
Külaelanike väitel käib majadevahelistel siseteedel päevast päeva arutu kihutamine, mis paneb
ohtu laste elu. Lahenduseks pakutakse tupiktänavate tekitamist ja füüsiliste tõkete paigaldamist
teedele. Vallamajas leitakse, et tegemist on teemaga, mille kohalik kogukond omavahelise suhtlemise teel peaks lahendama, kuid on välja töötamas üldiseid printsiipe, milliseid liikluse aeglustamise tehnikaid on mõistlik kasutada.
TEEMAKOHANE LISATEAVE
• Künnis on kumera pinnaga
kõrgendatud ala, mis paikneb
risti sõiduteega. Künnise ristlõige võib olla kas trapetsi-, ringi-,
parabooli- või sinusoidikujuline. Künnise mõõtmed sõltuvad
sellest, millist kiirus soovitakse
hoida ja kas tänaval sõidab palju
suuri sõidukeid. Kiiruse vähenemise suurus sõltub künnise kõrgusest, pikkusest ja kaldest.
• Juhul kui künnised on valesti
ehitatud, vastutab teeomanik.
Omaloominguliste „kiiruspiirajate“ kasutamise tõttu teedel on
olnud inimkannatanutega liiklusõnnetusi ja kohtuasju (näiteks
Jüri alevikus). Ei saa teele paigaldada näiteks suvalise ristlõikega
tala ja seda nimetada kiiruspiirajaks.
Koidu tänava elanikud on hädas kihutajatega, kes kiirustpiiravaid märke millekski ei pea ja autoga sel sirgel tugevamad tuurid üles tõmbavad

KV

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee
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arko Sool Koidu külast
Koidu teelt on päris nördinud. Ta on pöördunud
vallamajja ettepanekuga, et elanikud
ise finantseerivad ühe „lamava politseiniku“ paigaldamiskulud, sest
liiklusolukord tänaval ületab juba
elanike taluvuspiire. „See 30 märk
külla sissesõidul ei anna tulemust,
kiirus võetakse sel lühikesel lõigul
üles 60-70ni. Siin on ju igas majas lapsed, ma olen nõus, et lapsed
peaksid mängima oma koduõues,
mitte tänaval, aga teed ohutult ületada peaks olema siiski võimalik,“ ei
hoia mees pahameelt vaka all. Soola
sõnul sobiks lahenduseks teetõkendi alternatiivina ka tupiktänav, kus
Koidu tee on jagatud kaheks osaks
- ühte pääseb Saue poolt ja teise
poolde Laagri poolt.
Hädas ollakse kihutajatega ka
Laagris Seljaku teel. Kohaliku elaniku Uku Kasemaa sõnul on olukord

selline, et kõik Pärnu maanteelt
Tänassilma suundujad keeravad
Hortese juurest paremale ja võtavad
Seljaku tänava lõpus kõvad tuurid
üles, tehakse möödasõite 15 meetrit enne ristmikkugi. „Nii kui see
Pärnu maantee foor tagasipöördest
päästab, siis tulevad 10 tükki jutist
järjest sellise lennuga, et...“ ei leia
Kasemaa sõnugi.
Kiirust piirav märk 30 on Hortese juures ilusti olemas, tänava keskel
on isegi üks „lamav politseinik“, aga
tänava lõpp, kus sile 300-meetrine
asfaldilõik ja kergtee puudub, on
Kasemaa sõnul ohtlik. „Kahes suunas sõidetakse, kiirusepiirangust
kinni ei peeta, kõnniteed ei ole –
jalakäijad hüpaku või põõsasse,“
kirjeldab ta igapäeva.
Kusjuures Seljaku tänava lõpulõik sai asfaldi alla alles paar aastat
tagasi, enne seda laius seal põld. Kasemaa kogus toona elanike allkirju,
viis vallamajja kirja, kus avaldati soovi muuta tänav tupikuks, nagu see
kunagi oli. See võimalus jäi ära, Kasemaale öeldi, et Nõlvaku tänavast
on vaja liikuluskoormust maha saa-

• Künniste paigaldamise otsustab teeomanik, Maanteeametiga
ei ole vaja kooskõlastada.

da ja nüüd tõsteti see koormus tema
sõnul tänavale, kus igasugune ohutus puudub. „Märgid ei aita meie
inimesele, jutt ka ei aita, füüsilised
asjad tuleb tekitada,“ leiab mees. Ta
peab silmas šikaani-nimelisi tõkendeid, mis paigutatakse diagonaalis
üks tee ühte, teine teise serva, mis
moodustavad S-kurvi. „Kui 30-ga
tuled, saad rahulikult läbi, kui kihutad, sõidad end puruks,“ pakub
Kasemaa lahendust Seljaku tänava
liikluskorralduseks.

• Künnis on ette nähtud kehtestatud kiirusrežiimi hoidmiseks, s.t
olenevalt teelõigule kehtestatud
kiirusest (kas 20 km/h, 30 km/h,
40 km/h või 50 km/h) rajatakse
vastavate mõõtmetega künnis.

Kogukonnasisene
suhtlusprobleem?
Omatahtsi aga tõketega liiklust rahustama ei saa hakata, sest tegemist
on avalike valla teedega. Marko
Soola sõnul öeldi vallamajast, et ju
need kihutajad ikka omaküla inimesed on ja naaber peaks suutma
naabriga asja selgeks rääkida. „No
küllap on kihutajate seas omasid ka,
aga kindlasti ka võõraid. Aga ega
neid ju kätte ei saa, mul pole õigust
neid ju peatadagi. Ja on naiivne
arvata, et see märk kedagi peaks.
Pöördusin isegi politseisse, aga sealt

öeldi, et selliseid probleeme peaks
lahendama vallasiseselt,“ kirjeldab
Sool tekkinud tupikseisu.
Seljaku tänaval olla olnud situatsioon, kus äärepealt käedki oleks
käiku läinud. Tuli nimelt inimene
koju, sõitis lubatud 30-tunnise kiirusega, aga kui koduväravasse keeras, peatas kõrval kinni tema taga
olnud närvilise gaasipedaaliga isend
ja kukkus juba karjuma, et mida paganat siin tee peal mökutatakse.

Laagri Kool künnab
valuutapõllul kümnendat aastat haridusmaastikku
Võrreldes kümne aasta
tagust ja praegust Laagri
Kooli, on lihtne märgata
erinevust suuruses. Õpilaste arv on kasvanud
paarisajalt enam kui seitsmesajaliseks,
õpetajate
arv on nüüd suurem kui
kuuskümmend! Maja on
jäänud korduvalt väikseks
ja saanud siis jälle juurdeehituse. Põhihoone küljes
on juba nii palju tiibasid,
et arvatavasti on kool juba
lennuameti huviorbiidis.

LK 3

Jõekääru park on
samm-sammult
saamas tehtuks ja
tehtumaks
Veel kaks aastat tagasi
torkisid rula- ja spordipaltsi vahel nõgesed ja
põlvini hein, täna võib
nentida - pargikultuur
Laagris on võtmas uusi
mõõtmeid.

LK 6

• Sõiduki põhjaaluste detailide
vigastamise vältimiseks peab
künnise pikkus olema selline, et
künnise ületamisel jääks alati üks
sõiduki sildadest sellele.
• Künniste soovitatavateks vahekaugusteks on 50-75 m.
Allikas Maanteeamet

JÄTKUB LK 2

Ääsmäe Tantsutrollid osalesid XXXII
Lääneranniku Eesti
Päevadel Kanadas
Whistleris
Usun, et oma põhirolli,
tantsimise
sooritasime
hästi, isegi väga. Laste esinemiste emotsionaalsus üllatas mindki. Ja olen täiesti
veendunud, et mida päev
edasi, seda rohkem lapsed
püüdsid või ka lihtsalt süttisid kiitusest, tähelepanust
ja siirast huvist nende vastu
– see innustas.
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Vallavolikogus 27. augustil
1. Nõusoleku andmine riigihanke „Pesupesemisteenuse
tellimine Saue valla lasteaedadele“ korraldamiseks
2. Saue valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine,
I lugemine
3. Kergliiklustee tarbeks Saue vallas Hüüru külas asuva Tuisu kinnisasja äralõike Saue vallale tasu eest omandamine
4. Saue vallas Maidla külas asuva Jõemetsa üldmaa kinnistu tasuta kasutusse andmine
5. Saue vallas Ääsmäe külas asuva Haru kergtee L2 transpordimaa kinnistu Saue vallale tasu eest omandamine
6. Alliku küla Uuetalu tee 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine
7. Saue Vallavolikogu 30. aprilli 2015 otsuse nr 30 „Maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine“ muutmine 8.
Saue Vallavolikogu 26. märtsi 2015. aasta otsuse nr 25 “T11186 TutermaaVanamõisa I ja 11186 Tutermaa-Vanamõisa
transpordimaa katastriüksuste Saue vallale omandamine
ja võõrandamine” muutmine
9. Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine
Saue vallas
10. Lepingu sõlmimine Keila linnaga munitsipaalhuvikoolide tegevuskulude katmises osalemiseks
11. Ääsmäe Lasteaia põhimäärus
12. Saue valla finantsjuhtimise kord, II lugemise jätkamine
13. AS Kovek aktsiate omandamine
14. Lastehoid praeguse Harku hooldekodu ruumidesse
15. Seisukoha võtmine Laagri alevikus Pilliroo põik 16 maaüksusel asuva AS Kovek`le kuuluva pumbamaja edaspidise
omamise vajalikkuse osas
16. Ühinemislepingu projekti tutvustus
17. 2016. aasta eelarve lähteseisukohad

Arengukava muudatused
2015. aastal
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele peavad valla arengukava ja eelarvestrateegia hõlmama iga
aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat. 2014. aastal toimunud suuremahulisema arengukava muutmise käigus valmis dokument, kus tegevused on
täpsemalt planeeritud 2018. aastani, mistõttu tuleb sel aastal lisada ja uuendada 2019. aasta tegevusi koos prognoositavate kuludega ja täpsustada ka aastate 2016-18 tegevusi.
Augusti alguseks kogunenud muudatusettepanekutest
olulisemad on näiteks Ääsmäe kooli rekonstrueerimise aasta ning konkreetsema summa määratlemine ning võimaliku
riigigümnaasiumiga seotud tegevuste nihutamine 2020.
aastasse, kuna isegi positiivse otsuse korral ei jõutaks varem
konkreetsete ehitustöödeni. Euroopa Liidu või siseriiklikest
toetusrahadest kavandatud investeeringute osas viidi sisse
ajalisi täpsustusi, kuna vahepeal on selgunud toetusprogrammide avanemise ajakava ja võimalikud tähtajad. Väiksemaid tegevuste sõnastuste muudatusi ja täpsustusi oli
teisigi.
Uute tegevustena lisandusid Laagri Lasteaia Ääsmäe
filiaali ja Nõlvaku Lasteaia Tuleviku tänava filiaali iseseisvumine, valla traditsiooniliste ühisürituste alla lisandus Laagri
kohvikutepäeva korraldamine ja Laagri aktiivsete taatide ettepanekul avalikuks kasutuseks koolijärgsetele vanusegruppidele käelise tegevuse suunitlusega harrastustegevuseks
sobivate ruumide korraldamine.
2015. aasta uuendamise ajakava kohaselt toimus muudatuste esimene lugemine volikogus 27. augustil. Kuni kahe
nädala jooksul pärast seda, s.o kuni 10. septembrini on valla
veebilehel muudatused avalikustamisel.
Ettepanekute arutelud toimuvad septembrikuu komisjonides ja volikogu kinnitab muudetud arengukava 24. septembri istungil.

SAUE VALLALEHT KODUVALD

Toimetus:

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

Reklaamisoov esitada e-posti
aadressil reklaam@sauevald.ee
Kohaliku ettevõtluse toetamise eesmärgil on Saue
valda registreeritud ettevõtjatele reklaami esitamine
vallalehes ca 50% soodsam.
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Elanikud tahavad liikluse rahustamiseks
tõkkeid ja tupiktänavaid (algus lk 1)
„No kuidas sa suhtled nendega. Pealegi ei ole need isegi meie küla inimesed,
need on siin transiidil Tänassilma poole,“
pareerb Kasemaagi vallamajast tulnud
soovitust inimestega rääkida.
Soolas tekitab nördimust, et alati
poetakse sõnade taha, nagu avalik tee ja
seadus nõuab/lubab, peaga ei taha keegi
mõelda. „Samas ei lubata ka küla inimestel oma tänavaid turvalisemaks muuta.
Mis siis oleks piisav põhjendus? Ootame,
kuni mõni õnnetus juhtub ja siis arutame
edasi?“ viskab Sool küsimuse õhku.
Avalik tee pole sisehoov või
mänguplats
„Koidu tänav on samasugune valla avalik
tee, nagu neid on palju näiteks Veskimöldre piirkonnas ja mujal. Seda ei saa
käsitleda isikliku siseõuena, kus igaüks
korraldab liiklust oma äranägemise järgi.
Tegemist on avalike teedega, aga soovitakse käsitleda oma majaesiseid teelõike
sisehoovi tüüpi aladena, mida need kindlasti ei ole. Seal toimubki liiklus, edasi on
meie liikluskultuuri küsimus, kes ja kui
palju liikluseeskirju jälgib. Aga mingil
kujul tänavate sulgemine või tupikuks
muutmine ei tule kõne alla,“ ütleb vallavanem. Mõlemad planeeringualad on
kehtestatud avalike tänavate võrguga, et
neid sulgeda või tupikuks muuta, tuleks
kehtestada planeeringu muudatus ja selleks peab olema väga mõjuv põhjendus.
Seljaku tänava puhul tuleb teemat käsitleda veel ka pikemat prespektiivi arvesse võttes. Nimelt on Maanteeamet Pärnu
maanteele kavandamas tulevikus veel üht
fooriristmikku Hortese juurde, liiklusvoog suureneks veelgi ja siis on tõenäoliselt vaja üle vaadata kogu selle piirkonna
liikluskorraldus.
Printsiibid väljatöötamisel
Vallavanem Andres Laisk leiab, et Koidu
küla initsiatiiv rahaliseks panustamiseks
on küll ilus kodanikualgatus, aga teekün-

niste ehitamine valla poolt ei ole niivõrd
seotud rahaliste vahendite olemaolu või
puudumisega, kuivõrd üldiste põhimõtete järgimisega liikluskorralduses. Ja
põhimõte „avaldub soov, paneme kiirusepiiraja“ ei saa olla otstarbekas. „Inimesed ei mõtle tupiktänavate ja igasuguste
muude takistuste kaasmõjudele. Kui suletud tänava või liiga kitsa läbipääsu tõttu
jõuab kusagile tuletõrje või kiirabi minut
hiljem, võib see maksta kellegi elu. Edasi-tagasi manööverdavad tänavatel ka
prügiautod, tõkise juures asuvad majad
peavad arvestama lisamüraga, mis tuleb
selle ületamisest,“ lisab Laisk.
Tõusetunud probleemi valguses on
vallavalitsus panemas kokku üldiseid
printsiipe, kas, kus ja kuidas kasutada
teisi liikluse rahustamiseks olemasolevaid
võimalusi. Mingeid otseseid seadusest
tulenevaid nõudeid teekünniste paigaldamisele ei ole, pigem on see ühiskond-

Selle teemakäsitluse
algus ja lõpp on ikkagi
palves – inimesed,
ärge kihutage!

liku kokkuleppe ja kaalutlusotsuse teema. Vallavanema kinnitusel töötatakse
välja loogiline ja põhjendatud intervall,
millise tihedusega tõkkeid paigaldatakse
ning kus ja millist tüüpi tõket kasutada,
et sellel oleks liiklust rahustav mõju, aga
samas säiliks avalike teede mõistlik läbitavus liikluskiiruse piirangutest kinnipidavatele liiklejatele, keda tõenäoliselt
siiski on enamus. Arvestada tuleb üldist
liiklusskeemi, samuti liiklusvoo tihedust,
kiiruseid, kergliiklusteede olemasolu ja
vastavalt sellele teha füüsiliste piirajate vajaduse otsus ja valik.

TEEMAKOHANE JUHTUM
Suvel laekus Koidu külast kiri, kus paluti samamoodi liikluse rahustuseks
muuta Koidu põik lillekastide paigaldamise abil tupiktänavaks. Nii tehtigi.
Esialgu lihtne lahendus pälvis aga
üsna kohe teiste külainimeste pahameele. Üks laps oli vastu lillekasti rattaga sõites jala katki kukkunud, peljati
ohtu, et pimedas põrutab mõni auto
sinna vastu, pahandati selle üle, et
kogu liikluskoormus suundus sellega
kõrvaltänavatele, muutes nõnda teiste tänavate elu ebamugavamaks, tuli
ettepanekuid siis teisedki tänavad tupikuks muuta.
Lillekastidega liiklusrahustus jäigi
selle tõttu lühiajaliseks projektiks.
Samas tekitas seesama pretsedent järgmiste soovide rea, kus vallamaja poole on taas pöördutud uute
ettepanekutega teid sulgeda või
liiklust tõketega aeglustada, mistõttu vald kui teede omanik on võtnud
hetkel aja maha ja töötab välja liikluse
rahustamise printsiibid sisekvartalite
tänavatel.

„Aga kindlasti ei saa lubada tekkida
olukorral, kus piltlikult iga kahe maja
tagant on tõke. Vaatleme seda teemat
laiemalt, võtame referentse teiste kogemusest,“ lubab Laisk. Praegu kohe vaadatakse tema sõnul üle juba olemasolev
märgistus, nii teekatetel kui liiklusmärkidena, lisatakse vajadusel kiirust piiravate
märkide arvu, värvitakse üle asfaldil olevad märgistused.
Samas tahab Laisk rõhutada, et probleem on siiski pigem seotud üldise liikluskultuuri küsimusega ning lihtsalt tähelepaneliku ja hooliva käitumisega. „Selle
teemakäsitluse algus ja lõpp on ikkagi
palves – inimesed, ärge kihutage!“ ütleb
vallavanem. Samas möönab ta, et avaliku
diskussiooni teke selles asjas on siiski igati
tervitatav ning kogukondade ettepanekud oodatud.

KOMMENTEERIB MAANTEEAMETI PÕHJA REGIOONI LIIKLUSKORRALDUSE OSAKONNA PEASPETSIALIST JAAN SAIA

T

oodud teelõikudele (Koidu tänav ja
Seljaku tänav) võiks vald tellida kas
künniste või siis teiste liikluse rahustamise vahendite ehitamise. Sobivad sinna
veel kas „liivakell“ või põikekoht.
Seljaku tänava puhul on viimatinimetatud vast sobivamadki kui künnis, sest
tegemist on asumi läbivliiklust tagava tänavaga. Veel on võimalus muuta piirkon-

na ristmikud peatee / kõrvaltee ristmikest
ümber samaliigiliste teede ristmikeks ja
seeläbi tekitada sõidukijuhtidele igal ristmikul teeandmiskohustus. Osades valla
piirkondades on seda juba rakendatud
ja see toimib hästi. Mida soovitada veel
vallale, on see, et uute elamupiirkondade
planeerimisel mitte projekteerida pikki
sirgeid tänavaid, nendel on keskkonna-

le sobiva kiiruse tagamine hiljem päris
tülikas ja kallis. Teisalt võib aru saada ka
omavalitsusest – sirge tänava ehitamine
ja hilisem hoole on odavam ja kiirem kui
seda lookleva tee puhul.
Soovitan ka enne piirangumärgi paigaldamist korraldada tee või tänava liikluskeskkond selliseks, et ka juht saaks aru
piirangu põhjusest.

UUS TÖÖTAJA

Uus töötaja – logopeed Sirli Tamm

O

len
pärit
Pärnu linnast ja kui
õpingu- ja rännuaastad välja arvata, siis
seal kogu oma elu ka
elanud. Olen lõpetanud Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonna (MA 2011 aastal).
Kuna ülikoolis omandatud eriala on
suuresti seotud lastega (kuid mitte ainult), siis tahtsin ma juba kooliajal, lisaks
teoreetilistele teadmistele, omandada
erialaseid praktilisi kogemusi. Paljuski

just seetõttu olen töötanud väga erinevas vanuses laste ja noortega. Olen olnud
nii au pair, tugiisik autismispektrihäirega lapsele kui ka lasteaiaõpetaja ning
viimased aastad logopeed-eripedagoog
Pärnu maakonnas. Ülikooli ajal osalesin
mitmetes noorsooprogrammides. Tänu
neile programmidele ja samas ka lihtsalt
seiklusjanust olen elanud pikemat või lühemat aega erinevates riikides: Suurbritannias, Austraalias ja Ameerikas. Leian,
et elamine välismaal on aidanud mul
õppida hindama kultuurierinevusi ning
seeläbi on paranenud nii minu suhtle-

misoskus kui ka koostöövalmidus ning
-oskus. Samas on minust saanud ka Eesti
patrioot, kes enam ei kujuta ennast ette
kusagil mujal elamas.
Kuna minu elukaaslane töötab pealinnas ja pidev edasi-tagasi sõitmine
Tallinna ja Pärnu vahel hakkas vaikselt
ennast ammendama, suundusin minagi
Harju maakonda. Loodetavasti leevendab minu tööle asumine Saue valda siinset logopeedide põuda. Esmajärjekorras
saabki minu ülesandeks valla alusharidusasutustes laste keele - ja kõneprobleemidega tegelemine.
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LAAGRI KOOL 10

Laagri Kool künnab valuutapõllul
haridusmaastikku juba kümnendat aastat

Vallaelanikud, eriti need, kes Laagri kandis sussid õhtuti voodi kõrvale panevad,
mäletavad ehk ka aega, kus keset Laagrit laiutas põllulapp. Küll kasvas seal mais,
küll vili, hiljem aga arvati põllul valuutat kasvavat. Kuuse ja Redise tänava rahval
oli mõnus hommikuti üle põllu lõigata, et bussile või rongile saaks hiljem minema
hakata. Vilja sees oli selleks rada.
TOOMAS
ARTMA
Laagri Kooli
direktor

T

uleb tunnistada, et vallajuhid olid päris ettenägelikud,
kui asutasid kõigepealt põllule spordihoone, et otseteest ilma
jäävad inimesed eelnevalt vajalikku
kehalisse vormi treenida. Sest aastal
2005 loodi Laagri Kool ja poolele
põllule pandi aed ümber. Selletõttu
sai staadionil kehalise tunde andev
õpetaja alguses hommikuti mõnelt
vallaelanikult pragada. Et mis õigusega teda nüüd ringiga sunnitakse
käima...
Nagu juba öeldud, loodi aastaks
2005 Laagri Kool. Ja selle üle on
mul kooli algusest alates õpetaja,
praeguse koolijuhi ja ka lapsevanemana väga hea meel. Sest on ka
näiteid, kus omavalitsus on ehitanud
koolimaja. Meil loodi kool. Need on
erinevad asjad. Toonased vallajuhid
mõtlesid päris tõsiselt selle üle, mis
selles koolis peaks toimuma hakkama. Ja kuidas. Kaasati spetsialiste,
vaieldi erinevate võimaluste üle ja
leiti parimad võimalikud inimesed
kogu projekti vedama. Kohe algusest jagati erinevate inimeste vahel
pehme (haridus) ja kõva (haldus)
pool. Hariduskoda Laagris alustas
kuueklassilise koolina ja pidi kasvama põhikooliks. Olgu vahele märgitud, et majanduslikel põhjustel oli
ainus võimalus kool luua, asutades
see erakoolina. Erinevates ringkondades arutati ka gümnaasiumi teemadel.
Loomise juurde kaasatud spetsialistide soovitusel peeti oluliseks
õpetada poisse ja tüdrukuid erinevalt. Nn täisvõimsusel töötamisel
pidi koolis olema kaks paralleelklassi
– poiste- ja tüdrukuteklass. Õpilaste

ühtekuuluvustunnet tugevdava ja
rahaliste võimaluste erinevusi vähendava tegurina võeti kohe kasutusele koolivorm. Koolivorm, mille
üle on mõnedel hea meel ja mõned
lapsevanemad löövad pahameelest
artikli lugemise ajalgi heleda laksu
vastu põlve, on praktiliselt samasugusena kohustuslik tänaseni. Vallaelanik on vormiga õpilasi kindlasti
näinud ja seegi on vormi üks mõte
– Laagri Kooli õpilane ei jää anonüümseks.
Võrreldes teiste koolidega, on
Laagri Kool algusest alates tõstnud
olulisele kohale kehalise aktiivsuse.
Ujumistunnid igal klassil igal nädalal tagavad parema füüsilise vormi ja karastamine hoiab ka haigusi
veidike tagasi. Pole siis imestada, et
Laagri Kool on palju aastaid järjest
olnud maakonna parim põhikool
ujumises! Ja lisaks ka suusatamises,
jalgpallis, kergejõustikus...
Esialgsesse plaani – poisteklass
ja tüdrukuteklass – tekkis esimene
murekoht siis, kui oli vajadus alustada kolme esimese klassiga. Kuna
kolmandat sugu polnud kuskilt võtta, oli kolmandaks segaklass. Alguses toetas eraldi õpetamist suurem
osa vanemaid, õhinas olid õpetajad
ja ka õpilastele tundus see uus ja
huvitav, kuid vajadus koolikohtade
järele valla põhjaosas kasvas ja nii ei
saanudki realiseeruda kahe paralleeliga põhikooli mõte. Kooli lühikese
ajaloo kõige keerulisem teema ongi
olnud õpe samasooliste klassides.
Päris aus olles ei oska ma tulevikus
arvatavasti isegi mitte tagantjärgi
tarkusena öelda, kas muutused selles
osas on olnud õiged või valed. Küll
aga tundub mulle, et emotsioonid
on olnud ülepaisutatud ja teema ehk
natuke liiga ületähtsustatud.
Võrreldes veel kümne aasta tagust ja praegust Laagri Kooli, on

5. lennu vilistlane Keiti-Katriin
Käige (Nõmme Gümnaasiu-

mi 12. klass): ,,Hea ja sõbraliku
õhkkonna koolis loovad soojad,
innustavad ja positiivsed õpetajad ning rõõmsad lapsed. Traditsioonid loovad ühtse vaimu ning
ühise hingamise. Esmaspäevased
kogunemised, imelised aktused,
üllatuskülalised,
jõuluküünalde
süütamine, vilistlaspäev ja jõulukontserdid – need on vaid mõned
Laagri Kooli vahvatest sündmustest, mis meelde on jäänud. Tänu
õpilaste tunnustamisele tunneb
igaüks, et teda märgatakse, hinnatakse ning et ta on eriline. Tänu
suurepärastele õpetajatele on meie
kooli lõpetajatel lihtne jalga ukse
vahele saada just endale sobivas

20. juunil 2000 võttis Saue
Vallavolikogu vastu otsuse
ehitada Laagri alevikku kompleks, kus asuks kool koos
spordihoonega ja lasteaed.
27. novembril 2004 pandi
Laagri Koolile nurgakivi.
1. septembril 2005 toimus
avaaktus. Laagri Kool avati
6-klassilise koolina, kokku 10
klassikomplekti, 1. klassides
tüdrukute-, poiste- ja segaklass, 2. ja 3. klassides tüdrukute- ja poisteklass, alates
4. klassist ainult segaklassid.
Õpilasi oli 238, õpetajaid 19.
Tööd alustas ka huvikool.
14. oktoobril 2005 avati
staadion.

Laagri Kooli esimene lõpetajate lend 2009. aastal

7. septembril 2006 toimus
Laagri Kooli juurdeehituse ja
Veskitammi lasteaia pidulik
nurgakivipanek.
Koolihoone juurdeehitus
võeti osaliselt kasutusele juba
2007. aasta veebruarikuus.
Uues tiivas said koha vanemate klasside õpilased. Füüsikaja keemialaborid ning poiste
metallitööklass valmisid
kevadeks. Täies mahus algas
seal õppetöö 2007. aasta
sügisest.

Laagri Kooli õpetajate koori tervitusetteaste kooli 10. juubeliks

Kooli avamisürituse lindilõikamise
tseremoonia 2005. aastal. Käärid on
pihus toonasel vallavanemal Mati
Tartul, volikogu esimehel Indrek
Tiidemannil

muidugi kõige lihtsam märgata
erinevust suuruses. Õpilaste arv on
kasvanud paarisajalt enam kui seitsmesajaliseks, õpetajate arv, mis algul
oli alla atskoo, on nüüd suurem kui
kuuskümmend! Ja maja. Maja on

jäänud korduvalt väikseks ja saanud
siis jälle juurdeehituse. Põhihoone
küljes on juba nii palju tiibasid, et
arvatavasti on kool juba lennuameti
huviorbiidis. Ja vanust on koolil alles kümme aastat!
Tundub, et kümme aastat ei ole
kooli jaoks mingi vanus. Eesti vanim üldhariduskool alustas aastal
1631. Seega natuke varem kui Laagri Kool. Mõlema kooli tugevuseks
on see, et kumbagi ei ähvarda lähiajal laste vähesuse tõttu sulgemine.
Lapsed on meie rikkus ja lastest
Saue vallas puudust ei paista tulevat. Mida tublimad on lapsed, seda
rikkam on meie tulevik. Ma loodan,
et valuutapõld on oma hüüdnime
õigustamas!

Vilistlased: Laagri Koolis saab suurelt mõelda ja oma tugevusi arendada
3. lennu vilistlane Marcus Daniel Saar (EBS Ettevõtlus ja ärijuhtimine): ,,Laagri Kool ei ole lihtsalt
kool, see on midagi enamat. Õpetajate kõrge motiveeritus suunata
õpilasi õigele teele ning kooli avar
interjöör võimaldavad õpilastel ja
õpetajatel suurelt mõelda ja mõneti ka teise nurga alt asju vaadata.
Need baasteadmised on tulnud
kasuks gümnaasiumis ja esimesel
aastal ülikooliski – väärtuslikud
inimesed, ulatuslikud teadmised ja
võimalused enda arendamiseks on
Laagri Kooli kõige suurem vara.“
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koolis. Õpetajad suhtuvad noortesse kui võrdsetesse partneritesse. Õpilased on kokkuhoidvad ja
abivalmid ning see vaimsus kestab
edasi ka peale Laagri Koolist lahkumist. Nähes vana koolikaaslast,
tuleb iseenesest selge vali „tere“,
nagu koolis õpetatud või siis sõbralik „tšau“.“
2. lennu vilistlane Karina Nirk
(Haagi ülikool Hollandis rahvusvaheline ja Euroopa Liidu
õigus): „Tahaksin rõhutada, kui
oluliseks pean seda, et igal õpilasel
oli võimalus Laagri Koolis oma tugevaid külgi näidata: laval esineda,
kõneleda, luulet ajalehte kirjutada,

sporti teha ja mida kõike muud.
Iga õpilane saavutas midagi ja sai
selle eest tunnustust. Iga õpilane
oli hinnatud koolipere liige. Kuigi olin ise väga ebakindel õpilane,
haarasin kinni igast võimalusest, et
esineda või võistelda. Ega ma väga
hea milleski otseselt ei olnud, aga
osa sai ikka võetud erinevatest üritustest, ja seda ainult sel põhjusel,
et kõik õpetajad toetasid meeletult
ja olid alati abiks rohkemgi, kui
oleks iial julgenud paluda. Laagri
Kooli õpetajad olid suisa ebaeestlaslikult soojad inimesed. Midagi
sarnast ei kohanud ma hiljem kunagi ei gümnaasiumis ega ülikoolis.

Kevad-suveks 2007 sai koolimaja ümbrus ka haljastuse.
Õues õppimise võimalusi hakkas pakkuma väliõppeklass.
2008. aasta septembrikuu viimasel päeval alustati
koolimaja ümbruses kooliaia
rajamist.
2009. aasta kevadel lõpetas
Laagri Kooli esimene lend.
1. septembriks 2012 valmis
söökla laiendus ja lisandus 2
klassiruumi,esimesse klassi
võeti vastu 4 klassikomplekti
lapsi, sealhulgas kaks segaklassi.
17. veebruaril 2014 avati uus
keeletiib. Kool sai enda kasutusse juurdeehituse esimese
korruse, kus seati sisse keeleõppeklassid ja arvutiklass.

LAAGRI KOOL

Laagri Kooli direktorid
Marje Eelmaa 2005-2012
Viktor Juhanson 2012–2013
Toomas Artma alates 2014
Õpilasarvud:
1. sept 2005 - 232
1. sept 2015 - 711
Õpetajaid:
1. sept 2005 - 16 (lisaks
raamatukoguhoidja ja
sekretär) - nendest 11 on
koolis tänaseni!
1. sept 2015 - 58 (lisaks
taustajõude 6)
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SAUE VALLA AMETLIKUD PLANEERINGUTEATED

SAUE VALLA TERRITOORIUMIL JUULIS 2014 ON ALGATATUD JÄRGMINE DETAILPLANEERING:
DETAILPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK
Saue Vallavolikogu võttis 27.08.2015 otsusega nr 50 vastu ja suunas avalikustamisele Alliku külas Uuetalu tee 3 (katastritunnus 72701:002:0745, suurusega 5 156
m², sihtotstarve ärimaa 100%) kinnistu ja
lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu
kruntimine, maasihtotstarbe muutmine
elamu- ja sotsiaalmaaks (üldkasutatav
maa) ning ehitusõiguse määramine
kuni kolme üksikelamu ja abihoonete
rajamiseks. Sotsiaalmaa sihtotstarbega
krundile on antud võimalus rajada laste
mänguväljak või jääb ilma ehitusõiguseta üldkasutatavaks maaks nt haljasalaks.
Lahendatud on kruntide tehnovarustus,
esitatud servituutide vajadus, parkimine,
määratud haljastuse ja heakorrastuse
nõuded. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas Kotka tee

elamupiirkonnas. Uuetalu tee 3 kinnistu
jääb Saue Vallavolikogu 23. oktoobri
2003. aasta otsusega nr 076 kehtestatud
Alliku küla Uuetoa IV ja Aaviku kinnistute detailplaneeringu koosseisus, millega
jagati 10 ha maa-ala 42-ks elamu-, äri-,
tootmis,- transpordi- ja maatulundusmaa
krundiks ning määrati ehitusõigus 29 elamu ja kahe ärihoone rajamiseks. Uuetalu
tee 3 kinnistu maasihtotstarve muudeti
100% ärimaaks ning määrati ehitusõigus
kuni 2-korruselise ärihoone ja koos seda
teenindava kõrvalhoone rajamiseks. Detailplaneeringu kohaselt kavandati kinnistule kauplusehoone rajamist. Planeeringuala läbib 35-110kV elektriõhuliin,
mis on kavas rekonstrueerida vastavalt
koostatavale Harju maakonna teemaplaneeringule. Transpordimaad kavandati
enamjaolt elektriliinide kaitsevööndisse. Uuetalu tee 3 kinnistu jääb osaliselt

olemasoleva elektriliini 35-110kV kaitsevööndi ja perspektiivse Harku-Kiisa
330kV elektriliini kaitsevööndi koridori.
Kehtiv detailplaneering näeb ette planeeringualale elamupiirkonna rajamist,
mis on käesolevaks hetkeks osaliselt
välja arendatud. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks
taotletav maa-ala tiheasustusalas, mis on
peamiselt hoonestatud üksik-, kaksik- ja
ridaelamutega. Antud kinnistu alale pole
üldplaneeringus aga juhtotstarvet määratud, see jääb olemasoleva tihehoonestusala keskel asuvale nn valgele alale,
mis on varuga arvestatud perspektiivselt
rekonstrueeritavate elektriliinide kaitsevööndi jaoks. Üldplaneeringu seletuskiri
sätestab, et olemasolevaid katastriüksusi võib kasutada edasi nende senise
kasutusotstarbe järgi ja kuna Uuetalu
tee 3 kinnistu maakasutuse sihtotstar-

beks on kehtiva detailplaneeringu alusel
määratud ärimaa, siis ärimaana oleks
kinnistut võimalik jätkuvalt kasutada.
Taotletava detailplaneeringuga tehakse
aga ettepanek muuta kinnistu kasutusotstarve elamumaaks. Kuna üldplaneeringus pole kinnistu alale juhtotstarvet
määratud, siis kolme üksikelamukrundi
kavandamisel on antud kinnistu alal tegemist üldplaneeringu muutmisega.
Arvestades kinnistu suurust ja asukohta,
siis majanduslikult ei ole sinna otstarbekas väikekauplust rajada. Kinnistule ei
ole käesolevaks hetkeks asutud rajama
planeeringujärgseid ehitisi, sh ei ole väljastatud ehituslube. Seetõttu soovib detailplaneeringust huvitatud isik detailplaneeringu elluviimisest kehtestatud kujul
osaliselt loobuda ja teeb ettepaneku
kinnistu sihtotstarbe muutmiseks elamumaaks ning ehitusõiguse määramiseks

üksikelamute ja abihoonete rajamiseks.
Väikekaupluse asemel kuni kolme üksikelamu ehitamine ei too kaasa sisulisi
muutusi piirkonna hoonestustiheduses
ega liikluskorralduses. Elamukruntide
kavandamine olemasolevate elamute vahele on loogiline, maakasutuse ja sellega
seotud mõjude osas piirkonna elanike
suhtes pigem positiivne. Planeeritava
maa-ala suuruseks on ca 0,6 ha.
Detailplaneeringu avalikustamine
toimub 9.09.2015 kuni 7.10.2015 kella
8.00-16.30 (kolmapäeviti kuni 18.30-ni
ja reedeti kella 14.00-ni) Saue vallamajas, Veskitammi 4, Laagri alevik, kus on
võimalik tutvuda kinnistute detailplaneeringute materjaliga. Avaliku väljapaneku
kestel on võimalik tutvuda detailplaneeringute jooniste ja seletuskirjaga elektrooniliselt valla veebilehel.

rastuse nõuded. Detailplaneeringuga
kavandatakse Künka kinnistul täpsustada ja täiendada ehitusõigust. Uue koostava detailplaneeringuga määratakse
ehitusõigus ühe äri- ja tootmishoone
asemel kuni kahe 3-korruselise äri- ja
tootmishoone rajamiseks, suurendatakse hoonestusala ning krundi täisehitusprotsendiks määratakse kuni 40%.

Saue valla territooriumil augustis 2015
detailplaneeringuid ei algatatud.
Detailplaneeringute korraldustega ning
otsustega on võimalik tutvuda valla veebilehel: http://sauevald.kovtp.ee/et/detailplaneeringud
Lähemat informatsiooni saab planeeringute spetsialistilt Maili Metsaotsalt 654
1157 maili.metsaots@sauevald.ee

SAUE VALLA TERRITOORIUMIL AUGUSTIS 2015 KEHTESTATI JÄRGMINE DETAILPLANEERING:
Saue Vallavalitsus kehtestas 11.08.2015
korraldusega nr 656 Püha külas Künka
(72701:002:0293, suurusega 5 421 m²,
sihtotstarve ärimaa 50% ja tootmismaa
50%) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga muuta kehtiva detailplaneeringuga ette nähtud ehitustingimusi,
st suurendada krundil olemasolevat
hoonestusala, hoone ehitusalust pinda

ja hoonete arvu krundil ning määratakse ehitusõigus kuni kahe äri- ja tootmishoone rajamiseks. Künka kinnistule on
koostatud detailplaneering, mis kehtestati Saue Vallavalitsuse 12. märtsi 2013.
aasta korraldusega nr 175. Detailplaneeringuga muudeti Künka kinnistu maakasutuse sihtotstarve 100% tootmismaast
50% äri- ja 50% tootmismaaks ning mää-

rati ehitusõigus ühe kuni 3-korruselise
äri- ja tootmishoone (büroo- ja laohoone) rajamiseks, maksimaalse ehitusaluse
pinnaga 992 m², st täisehitusprotsendiks
määrati (ca 18%), hoone kõrguseks maapinnast määrati kuni 12,0 m. Planeeringuga lahendati juurdepääsuteed ning
krundi tehnovarustus, esitati servituutide vajadus, määrati haljastuse ja heakor-

KASULIK TEADA

Igas kodus peab olema tulekolde
korrasolekut kinnitav paber

Päästeamet tuletab meelde, et vastavalt tuleohutuse seadusele peab 2015. aasta septembrist igal kütteseadmega maja
omanikul olema ette näidata kutselise korstnapühkija akt.
ANNIKA KOPPEL
Päästeameti Põhja
keskuse kommunikatsioonijuht

I

gal aastal saab paarsada tulekaju
alguse suitsulõõris süttinud tahmast. Kõik taolised põlengud on
võimalik ära hoida korstnate ja küttekehade regulaarse puhastamise ja
hooldamisega.
Eramajades võib kütteseadet puhastada ise, kuid iga 5 aasta jooksul
peab seal seadme üle vaatama ja puhastama kutseline korstnapühkija.
Tuleohutuse seaduse kehtestamisest,
mis selle kohustuse määrab, möödub tänavu septembris 5 aastat. See
tähendab, et käesoleva aasta sügisel
peab igal kütteseadmega maja omanikul korstnapühkija tehtud tööd
tõendav dokument olemas olema.
Korstnapühkija akt on tähtis
ohutuse seisukohast, kuid annab
majaomanikule lisaks ka spetsialisti
arvamuse küttesüsteemi tehnilise
korrasoleku kohta ja õnnetuse kor-

ral on võimalik kindlustushüvitise
saamiseks tõendada, et küttekolded
olid hooldatud. Seepärast tuleb akt
kindlasti säilitada. Kui küttesüsteem
on ohtlik ja seda kasutada ei tohiks,
annab korstnapühkija sellest teada
omanikule ja ka päästeasutusele.
Kes ei ole viimase viie aastajooksul lasknud kutselisel korstnapühkijal korstnaid puhastada, soovitab
Päästeamet korstnapühkija kontakti
saamiseks helistada päästeala infotelefonil 1524. Korstnapühkijal peab
kindlasti olema kutsetunnistus. Selle kehtivust tuleb enne töö tellimist
kindlasti kontrollida kutsekoja kodulehel.
Tuleohutuse seadus jõustus 1.
septembril 2010. Igal majaomanikul
on võimalus otsustada, millisel perioodil viie aasta jooksul ta oma ehitise küttesüsteemi puhastamise kutsetunnistusega korstnapühkija teha
annab ja vastava akti nõutab. Kui
majaomanik on viimase viie aasta
jooksul kutsetunnistusega korstnapühkija teenust kasutanud ja vastav

akt on olemas, ei ole kohustust sel
aastal korstnapühkijat kutsuda, kuid
on siiski soovitatav. Kortermajades ja
ridaelamutes peab korstnat pühkima
igal aastal kutseline korstnapühkija,
kes tehtud tööde kohta akti väljastab.
Oluline
• Korstnapühkijate kontaktid on lehel www.korsten.ee.
• Teavet korstnapühkija tellimise
kohta saad küsida ka päästeala infotelefonilt 1524.
• Korstnapühkijal peab olema kutsetunnistus. Selle kehtivust tuleb
enne töö tellimist kindlasti kontrollida kutsekoda.ee/et/kutseregister/
kutsetunnistused.
• Pärast hooldustöid koostab korstnapühkija akti, kus on kirjas tehtud
tööd ning korstnapühkija kutsetunnistuse number. Nii tellija kui
korstnapühkija kirjutavad aktile alla.
Õnnetuse korral pead nt kindlustushüvitise saamiseks tõendama, et küttekolded olid hooldatud. Seepärast
tuleb akt kindlasti säilitada.

OHTLIKE JÄÄTMETE JA VANAREHVIDE
KOGUMISRING LAUPÄEVAL,
10. OKTOOBRIL 2015
Kogumispunkt Laagri alevikus . Laagri alevikus võetakse ohtlikke jäätmeid ja vanarehve vastu Kuuse tn 29 (vana katlamaja juures) kell 9-12.
JÄÄTMEBUSSI JA REHVIKOGUMISAUTO SÕIDUGRAAFIK:
09.00 - 09.15
Koidu külas Koidu põigu ja Koidu tn ristmikul
09.30 - 09.45
Alliku külas Kotka tee ja Kauri tee ristmikul
10.00 - 10.15
Vatsla külas Kodasema ja Vatsla tee nurgal
10.30 - 10.45
Hüüru külas Hüüru mõisa juures
11.00 - 11.15
Kiia küla korvpalliväljakul
11.30 - 11.45
Alliku külas Vanamõisa seltsimaja parklas
12.00 - 12.15
Vanamõisa külas Suurevälja tee/Rõika tn ristmikul
12.30 - 12.45
Vanamõisa külas Vanamõisa/Välja tee ristmikul
13.00 - 13.15
Aila külas Pikamäe tee sissesõidul
13.30 - 13.45
Valingu külas Suurekivi elurajooni sissesõidul
14.00 - 14.15
Aila külas Valingu-Jõgisoo teel jäätmemaja ees
14.30 - 14.45
Jõgisoo külas Lõokese tn sissesõidul
15.00 - 15.15
Koppelmaa aiandusühistute juures
15.30 - 15.45
Tuula küla kortermajade kõrval
16.00 - 16.15
Ääsmäe külas koolimaja parklas
16.30 - 16.45
Maidla külas keskuse autobussipeatuses
17.00		
Maidla aiandusühistutes kaupluse ees
Tavaliselt kodumajapidamises tekkivad ohtlikud jäätmed on: patareid ja
akud, vanad värvid, lahustid, lakid, liimid ja nende jäägid, trükivärvid, vanad õlid, õlised kaltsud, õlifiltrid, ravimid, päevavalgus- ja säästulambid,
elavhõbedaga kraadiklaasid, tundmatud või mittevajalikud kemikaalid,
ohtlikke aineid sisaldavad pakendid, väetised ja pestitsiidid, rotimürk jm
biotsiidid jms.
PALUN OLGE TÄPSED, KUNA VALD ON SUUR JA GRAAFIK TIHE, SIIS
EI SAA JÄÄTMEBUSS EGA REHVIAUTO ETTENÄHTUD KELLAAJAST
KAUEM PEATUDA. OLGE PALUN VARAKULT KOHAL!
NB! Asutused ja ettevõtted peavad oma jäätmed (sh vanarehvid) ise üle
andma otselepingutega vastavatele jäätmekäitlusettevõtetele.
Saue valla elanikud saavad kodused ohtlikud jäätmed tasuta ära anda
ka Pääsküla jäätmejaama, aadressil Raba 40, Tallinn. Lisainfo telefonil
15155.

KUHU VIIA TEKKINUD JÄÄTMED JA KASUTUSETA JÄÄNUD ASJAD?
Tihti tekib küsimus, kuhu viia kasutuseta jäänud asjad
ja tekkinud jäätmed. Abiks on jäätmete ja asjade kogumispunktide kaardirakendus WWW.KUHUVIIA.EE.
KUHUVIIA.EE on jäätmete ja asjade kogumispunktide
kaardirakendus, kust inimene saab infot, kuidas vabaneda talle ebavajalikest asjadest, nagu vanad riided,
elektroonika, mööbel, nõud või taaskasutatavatest

jäätmetest, nagu taara, vanapaber, pakendid, ehituspraht jms.
Kaardirakendusse saab sisestada asja nimetuse,
millest soovitakse vabaneda (nt katkine televiisor)
ning rakendus kuvab lähimad jäätmejaamad, uus- ja
taaskasutuskeskused, kogumispunktid jne. Kuhuviia.
ee rakendust saab kasutada ka infoplatvormina, kui

tahetakse olla teadlikumad jäätmekäitlusvõimalustest
enda ümber. Mugava lisana näeb kasutaja soovi korral
ka kiireimat teekonda oma asukohast valitud jäätmekäitluspunktini.
KUHUVIIA.EE keskkonna valmimist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Koduvald
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JÄÄTMED

Peale uut riigihanget jätkab Saue vallas
jäätmevedajana Ragn-Sells AS

Ragn-Sells AS-iga sõlmiti uus hankeleping korraldatud jäätmeveo teenuse osutamiseks Saue vallas järgnevaks 55 kuuks.
Uus periood hakkab kehtima 1. oktoobrist 2015 ning kestab
kuni 30. aprillini 2020.

JÄÄTMEKÄITLUSTEENUSE HINNAKIRI SAUE VALLAS

Hinnakiri kehtib alates 01.10.2015 . Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Jäätmeliik

KATRINA
UTSAR
keskkonnaspetsialist

V

astavalt jäätmeseadusele on
kohalikul omavalitsusel kohustus tagada oma haldusterritooriumil korraldatud jäätmevedu. Korraldatud jäätmevedu on
olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud
jäätmekäitluskohta või -kohtadesse
kohaliku omavalitsuse üksuse valitud ettevõtja poolt. Saue vallas on
korraldatud jäätmeveo teenust perioodil 2010–2015 osutanud RagnSells AS.
Jäätmeveo teenuse osutamise ainuõigus anti avaliku konkursi korras viieks aastaks. Selle aasta kevadel
viis Saue Vallavalitsus läbi hanke
prügiveo partneri leidmiseks uueks
perioodks, riigihankele laekus kolm
pakkumust ettevõtetelt AS Eesti Keskkonnateenused, Osaühing
EKOVIR ning AS Ragn-Sells. Vastavalt esitatud pakkumustele osutus
parimaks AS Ragn-Sells pakkumus,
mis oli teiste pakkumustega võrreldes majanduslikult soodsaim.
Lepingu sõlmimine
Kuna Ragn-Sells AS jätkab Saue
valla piirkonna teenindamist, siis
juba sõlmitud lepingud kehtivust
ei kaota, vaid sinna juurde lisandub
lepingu lisa, mis täpsustab uue korraldatud jäätmeveo tingimusi.
Lepingu lisa saadetakse jäätmevaldajatele e-postiga, selle puudumisel tavapostiga kodusesse postkasti.
Lepingu lisa tuleb jäätmevaldajal
täita ning allkirjastada ning seejärel tagastada üks allkirjastatud eksemplar Ragn-Sells AS-le aadressile
Suur-Sõjamäe 50a, Tallinn 11415
või saata digiallkirjastatult info@
ragnsells.ee.
• Kui olemasolevas lepingus on valed andmed või kui allkirjastatud
leping üldse puudub, palume võtta
ühendust Ragn-Sells AS klienditeenindusega info@ragnsells.ee või
telefonil 15 155.
• Lepingu puudumisel saab lepingu
eeltäita ka Ragn-Sells AS kodulehel
www.ragnsells.ee/leping.
• Jäätmevaldajad, kellel puudub
igasugune võimalus lepingu lisa
viia või saata aadressile Tallinn
Suur-Sõjamäe 50a või saata digiallkirjastatud lepingu lisa aadressile
info@ragnsells.ee, saavad korrektselt täidetud ja allkirjastatud lepingu lisa tuua Saue Vallavalitsusse
aadressile Veskitammi tn 4, Laagri
alevik. Lepingu lisasid võetakse vastu 12. oktoobrini 2015.

Olmejäätmed

Paber ja kartong
Biojäätmed
Suurjäätmed

Mahuti
tüüp
Jäätmekott
kuni 150 l
80 l
120 l
140 l
240 l
370 l
600 l
660 l
800 l
150 l
2500 l
4500 l
kuni 800 l
kuni 2500 l
kuni 80 l
kuni 140 l
kuni 240 l
1 m3

Graafikujärgne
tühjendus

Graafikuväline
tühjendus
(tellimisel)

Konteineri
rent (kuu)

Konteineri
müük (tk)

0,00 €

10,80 €

-

0.50*

0,46 €
0,69 €
0,81 €
1,38 €
2,13 €
3,45 €
3,80 €
4,60 €
8,63 €
14,38 €
25,88 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

2,88 €
4,32 €
5,04 €
8,64 €
13,32 €
21,60 €
23,76 €
28,80 €
54,00 €
90,00 €
162,00 €
4,80 €
15,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
42,00 €

0,01 €
0,01 €
0,01 €
0,01 €
0,01 €
0,01 €
0,01 €
0,01 €
0,01 €
0,01 €
0,01 €
0,01 €
0,01 €
0,01 €
0,01 €
-

46,31
46,31
58,69
118,88
182,95
182,95
204,08
502,57
703,20
862,81
204,08
703,20
46,31
46,31
58,69
-

Ühik

Hind

tk

26,84 €

kord

3,83 €

kord

11,50 €

kord

1,04 €

tk

32,40 €

tk

0,97 €

kord

1,95 €

kord

2,28 €

konteiner
konteiner

9,75 €
30,68 €

* jäätmehoolduseeskirja nõuetele vastava kilekoti hind.

Jäätmeveo sagedused ja mahuti
suurused
• Tiheasustusalal peab toimuma
konteinerisse paigaldatud segaolmejäätmete äravedu vähemalt üks
kord 4 nädala jooksul ja kilekotti
paigaldatud segaolmejäätmete äravedu üks kord 7 päeva jooksul.
• Hajaasustusalal, kui kinnistul
toimub nõuetekohane kompostimine, peab toimuma konteinerisse
paigaldatud segaolmejäätmete äravedu vähemalt üks kord 12 nädala
jooksul ja kilekotti paigaldatud segaolmejäätmete äravedu üks kord 4
nädala jooksul.
• Hajaasustusalal, kui kinnistul ei
toimu nõuetekohast kompostimist,
peab toimuma segaolmejäätmete
äravedu vähemalt 1 kord 4 nädala
jooksul.
• Segaolmejäätmete tühjendussagedus äriruumi puhul on üks kord
4 nädala jooksul.
• Vanapaberit on kohustatud eraldi koguma kortermajad, kus on üle
nelja korteri ning ettevõtted, kus
on üle 25 töötaja või kui paberijäätmeid tekib nädalas rohkem kui 50
kg sagedusega üks kord 4 nädala
jooksul.
• Biolagunevaid jäätmeid on üks
kord nädalas kohustatud eraldi koguma kortermajad, kus on üle 10
korteri ning ettevõtted, kus on üle
25 töötaja või kui biojäätmeid tekib
nädalas rohkem kui 50 kg.
• Minimaalseks segaolmejäätmete
mahutiks loetakse 80-liitrilist tüüpkonteinerit.
• Minimaalseks biojäätmete mahutiks leotakse 140-liitrilist tüüpkonteinerit.
• Mahuti ümbrusesse paigutatud
suurjäätmete äravedu toimub hiljemalt 3 tööpäeva jooksul alates esitatud tellimusest.
Jäätmeveost ajutiselt vabastatud
Saue Vallavalitsus võib erandkorras

jäätmevaldaja lugeda kuni kolmeks
aastaks korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks tema põhjendatud
avalduse alusel. Vedajal endal ei ole
õigust jäätmevaldajat jäätmeveost
vabastada. Kõik kehtivad ajutised
jäätmeveost vabastused kanduvad
üle uude jäätmeveo perioodi. Saue
Vallavalitsuse poolt eelnevalt väljastatud jäätmeveost vabastamise
korraldused ei kaota uue jäätmeveo
perioodi algusega kehtivust.
Nõuded kogumiskonteinerile
• Jäätmete kogumiseks tuleb kasutada nõuetele vastavaid kogumismahuteid. Konteiner peab olema kompaktne, terve, korralikult suletav, see
tuleb paigutada kõva kattega alusele
ning sellele peab olema tagatud
juurdepääs.
• Mahutite lukustamise korral kindlustab jäätmevaldaja nende avamise
tühjenduspäeval.
• Mahutid tuleb märgistada kas kinnistu või jäätmevaldaja nimega.
• Üksikelamutes ja suvilates võib
jäätmemahutitena kasutada niiskuskindlast materjalist või plastikust
valmistatud jäätmekotte. Jäätmekotid tuleb paigutada maapinnast
kõrgemale, kaitstult märgumise ja
loomade ligipääsu eest. NB! Jäätmekoti teenus on mõeldud eelkõige majapidamistele, kus tekib vähe
jäätmeid ning jäätmekoti kasutamine on seetõttu otstarbekam.
Spetsiaalseid looma- ja linnukindlaid kilekotte saab eraldi tellida
Ragn-Sellsilt. Jäätmekoti hind on
toodud hinnakirjas. Tellitud linnuja loomakindla jäätmekoti vahetamine toimib sarnaselt pakendikoti
süsteemile ehk jäätmekoti äraveol
asendatakse see uue jäätmekotiga.
• Kui soovite osta või laenutada
konteineri Ragn-Sellsilt enne 1. jaanuarit 2016, siis konteineri paigaldamine on tasuta (tavahind 26.84).
Konteineri ostu või rentimise soo-

LISATEENUSED
Teenus
Konteineri paigaldamine, äratoomine, vahetamine
(konteineri paigaldamine 01.10.2015-31.12.2015 toimub
tasuta; KOJV perioodi lõppedes konteienri äratoomine
tasuta )**
Jäätmekoti või ratastel kuni 800-liitrise konteineri
käsitransport jäätmeveokini (11-25m veoki võimalikust
peatumiskohast)
Jäätmekoti või ratastel kuni 240-liitrise konteineri
käsitransport jäätmeveokini (26-50m veoki võimalikust
peatumiskohast)
Kliendi luku sh. värava või tõkkepuu avamine koos
sulgemisega (võtme, puldi, kaardi, mobiiltelefoniga jms)
ASSA või ABLOY tabalukk kodeeritud Ragn-Sellsi võtmega***
Veograafiku väljastamine posti teel
Biojäätmete konteineri vooderduskoti paigaldus koos
kotiga, 80-140-liitrised konteinerid
Biojäätmete konteineri vooderduskoti paigaldus koos
kotiga, 240-liitrised konteinerid
Lukuaasade paigaldus plastkonteinerile
Lukuaasade paigaldus metallkonteinerile

** RS rendikonteineri ümbervahetamisel või äratoomisel (kliendi soovil, lepingu lõppemisel või RS
algatusel kliendi võlgnevuse tõttu) lisandub konteineri tühjendustasu vastavalt kehtivale hinnakirjale
ja pesu kuni 1100-liitrise konteineri puhul 13,00 €/kord ja 1,5-4,5 m3 konteineri puhul 26,00 €/kord.
*** Kodeeritud võtmega luku ostmisel ei lisandu luku avamise tasu.

LISATASU

Rakendatakse klientidele, kes ei täida korraldatud jäätmeveo tingimusi.

Kirjeldus
Tühisõit objektile
Kordusarve saatmine tasumata arve kohta tavapostiga
Kordusarve saatmine tasumata arve kohta e-mailile
Konteinerite mahtu ületavate jäätmete või konteineriväliste, vahetult konteineri kõrval asuvate pakendatud
jäätmete äravedu****
Hüvitus rikutud paberi ja papi eest m3*****
Hüvitus rikutud biojäätmete eest m3*****

Ühik
kord
tk
tk

Hind
4,80 €
2,76 €
tasuta

m3

42,00 €

m3
m3

42,00 €
42,00 €

****Ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri
kaant ei ole võimalik sulgeda. Konteineri sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu
ületavateks jäätmeteks.
Konteinerväliste ja konteineri mahtu ületavate jäätmete kogumisel hindab Ragn-Sells AS töötaja
jäätmete kogust visuaalselt ja arvestab jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõivatava ruumi järgi.
***** Hüvitust rikutud paberi ja biojäätmete eest rakendatakse, kui konteiner sisaldab mittevastavaid
jäätmeid.

vist teavitage Ragn-Sells AS klienditeenindust.
• Vedajal on õigus teenust osutada ajavahemikus kell 7-22. Selleks
palume mahuti välja tuua hiljemalt
tühjenduspäeva hommikul kella
7-ks.
• Tühjendusi teostatakse graafikus
toodud päevadel.
• Palume tagada veopäeval kon-

teineritele juurdepääs, tuues need
jäätmeveoki peatumiskohale võimalikult lähedale.
• Ratastel jäätmemahutite käsitransport, mis ei asu kaugemal kui 10
meetrit, toimub tasuta. Kaugemal
asuvate mahutite käsitranspordi eest
on õigus vedajal küsida teenustasu
vastavalt hinnakirjale.
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PLANEERING

Harku-Lihula-Sindi 330 kV kõrgepingeliini
planeeringu trassivalikud on otsustatud

Harju Maavalitsuse menetletav Harku-Lihula-Sindi 330 kV kõrgepingeliini planeering on sauevallakate
seas kirgi kütnud terve kevade. Planeeringulahendusele esitati rohkesti vastuväiteid, ka ei kooskõlastanud Saue Vallavolikogu oma juunikuu istungil esitatud liinikoridoride põhjapoolseid variante. Maavalitsus viitab aga 1. juulist kehtima hakanud uuele ehitusseadustikule ja planeerimisseadusele, mille
kohaselt saab volikogu kooskõlastamata jätmise lugeda siiski kooskõlastatuks.

KV

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee

KODUVALD

E

elnevalt oli maavanema
poolt aasta alguses vastu
võetud ning avalikustmisele esitatud trassialternatiiv, millele
laekus avaliku arutelu käigus arvukalt vastuväiteid nii trassi põhja- kui
lõunapoolses osas. Kuivõrd avalikul
arutelul selgus, et varasema kaasamisega on olnud olulisi puudujääke, nõustus maavanem kokkuleppel
vallavalitsusega avama trassialternatiivide osas uue arutelu.
Harku-Lihula-Sindi 330 kV
kõrgepingeliini uus planeeringulahendus tõi taas vallamajja rohkesti
ettepanekuid ja vastuväiteid, samuti osales arvukalt vallaelanikke ja
maaomanikke Saue Vallavolikogu
26. juuni istungil, kus antud teemat
arutati.
Lõunapoolses, Keila alajaama
ja Saue-Kernu valla piiri vahelises
lõigus, oli esitatud üks lahendusvariant, mis suures osas vastab valla üldplaneeringuga reserveeritud
lahendusele ning kus on arvesse
võetud ka avalikustamise käigus
elanikelt laekunud ettepanekud.
Eelpooltoodut arvestades kooskõlastati volikogu poolt lõunapoolse
lõigu lahendus.
Põhjapoolses, Harku alajaama
ning Keila alajaama vahelises lõigus, pakkus maavalitsus välja kaks
uut asukohavarianti, mis ei asu varem välja pakutud olemasolevas 110
kV liinikoridoris, mis on ka valla
üldplaneeringuga reserveeritud koridor. Mõlemale variandile laekusid
kohalikelt elanikelt ja maaomanikelt
rohkete allkirjadega kirjalikud vastuväited, mistõttu Saue Vallavolikogu ei pidanud võimalikuks kooskõlastada kumbagi varianti, tuues välja
põhjendused:
• Mõlemad pakutud variandid on
Saue valla üldplaneeringut muutvad, mistõttu peab uude trassikoridori minek olema piisavalt
põhjendatud. Samas on aeg uute
koridoride keskkonnamõju hindamiseks olnud küllaltki lühike ning
konkreetsemaid uuringuid, nt võimalike mõjude väljaselgitamiseks
kaitsealustele liikidele või rohevõrgustikule, pole jõutud teostada.
• 01.07.2015 jõustub uus ehitusseadustik (kooskõlastust küsiti ja
senine menetlusprotsess oli läbi
viidud enne 01.07.2015), mille
alusel peaks tulevikus väljastatama
uuele liinile ehitusluba. Uus ehitusseadustik avardab oluliselt liini

kaitsevööndisse jäävate maaomanike võimalusi maa võõrandamise
nõudmiseks (talumiskohustuse asemel), kuid sellest tulenev võimalik
majanduslik mõju on planeeringus
analüüsimata.
• Piisava põhjalikkusega pole analüüsitud võrdlevalt erinevate trassialternativide puhul võimalust
kõnesoleval lõigul elektriliini (osaliseks) paigutamiseks maakaablisse. Arvestades rajatava trassi väga
pikaajalist mõju maaomanikele ja
keskkonnale, tuleks nimetatud alternatiivi täpsemalt majanduslikult
analüüsida ja valikut põhjendada.
• Lisaks soovime laiemalt tähtsustada maaomanikele seatavate
piirangute ning nende kompenseerimise teemat, seda eriti just üldplaneeringu tasandil kokkulepitust
erinevate trassikoridoride valiku
valguses, kuna uue trassi ehitamine seab märkimisväärsed piirangud
maaomanike senisele maakasutusõigusele. Täna kehtivas seadusandluses on õiguslik vaakum selle
koha peal, millised on maaomanike
õigused hilisema talumiskohustuse
eest kompensatsioone saada. Antud
probleemile on tähelepanu juhtinud
oma lahendis ka riigikohus. Seega
ei ole põhjendatud uute piirangute
seadmine enne, kui vastav küsimus
on seaduses uuesti ära reguleeritud.
Tänaseks on maavalitsuses menetlus jõunud etappi, kus planeering on maavanema poolt augusti
lõpus vastu võetud, lõplikuks variandiks kinnitati Saue valla põhjaosas trassivariant S 1-6 (vt joonist),
mis sai ainukesena kõigi vajalike riigiametite kooskõlastuse.
Planeeringu avalik väljapanek
on kavandatud vahemikku 21.0918.10 ning avalikud arutelud novembri teise poolde.
JOKK lahendus?
Saue Vallavolikogu kaalus ja arvestas otsuse tegemisel sisulisi asjaolusid, sh lähtus kehtivast Saue valla
üldplaneeringust.
Harju Maavalitsus arvestab hiljuti tehtud seadusemuudatusega,
mis justkui peaks riigil võimaldama
joonehitiste planeeringute mittekooskõlastamisi teatud tingimustel
siiski lugeda kooskõlastamisteks.
Enne muutmist oli planeerimisseaduses kirjas: „Kui kooskõlastamisel ei viidata vastuolule seaduse
või seaduse alusel kehtestatud õigusakti või kehtestatud planeeringuga, loetakse planeering kooskõlastatuks, vaatamata planeeringu
kohta esitatud teistele ettepanekutele ja vastuväidetele.

MIS SAAB EDASI
SEPTEMBER - OKTOOBER Avalik väljapanek on kavandatud vahemikku 21.09-18.10. Kaks
nädalat enne väljapaneku algust
informeerib maavanem personaalselt kõiki kinnistuomanikke,
kelle krunt kasvõi osaliselt jääb
vastuvõetud trassikoridori. Nelja
nädala jooksul toimub avalik väljapanek, kus planeerimislahendus on kättesaadav nii vallamajas
kui maavalitsuses ja ka maavalitsuse internetileheküljel. Avaliku
väljapaneku raames on inimestel
võimalik esitada planeeringule
nii oma põhjendatud ettepanekuid kui ka vastuväiteid.
OKTOOBER - NOVEMBER Maavanem peab kuue nädala
jooksul peale avaliku väljapaneku lõppu andma kirjaliku vastuse kõikidele ettepanekutele ja
vastuväidetele kommentaariga,
kas saab vaiet arvestada ja kui
mitte, siis peab maavanem seda
ka põhjendama. Maavanem korraldab kuue nädala jooksul peale
avaliku väljapaneku lõppu teemaplaneeringu avaliku arutelu,
praeguse kava järgi novembri
teises pooles.
DETSEMBER
Planeering esitatakse järelevalvesse.

2. aprillist jõustus seadusemuudatus, mille sõnastus on: „Kui mitut kohalikku omavalitsust läbiva
joonehitise trassi asukohavaliku planeeringu kooskõlastamisel ei viidata
vastuolule seaduse või seaduse alusel
kehtestatud õigusaktiga, loetakse
mitut kohalikku omavalitsust läbiva
joonehitise trassi asukohavaliku planeering kooskõlastatuks, vaatamata
planeeringu kohta esitatud teistele
ettepanekutele ja vastuväidetele.”
„Nagu näha, on Riigikogus viimasel hetkel sisse viidud seadusemuudatusega ära jäetud sõnad “või
kehtestatud planeeringuga” ning
alles jäetud viide vastuolule seaduse
või seaduse alusel kehtestatud õigusaktile. Saue vald viitas oma mittekooskõlastamiskirjas vastuolule
kehtestatud planeeringuga (kehtiva
Saue valla üldplaneeringuga), mis
on kehtestatud vallavolikogu otsusega, mis valla arvates omakorda on
oma olemuselt planeerimisseaduse
alusel kehtestatud õigusakt. Nii et
nüüd taandub kõik juriidilisele küsimusele, kas planeering, sh näiteks
Saue valla üldplaneering, on seaduse alusel kehtestatud õigusakt või
mitte,“ nendib abivallavanem Kalle
Pungas.

S 1-4

S 1-5

S 1-6

Planeeritav elektriliini trassikoridor
saab alguse Hüüru külas asuvast
Harku alajaamast ja on 125-meetri
laiune, sest trassikoridori on kavandatud paralleelselt kulgema
kaks elektriliini: Harku-Lihula-Sindi
330/110 kV ja perspektiivne Paldiski 330 kV. Trassikoridor väljub
Harku alajaamast kagu poolt ja kulgeb olemasoleva 330 kV elektriliini
trassiga paralleelselt. Aiandi teest
lõuna poolt pöörab trassikoridor
edelasse üle põllu– ja metsamaade.
Läbib Alliku küla loodeosa, Püha ja
Hüüru külade idapoolseid osasid
ning Vanamõisa küla loodeosa. Kiia
külas suundub trassikoridor olemasolevate 110 kV elektriliinide (L111
ja L112) trassile. Planeeritava trassikoridori lähedusse jääb võrreldes
teiste alternatiividega kõige vähem
majapidamisi. 250 meetri raadiuses
on S 1-6 puhul 18 majapidamist.
Sealjuures on S 1-5 puhul 24 majapidamist ja S 1-4 76 majapidamist.
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AVALIK RUUM

Laagri Jõekääru park on samm-sammult
saamas tehtuks ja tehtumaks

Veel kaks aastat tagasi torkisid rula- ja spordipaltsi vahel nõgesed ja põlvini hein, täna võib nentida –
pargikultuur Laagris on võtmas uusi mõõtmeid.

KV

PARGIILU LOOMISE EELARVE

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee

Rulapark - 73 868 (Pria toetus
51 129, valla osalus 22 739 €)
Multifunktsionaalne spordiväljak – 50 421 (Pria toetus 45
376, valla osa 5 045 €)
Grillid, lauad-toolid – 3 936 €
Prügikastid – 3 100 €
Lõkkeplats – 2 870 €
Jõu- ja fitnessala – 11 172 €
Pargi haljastus (aed, haljastus,
mägi ja maakivide paigaldus,
jalgteed ja parkla) – 129 000 €
Valgustus – 35 000 €
Sillaehitus – 74 400 €

KODUVALD

T

õsi, võibolla kõlab pargikultuur isegi pisut suurelisena.
Ei aimu Jõekääru pargist barokse Kadrioru pargi sarnast struktuursust, ei leia sealt dendroloogiliselt huvitavaid puuisendeid. Aga
kuna maju on Laagri kandis viimastel aastakümnetel ehitatud oluliselt
rohkem, kui maastikke kujundatud,
siis on ühe funktsionaalse, korrastatud ja vaikset eemaletõmbumist
lubaval rohealal päris suur väärtus.
Esimesena rajati Jõekääru parki
spordiväljak ja rularamp, mis said
populaarseks esimesest hetkest.
Nüüd on nende kahe vaheline plats
korrastatud avalikuks ühisalaks,
kust leiab nii intiimsema jõeäärse
nurga kui ka lastekilgetest pungil
mänguplatsid. Sel äsjamöödunud
suvel paigaldati parki viis grillikohta
koos kõrvalasuva punase aiamööbliga. „Ise joonistasime grillidisaini
paberile, ei tahtnud neid tavapäraseid „ufogrille“, otsisime metallifirma, kes need spetsiaalselt meie jaoks
valmistas,“ ütleb avaliku ruumi
spetsialist Kati Oolo.
Pargi projektijuhid närisid esimestel nädalatel piltlikult öeldes
küüsi, et noh, kas idee hakkab tööle, et kas sauevallakas võtab omaks
mõtte tulla ilusal suveõhtul korteriseinte vahelt välja, oma lihatükid ja
limonaad kaasas? Rõõm tõdeda, et
mõte võeti omaks küll. Oli nädalavahetusi, mil kõik viis grilliümbrust
oli õhtuti seltskondi täis.
Ehk süveneb see mujal maailmas
nii levinud ajaveetmise viis – tulla
parki, sõbrad slepis, nautida ilma
ja inimesi või võtta kasvõi läpakas

Mitmel tasapinnal ronimisrõõmu pakkuv pesapuu on kohati nii hõivatud, et järjekord on taga

põlvedele ja teha tööd värskes õhus.
Selle jaoks ei ole vaja saarele või sohu
sõita, vaba wifi leviala on pargis päris olemas.
Kui noorem seltskond tahab
kohta, kus suhelda ja lihtsalt olla, siis
päris pisikeste ootused on aktiivsemat laadi. Häbenemata võib öelda,
et Jõekääru pargi lasteatraktsioonid
on vingeimad, mida täna leida võib.
Mitmel tasapinnal ronimisrõõmu
pakkuv pesapuu on kohati nii hõivatud, et järjekord on taga. Aga ka
teiste kiikede-karussellide valik näib
olevat kümnesse.
Valmis ka pargi keskne lõkkekoht, selline maakividest palistatud,
suur ja visuaalselt kohe ilus vaadata.
„See saab olema koht, kus jaanuaris
jõulukuuskede põletamise üritust
teha ja juunis jaanipäevalõke üles
võtta, aga põhimõtteliselt võivad
inimesed siin ka ise tuld teha, aga
ohutusküsimused on siis samuti

Oli nädalavahetusi, mil kõik parki paigaldatud viis grillikohta oli õhtuti
seltskondi täis

nende endi vastutusel,“ selgitab Kati
Oolo.
Lähinädalate teema on see, et
kohale on jõudmas ka välistes tingimustes kasutatavad jõudrenažöörid. Seitse erinevat aparaati, kus nii
triitsepsit-biitsepsit tugevamaks kohendada, kui kõhulihast kõvemaks
lihvida. „Sarnased jõumasinad on
paljudes parkides väga populaarseks

osutunud. Ja seda isegi igas sihtrühmas – eakamad teevad oma hommikuse kõnniringi keskel väikse
jõutrenni ja näiteks lastealale õhtul
mängima tulevad papad saavad vabalt mänguväljaku kõrval paar seeriat harjutusi teha,“ naerab Oolo.
Sügisesse ehitusgraafikusse on
jäänud aga sillaehitus. Tähelepanelik vaatleja on ilmselt märganud,

LASTE MÄNGUALA
Karussell – 6 524 €
Kiik – 1 800 €
Linnak+kiik – 6 234 €
Pesapuu – 18 628 €
Pesakiik - 2 400 €
-------------------------------------Kokku 419 353 €
(sh euroraha 96 505 €)

et vallamaja ja rularambi vahel käib
mingi sahmimine. Tegemist on uue
jalakäijate silla ehitusega. „Praegune
lahendus on selline, et parki pääseb
aleviku keskelt väikse ringiga ja kogemus ütleb, et tihti kasutatakse
ohtlikku otseteed. Silla valmides
saaks otse pargist vallamaja taha.
Valmima peaks see plaanide järgi
oktoobri lõpuks,“ annab teedespetsialist Indrek Brandmeister teada.
Seejärel on park valmis, samm
esteetilisema ja inimestesõbralikuma avaliku ruumi poole jälle tehtud. On koht, kus närve puhkamas,
piknikul, värsket õhku hingamas,
mängimas ja niisama looduslähedust nautimas käia. Ja see ei olegi nii
pisiasi.

VALLAKODANIK KÜSIB

Äkki annab midagi ette võtta Pääsküla jõega, et ta oleks meeldiv ka lähivaates?
Veekogud kaunistavad igat asulat ja linna. Vähemalt eemalt vaadates. Pääsküla jõgi Laagris. Ärge
ainult liiga lähedale minge. Vesi paistab seal läbi vaevalt pool meetrit. Vahel haiseb.

V

eidi ajalugu: omal ajal jooksis Pääsküla vette kogu Saku
asula ka õlletehase reovesi
ning Pääsküla prügimäe solk. Et
valitses niisugune käegalöömise
meeleolu looduskaitsesse, siis nii
mõnedki jõeäärsed majapidamised
sokutasid oma reovee sinna hulka.
Ja selle veega kasteti veel juurvilju.
Siis koguti Saku reovesi torusse (ka
Saue asula oma) ja juhiti läbi Laagri
Tallinna reovee puhastisse.
Suleti Pääsküla prügimägi, isoleeriti jõest ning reoainetest tekkiv
gaas juhitakse läbi torustiku katlamajja kütteks. Majade reovesi aga

voolab edasi jõkke. Kui jõgi on talvel jääs, võib igaüks need väljavoolud kergesti leida. Võibolla osa veel
salakavalaid reostajaid. Vastavad
ametimehed peaksid nendega tegelema.
Meie Laagri on kujunenud kauniks ja elamisväärseks asulaks. Vast
annab midagi ette võtta ka meie jõega, et ta oleks meeldiv ka lähivaates.
Londonis püütakse juba kunagisest ülireostunud jõest lõhet.
Tiit Ojaveski, Laagri elanik
6. juuli 2015

Abivallavanem Kalle Pungas
kommenteerib:
Igal aastal, kui taimed õitsevad,
kasvab jõgi täis. Vald tellib puhastust regulaarselt igal aastal, aga seda
tuleb teha peale õitsemisperioodi.
Praegu jõe puhastus taimedest ja
vetikatest juba käib, ajalehe trükkiminekuks on ilmselt tehtud. Viimase kaheksa aasta jooksul on Pääsküla
jõge kolmes etapis Kaselaane sillast
kuni Koru sillani mudast põhjalikult
puhastatud ja süvendatud, tegelikult on ikka suur töö ära tehtud.
Reovoolusid jõkke ei tohiks
enam olla, aga kui sellised kohad on

teada, antagu neist vallamajja kindlasti teada.
Lisaks reostusallikatele tekitab
probleeme ka jõe lätetelt turbarabast
saabuv peente turbaosakeste mass,

mis settib aeglase vooluga kohtades ja aitab
kaasa taimestiku vohamisele.
Teadlaste, praktikute ja kohalike elanikega arupidamistest
on koorunud järeldus,
et vaja on laiemalt uurida jõge kahjustavaid
tegureid ning töötada
välja kompleksne plaan jõe tervendamiseks. Hetkel valmistame ette lähteülesannet, kava saaks valmis aasta
lõpuks ning uuel aastal asume selle
alusel töid teostama.
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Ääsmäe Tantsutrollid osalesid XXXII Lääneranniku
Eesti Päevadel Kanadas Whistleris ehk
KUIDAS VALLUTATI ÜKS UNISTUSTE TIPPUDEST
Tsiteerides Eesti kirjandusklassikat: „Et kõik ausalt ära rääkida, peab alustama algusest.“
PIRET
KUNTS
tantsuõpetaja

E

hk päevast, kui minu tütar
Eliisa koju tuli ning, silmad
peas põlemas, küsis, kas ma
ikka tean, kus toimuvad järgmised
ehk nüüdseks möödunud Lääneranniku Eesti Päevad. Ja enne, kui
minu mõtlemis- või kõnevõime
töölegi jõudis hakata, kõlas üle korteri joovastav hüüe: „Whistleris!“
Olime nimelt neli aastat tagasi külastanud seda paika, mille looduseilu ja adrenaliinirikkad ajaveetmisvõimalused avaldasid kustumatut
muljet. Ja seda lastele näidata ning
samas tantsida niisugusel üritusel!
Tundus hullult äge ja…. utoopiline.
Nii kirjutasingi peakorraldaja
Olev Rummile, et kas ja kuidas.
27. veebruaril oli siis Eesti tantsupidude ülevaatuste karmi korra ja
sõnastusega harjunud laste meelest
„ülevaatus“. Tegelikult käis Olev
meil lihtsalt külas. Vaatas tantse, filmis, kiitis ja soovis jõudu toetajate
leidmiseks ning ütles: „Nägemiseni
Whistleris!“
Ja algas maraton. Väga raske,
kogemusterikas,
tagasilöökidega
maraton sponsorite leidmiseks. Õnneks mitte väga pikk, sest polnud
lihtsalt aega.
Ja leidsime. Leidsime toetajaid,
sõpru, fänne, aga ka tuimalt kõrvaltvaatajaid ja hukkamõistjaidki.
Saime teada, kelle südamed löövad
meiega ühes taktis ja kel pole just
päris sama veregrupp.
Ei hakka siin päris üksikasjalikku sponsorite loetelu esitama. Oleme püüdnud neid kõiki võimaluste

Lapsed süttisid kiitusest, tähelepanust ja siirast huvist nende vastu, elu parimad „tantsunäod“ on selle tõestuseks

piires tänada ja kindlasti on
veel ees ka toetajatele tänuüritus. Olgu vaid mainitud,
et neid oli Ääsmäe Sügise
memmedest, külakogust, üksiktoetajatest ja kodukoolist
ja -vallast ning lastevanemate
töökohtadest ja Lions-klubist
kultuurkapitali ja kultuuriministeeriumini. Väga tore
oli ka meie esmakordne kogemus Hooandja projektiga.
Lastele pakkus suurt hasarti
ja rõõmu teha tuluõhtukontsert ja müüa avatud külaväravate
päeval meie endi meeneid.
Ja siinkohal tahan kindlasti ära
mainida, et ülimalt armas ja tore oli
see, et sõiduga seotud ettevõtmis-

tes osalesid ka need lapsed, kes sel
korral erinevatel põhjustel kaasa ei
sõitnud.
Nüüd on küll liiga pikalt räägitud rahast. Aga ettevalmistus-

protsessi jäi ka hoolikas
repertuaarivalik, lisatantsuproove tuluõhtukontserdi
ja reisi tarvis, rahvarõivaste
võimalikult soodsat „ülesputitatmist“ ja täiustamist,
kaasavõetavate
kingituste
nuputamist, pidevat suhtlemist korraldajatega esinemistest, majutusest, transpordist
kohapeal ning kindlasti ka
mõtlemist, kuidas lastele
sealsete tantsuvabade hetkedega võimalikult palju ilusat
ja huvitavat näidata.
Ja teoks see kõik sai. Ära käisime. Olime üks väike kild ligi tuhandest eestlasest.
Usun, et oma põhirolli, tantsi-

mise sooritasime hästi, isegi väga.
Jäin lastega väga, väga rahule! Nende esinemiste emotsionaalsus üllatas
mindki. Ja olen täiesti veendunud,
et mida päev edasi, seda rohkem
lapsed püüdsid või ka lihtsalt süttisid kiitusest, tähelepanust ja siirast
huvist nende vastu – see innustas.
Meie üheksasse päeva (6 Whistleris ja 3 Vancouveris) mahtus ujumine maalilises mägijärves, lõputult
jalutuskäike
olümpialinnakeses,
gondlisõidud mägede tippudesse
ja ühelt tipult teisele, indiaanimuuseumi külastus, esinemine oma
tantsukavaga avatseremoonia eel
ning koos indiaanlastega avatseremoonial, esinemine rahvapeol, kohtumine ümisejaga (uurige järgi, kes
see sihuke on!), laulupidu, tantsupidu, fotojaht Whistleris, lõpupidu,
Capilano silla külastus, Vancouveri
akvaarium, Stanley park, Burnaby
vabaõhumuuseum ning lõpuõhtusöök tänutantsudega koos Bella ja
Liliga (võin öelda, et nende kohta
te avalikest infoallikatest täpsustavat infot ei leia). Lisaks huvitavaid
toiduelamusi, pisut šoppamist, karussellisõit... ja kindlasti unustasin
midagi mainida.
Keda aga kindlasti ei unusta, need on inimesed, keda julgen
siiralt ja südamest nimetada meie
uuteks ja headeks sõpradeks – kõik
sealsed korraldajad, samuti kohalolnud Eesti Kultuuriministeeriumi
ning ETV esindajad.
Ja lahkumisel öeldi meile päris mitmel korral: „Kohtumiseni
kahe aasta pärast Los Angelesis!“ Ja
enam ei olegi selles lauses nii palju
utoopilist, lihtsalt vägev ja ilus ja
midagi, mille nimel tööd teha, mille
poole püüelda!

KÜLAS TOIMUB

Jõgisoo külla rajati lapsevanemate ja 4H noorte
kaasabil lastele mängulinnak

Jõgisoo küla Lõokese tänava mänguväljakule rajati esmakordselt esimesed atraktsioonid lapsevanemate algatusel umbes 13 aastat tagasi.
HELE-MALL
KINK
MTÜ Jõgisoo
Vabaajakeskus

K

äesoleva aasta juunikuus ronimislaev lammutati, sest oli
amortiseerunud ning lastele
ronimiseks ohtlik. Laeva lammutamisega jäi mänguväljak praktiliselt
tühjaks ning väikelastel ja nooremal
koolieal ei olnud seal peale kiikumise midagi teha. Lõokese 3a mänguväljaku ehitusprojekt valmis koostöös Lõokese tänava lapsevanemate

ja Jõgisoo 4H klubi noortega. Nad
esitasid oma soovid ja ettepanekud,
mis peaks tulevikus mänguväljakul
olema. Esimese uue atraktsioonina
paigaldati mängulinnak. Linnaku soetamist rahastas Saue vald ja
siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.
Ronimislinnak paigaldati heakorratalgutel lapsevanemate ja Jõgisoo
4H klubi noortega. Aitäh teile!
Aitäh Andrus Rootalule, Tarmo
Kasteheinale ja Alvar Lepsonile, kes
korraldasid mängulinnaku transpordi ja pinnase ettevalmistuse.
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KÜLAS TOIMUB

Ääsmäe memmed kutsusid Harjumaa
omad taas külla

Juba kuusteist aastat organiseerib Ääsmäe eakate selts Sügis ühist peopäeva, et koos teiste omaealistega maakonnast kohvi ja kontserdi kõrval kokku saada.

KV

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee

KODUVALD

A

ugustikuu esimesel päeval
tibas kerget suvevihma, aga
sellest hoolimata oli Ääsmäe
külaplatsile kogunenud pea kakssada reibast memme. See on juba traditsioonidega kohtumispaik. Olvi
Suurkütt koos teiste Ääsmäe klubi
prouadega on alates 1999. aastast
hoolitsenud selle eest, et vähemalt
korra aastas saada suuremas ringis
just Ääsmäel kokku. Saab maakondlikud uudised kenasti kätte, jagatak-

se üksteisele tänukirju ja tunnustussõnu.
Külalised panevad ise kokku eeskavad – kes üllatab seeniortantsuga,
kes rõõmustab teisi laulujupiga, tavaliselt on kutsutud kohale ka tantsuorkester, sest tantsida sellele seltskonnale meeldib. Kui härraseid ligi
ei ole, ei peata seegi – valsisamme ja
sambapöördeid saab sahistada naistega omakeskiski. Nagu nii mõnelgi
korral varem on orkestriliikmed olnud suisa üllatunud, et kui kauaks
ikka prouadel jaksu jätkub – põrand
on täis esimesest viimase looni.
Ka Ääsmäe külakogu oli tiimiga
väljas ja hoidis lahti külakohviku uk-

sed. Kohvi kulus pea 30 liitrit, kooki
ja muud niksi-näksi lisaks.
„Iga kord aasta alguses mõtlen,
et ega enam vist ei jaksa korraldada, aga inimesed ikka ootavad seda
üritust. No ju teeme ikka järgmisel
aastal jälle,“ lubab Olvi.
Projekti rahastas siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

REISIJUTT

Ääsmäe kooli õpilased panid oma keeloskuse Inglismaal proovile

Augusti lõpus olid Ääsmäe kooli 8. ja 9. klassi õpilased nädal aega Inglismaal Broadstairsis keelt õppimas. Kent School of English on meile tuttav juba kahe aasta tagant, kui esimese rühmaga õppimas
käidi, keeleõppega on seal tegeletud üle 40 aasta. Broadstairs on imearmas, ligi 20000 elanikuga
linnake Inglismaa kagurannikul otse Põhjamere kaldal.
ANU
ARISTE
Ääsmäe kooli
õpetaja

S

el nädalal, kui meie õpilased
õppetöös osalesid, oli koolis
kokku ligi 500 õpilast Euroopast ja mujalt. Seega võib öelda, et
tegemist oli tõeliselt rahvusvahelise
seltskonnaga. Ühes klassis olid koos
erinevad rahvused vastavalt oma
keeletasemele, mis tähendas, et ühiseks suhtluskeeleks oli inglise keel.
Põhirõhk tundides oligi suunatud

suulise kõne ja suhtlemisoskuse
arendamisele. Oli nii tore kuulda,
kui mõned õpilased ütlesid reisi lõpus, et nad juba mõtlevad ja isegi
näevad und inglise keeles.
Keele õppimist ja praktiseerimist
toetas hästi ka see, et kõik elasid
kohalikes nn kasuperedes. Sai osa
saada tavalise inglise pere elust, süüa
nende toite, kasutada kraanikaussi,
millel on eraldi kuuma- ja külmavee kraan, õppida liiklema maal, kus
kogu liiklus on meie jaoks täiesti valetpidi. Saime osa selle riigi kultuurist ja tavadest – lisaks õppimisele oli

Keeleõppe grupp Londonis ekskursioonil, taustal parlamendihoone ja Big Ben

korraldatud erinevaid pealelõunaseid ja õhtuseid tegevusi. Veetsime
toreda pealelõuna Canterburys ja
päeva Londonis. Õpilastele jäi meelde inglaste viisakus, mis tõepoolest
ei ole ainult legend.
Kindlasti tundis igaüks rõõmu sellest, et sai oma keeleoskust
proovile panna ning teada saada, et
ingliskeelses keskkonnas saab täiesti kenasti hakkama. Oluline on see,
et keelt ei õpitud ainult tunnis, vaid
kogu aeg ja igal pool: uute sõpradega suheldes, pere ringis, poes, tänaval, seega täiesti ehedas keskkonnas.

TURVALISUS

Kuidas lapsi kooliajaks ette valmistada?

Kooliaasta alguses näeme taas tänavapildis kiirustavaid seitsmeaastaseid, kelle jaoks omapäi liikluses osalemine on alles uus kogemus. Kuna uude rolli sattunud laps võib teadmatusest või tähelepanematusest vigu teha, on kõigi teiste, juba kogenud liiklejate ülesanne väikeseid kooliminejaid abistada
ning tagada nende turvalisus.
KADI
KUUSEOJA
piirkonnapolitseinik

E

t kooliaasta algus mööduks
võimalikult murevabalt nii
lastele kui ka nende vanematele, tuleks kogu koolitee lapsega
läbi käia koduuksest koolimajani.
Seda tuleks teha muuhulgas hommikuse tipptunni ajal, et laps saaks
harjuda rahvahulkade ja liiklusolukordadega.
Kindlasti peaks lapsevanem lapsele selgitama, et ülekäigurada tuleb ületada rahulikus tempos, mit-

te joostes ning ülekäigurada ei ole
mängimiseks sobiv koht. Tee ületamisel tasub veenduda, et auto on
jalakäijat märganud ning ka päriselt
seisma jääb.
Jalakäijana liigeldes on oluline
kuulata ka autode tekitatud helisid,
mistõttu ei peaks laps kandma kõrvaklappe. Lemmikmuusikat saab ju
kuulata ka siis, kui ollakse tervena
koju jõudnud.
Mõelda tasub ka sellele, et jalakäija ja jalgrattur on liikluses alati
nõrgemad pooled ning õnnetusse
sattudes on nende vigastused tihtipeale tõsised. Seega ei maksa liiklusolukorras alati oma õigust põik-

päiselt taga ajada, vaid keskenduma
peab iseenda turvalisusele – näiteks
jalakäijana ei tasu teed ületada ükskõikselt, lootes jalakäija eesõigusele,
vaid tuleb veenduda, kas autojuht
samuti jalakäija eesõiguse reeglit
austab.
Kui laps käib koolis ühistranspordiga, tuleb meeles pidada, et sõiduteed ei tohi ületada ei bussi eest
ega tagant. Selle tungiva soovituse
põhjus on väga lihtne: bussi eest läbi
joostes võib jääda bussi enda või sellest möödasõitva auto ette. Ühissõiduki tagant teele tormates võib aga
samuti auto alla jääda, sest juhil pole
piisavalt reageerimis- ega pidurdus-

maad. Mida vähemaks jääb valget
aega, seda olulisemaks muutub jalakäija roll oma turvalisuse tagamisel.
Last aitavad sõidukijuhtidele nähtavaks teha erksavärvilised riided. Eriti tähtis on aga müts, sest lapse keha
võib jääda tee ääres olevate põõsaste,
autode või kasvõi lumevallide varju.
Teine elupäästja on mõistagi helkur ning mida rohkem neid on, seda
parem. Lapsele uute sügis- ja talveriiete ostmisel tasub arvesse võtta ka
helkurribade olemasolu rõivastel ja
seljakotil.
Laps kohaneb liiklusreeglitega
kiiresti ennekõike siis, kui tal on hea
vanemlik eeskuju nii helkuri kand-

misel, õiges kohas tee ületamisel kui
ka jalgratturina kiivri kandmisel.
Sestap on uue kooliaasta algus meie
kõigi jaoks hea võimalus saada paremaks liiklejaks ja seda nii jalakäija,
jalgratturi, autojuhi kui ka lapsevanemana.
PS! Kõikidele autojuhtidele paneme südamele, et sügise saabudes
on mõistlik varuda veidi rohkem
aega, et jõuda õigeks ajaks kooli,
tööle või muid hommikusi kohustusi täitma. Katse teha liikluses tasa
seda viit minutit, mis hommikul
kohvitamisele kulus, on ummikus
tiksudes ülimalt keeruline ning võib
pealegi maksta elu.
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Laagris alustas tegevust Mustkunstiteater
Kesk alevikku asuva hallivõitu maja seinte taga saab alates augustist näha illusoorset vaatemängu valgete tuvide,
hõljuvate pealtvaatajate ja kaduvate-taasilmuvate asjadega.
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KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee
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eskitammi 3 maja teisel
korrusel on aastate jooksul
tegutsenud mitmed erinevad puhvetid, nüüd on ruum juba
päris pikka aega tühi seisnud. Ei leidunud ühtegi rentnikku, kes oleks
tihanud uue söögikoha rajamisega
alustada. Uue Mustkunstiteatri juht
ja professionaalne mustkunstnik
Fred-Erik Johanson ütleb, et tema
jaoks olid asukoha valikul argised
põhjused: „Tegemist on piisavalt
suure pinnaga, millel on mõistlik
rendihind. Boonuseks on Tallinna
lähedus, suur parkimisplats. Hetkel
on sõlmitud rendileping viieks aastaks, sealt edasine sõltub läbirääkimistest maja haldajaga.“
Et üks mustkunstnik loob oma
teatrimaja, on Eesti mõistes ainulaadne. „Meil ei ole väga palju
mustkunstnikke ning vaid mõne

üksiku jaoks on see ühtlasi ka täiskohaga töö ja põhiline elatusallikas. Mina vajasin suuremat pinda
ka seetõttu, et lisaks esinemistele
kavandan ja ehitan tellimustööna
illusioone ning rekvisiite,“ selgitab
Johanson.
Mustkunstnik Fred-Erik Johanson on ala praktiseerinud aastaid.
„12 aastat tagasi sain sünnipäevaks
kingituseks mustkunstiõpiku, siis
otsustasingi, et minust saab professionaalne mustkunstnik,“ naerab ta
ise. Noormehe repertuaarivalik on
lai: leidub klassikalisi ja ajatuid trikke, originaalseid manipulatsioone,
suurele lavale sobivaid efekte jne.
Tema enda jaoks on kõige ägedamad need trikid, mis esitavad väljakutse mustkunstnikule, nõudes
suuremat osavust, täpsust, harjutamist, pühendumist. Näiteks võib
tuua muusikalised manipulatsioonikavad tuvidega, mille esitamisele
eelneb alati väga suur töö. Samuti
meeldivad talle suurte lavade mastaapsed illusioonid. „Hea meelega

HEA TEADA
Piletid müügil Piletilevis ja tund
enne algust kohapeal.
Tavapilet: 12 eurot
Lapsed kuni 7 a: 8 eurot
Perepilet: 25 eurot (2 täiskasvanut ja kõik sama pere lapsed)
Grupid alates 10 inimest:
8 eurot/in
Etenduste toimumisajad
septembris: 10.09, 15.09, 19.09,
22.09, 27.09, 30.09.
Oktoobrikuu etenduste kohta
uuri Piletilevist.

Laagri teatrisaalis esitatakse etendust „Illusioon“, mille käigus Fred-Eriku kübarast ilmuvad tuvid ja jänesed,
asjad haihtuvad ja tulevad tagasi

kaotaks näiteks lennuki ära, aga
kahjuks ei leidu selliste illusioonide
tellijaid palju. Publikule meeldivad

muidugi kõige rohkem erinevad
linnud ja loomulikult valge jänese
ilmumine,“ teab mustkunstnik.
Laagri teatrisaalis esitatakse
etendust „Illusioon“, mille käigus
Fred-Eriku kübarast ilmuvad tuvid
ja jänesed, asjad haihtuvad ja tulevad tagasi, mööbel lendab, aeg-ajalt
saab näha ka vana head inimese
pooleks saagimise trikki. Lisaks

sellele lubatakse ohtralt nalja ja kõik
võivad ka ise väikese triki selgeks
õppida.
Etendus „Illusioon“ kestab ühe
vaheajaga tund ja kümme minutit.
Teatrisaalis on ka kohvik, mis avatakse tund enne etenduse algust.
Kohvik jääb paariks tunniks avatuks ka peale etenduse lõppu, seal
on kavas erinevad üllatused: saalis
liigub ringi trikke tegev mustkunstik, vaadatakse põnevat mustkunstifilmi või tehakse trikiõppimise
töötube.
„Lisaks tavaprogrammidele pakun ka etendust, kus laval on vaid
mastaapsed illusioonid. Eraldi tasub mainida muusikalist tuvikava,
mida nii suures mahus ükski teine
mustkunstnik maailmas ei esita.
Programme on veel mitmeid – šokeerivamate trikkide ja krõbedama
huumoriga vürtsitatud etendused
täiskasvanutele,
jõulumustkunst
lastele,“ lubab mustkunstnik soovijatele tavaetendusest teisemaidki
valikuid.

UUS ASI

Priileib - jahu asemel pihuga seemneid ja
tervislikku toitumisfilosoofiat
Endises Laagri Leivatoas on end sisse seadmas uus tegija. Pisike pereettevõte on võtnud suuna teravilja- ja nisuvabadele toodetele, süsivesikute sisaldus on viidud miinimumini, suhkur on üldse retseptidest väljas, säilitusainetest rääkimata.
Väga mahe kraam.

KV

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee

KODUVALD

P

riileiva loojad Ain ja Marika
Kabal ei ole aga lihtsalt uue
aja söömistrendide slepis äri
ajamas, vaid teavad oma kogemuse
pealt, et gluteeni sisaldavate toitude
menüüst välja jätmine on muutnud
nende elukvaliteeti tuntavalt.
Ainil diagnoositi diabeet, mistõttu tuli kogu söögilauapealne kriitilise pilguga üle vaadata. Pere hakkas
vähem sööma süsivesikuid, välja jäeti
gluteeni sisaldavad tooted, et kaalu
langetada ja veresuhkru taset veres
stabiliseerida. „Kaal kadus ja kui
enne olin süstiv diabeetik, siis nüüd
ei ole seda vajadust enam aastaid,
üldse on igasuguste ravimite vajadus
ära langenud,“ rõõmustab mees.
Menüüsse jäid liha, kala, muna,
piim, juust, aedviljad ning mõningaid puu- ja juurviljad, aga klassikalist võileiba endale enam hommikul
lubada ei saanud. Kirjandust uurides
ja katsetades leidsid Ain ja Marika
retseptikooslused, kus erinevatest
seemnetest, pähklitest ja gluteenivabadest jahudest kokku küpsetatud
pätsikesed rahuldasid kiluleiva söömise vajaduse kenasti ära, hoides veresuhkru taseme organismis samal
ajal madalal.

Priileiva perenaine Marika Kabal Uue Maailma Festivalil oma küpsetistega
kauplemas

Ja edasi läks asi tormilisemaks
– sõbrad kiitsid, tahtsid ka. Mitte
haiguste pärast, vaid et oli maitsev
ja tervislik. Siis levis info juba võõramatelegi, tekkis reaalne huviliste võrgustik, avati Facebooki leht,
kundesid tuli aina juurde. Kabalite
koduköögis valmis parimatel aegadel kuni paar tuhat leiba kuus, oma
usku ja filosoofiat gluteenivabast
elust on nad aastajagu seal ka viljelenud, aga nüüd on nõudlus toodetele
kasvanud nii suureks, et tekkis vajadus n-ö päristootmise järele. Laagri
Leivatuba just lõpetas oma tegevuse
ja nii Priileib Vae tänava pisikesse pagaritöökotta koliski.
See on Priileiva esimene esinduspood. Üldjuhul turustatakse

PRIILEIB AVAB UKSED
1. oktoobril
Aadressil Vae 2, Laagri
www.facebook.com/priileib
priileib.blogspot.com

end laatadel, tooteid võib leida ka
mõnest mahe ja talupoest, aga siin
Laagris hakkab küpsetamistoa kõrval toimuma ka müük. Esialgu ilmselt küll paar tundi päevas, sest Ain
tegutseb päeval juuravaldkonnas,
küpsetama jõuab mees alles õhtuti.
Just nii, mees ise vehib õhtuti
seemnesegukaussidega
kuumava
ahju ääres, Priileiva toodete valmimisel on ta sõna otseses mõttes
näppupidi sees. Mis motiveerib teda

sisuliselt kahe koha peal töötama?
„Seda ei juhtu just iga päev, aga inimesed on tulnud mind kättpidi tänama. Ma ei taha olla liialt emotsionaalne, aga see avaldab mõju, läheb
korda,“ tõdeb Ain. Läheb nii palju
korda, et nullist sajani tehakse kõik
ise – alates retseptide loomisest, leibade küpsetamisest kuni laadal otse
kliendisuhete loomiseni.
Ja usku, et kliente jätkub, vajadus
kasvab, on Kabalitel kuhjaga. Kuivõrd Priileiva läbimüük on aastaga
hüppeliselt kasvanud ja terviseteadlikud toitumismuudatused on jõudmas juba igasse kööki, siis heietatakse
Vae tänava küpsetuskojas mõtteid ka
teistest toodetest – kindlasti proovitakse letile tuua ka midagi magusat,
meeles mõlgub nn supiköögi tegemine, et ümbruskaudsed elanikud ja
kontorirahvas saaks kõhusõbralikku
ja maitsvat lõunaleent kaasa osta.
Kolm põhitoodet
Priileiva valmistamisel seega jahu
ega teravilja ei kasutata. Põhitoodetest kaks, Puuvik ja Seemik, sisaldavad küll mahedaid rukkikliisid,
aga seemneid selle eest on pätsis
kohe isuga ja peamise leivamassi
need moodustavadki. Lisaks siis veel
muna ja laktoosivaba jogurt selle
massi kokkusidumiseks. Kolmandas põhitootes, Tatrikus, pole isegi
mitte rukkikliisid, vaid tatrahelbed.

TOOTED
Seemik: munad, jogurt, seesami-, lina- ja päevalilleseemned,
õli, küpsetuspulber, sool, kõrvitsaseemned
Tatrik: munad, jogurt, tatrahelbed, seesami-, lina- ja päevalilleseemned, õli, küpsetuspulber,
sool, kõrvitsaseemned
Puuvik: munad, jogurt, kuivatatud aprikoosid, kuivatatud ploomid, sarapuupähklid, seesami-,
lina- ja päevalilleseemned, õli,
India teelehe seemnekestad,
küpsetuspulber, sool

Nimed tulenevad omakorda koostisainetest – Puuvikusse on lisatud
puuvilju, Tatrikust leiab tatrahelbeid.
Lisaks küpsetatakse veel tee- ja
jogurtileivakesi – need on selliseid
peopesasuurused pätsikesed, mida
kohe mugav võileivaks meisterdada. Neid, muide, ostavad ka mõned
gurmeetoidukohad – teevad neist
burgereid.
Aga miks Priileib? „No kuidas
nimetada leiba, kus ei ole klassikalisi
koostisosi, on jahu-, suhkru- ja üldse
kõige muu jama vaba? Korraldasime
nimekonkursi Facebookis ja Priileib
kõnetas kõige rohkem. Annab ka turunduslikku sõnamänguvõimalust,“
naerab Ain.
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ÜRITUS

12.09

Hüüru avatud külaväravad ja
sügislaat

12.09

Tuula sügislaat

12.09

14.09

KLASSIKATÄHTEDE
KONTSERT: Andrei Bogatš
(tenor), Henri Zibo (akordion)
ja Piia Paemurru (klaver)
fotonäituse „Foto
lapsepõlvest läbi aja“
avamine

19.09

Saue valla sügisjooks

19.09

Maidla ja Pärinurme
suvelõpupidu

20.09
22.09
24.09
25.09
26.09

lasteetendus „Kuhu asjad
kaovad?“
Sepo Seeman
monoetenduses „ Eesti mees
ja tema poeg“
Jaan Teemanti mälestamine

TOIMUMISKOHT, AEG
kell 10-21 Hüüru mõisapargis. Lisaks laadale
ja kohvikule on kavas rohevahetus, ratsasõit,
vibuga laskmine, hennamaalingud, giidiga
ringkäigud Hüüru mõisas.

KORRALDAB

KONTAKTID

MTÜ Hüüru Külaselts

Irja Targama, tel 52382261

kell 11-15 Tuula jaanitule platsil

MTÜ Tuula Tutulus

Info ja registreerimine
laadale: laat@tuula.ee; tel
5202 686

kell 14.30 Hüüru mõisas Kavas: Bach, Franck,
Tosti, Piazzolla jt.

MTÜ Hüüru Külaselts

Irja Targama, tel 5238 2261

kell 12 Saue valla kultuurikeskuses, näitus jääb
Saue valla kultuurikeskus
avatuks 10. oktoobrini
10.40 võistluste avamine, 11.00 tillujooks,
11.30 mudilaste jooksud, 12.30 laste jooksud, MTÜ RSK Kuuse
13.00 põhijooks
kell 19 Maidla seltsimajas teeme diskot, lastele
jalgpall. Seltsi poolt muusia tort, endal kaasa
MTÜ Maidla Külaselts
võtta soolased ampsud.
MTÜ Saue-Jõgisoo
kell 12 Jõgisoo seltsimajas, pilet 4 €
Haridusselts
kell 19 Saue valla kultuurikeskuses. Piletid 10
€, eelmüügis alates 25.08.2015

Saue valla kultuurikeskus

kell 14.30 Jaan Teemanti mälestusmärgi juures Saue Vallavalitsus
Saue valla kultuuri-keskus,
KINO.KINO.KINO. Mängufilm kell 11 ja 19. Saue valla kultuurikeskuses. Pilet
MTÜ Vanamõisa külaselts,
„Vehkleja“
3/2 € (õpilane, pensionär)
MTÜ Kinobuss
Kell 10-14, ajutiselt toimub taluturg vallamaja
Laagri taluturg
Saue valla kultuurikeskus
ees

26.09

Retro naisteralli

start kell 10 Vanamõisa vabaõhukeskusest

MTÜ Birkenwald

26.09

Kasutatud tehnika rahvalaat

kell 10-19 Laagri City Kontserdimaja ees

City Motors

1.10

Rahvusvaheline muusikapäev
Laagris

10.10
12.1014.11

Alates kell 12 esineb meesansambel Vikero
2-3 lauluga erinevates paikades kõikjal Laagri
alevikus. Hoidke silmad-kõrvad lahti!
Õunamahlasimman koos
kell 10-15 Vanamõisa vabaõhukeskuses: kell
sügislaadaga. Pilet 2 €, lastele 12.30 teatrietendus lastele, kell 13.30 ans
tasuta
Nukker Kukeke
Comedy Magic - Kaota mu
naine ära ehk mis tunne on
kell 19.00 Laagri City Kontserdimaja
olla mustkunstnik
Saue valla beebipäev
Kell 11 Saue valla Kultuurikeskuses
(kutsetega)
Nokitseme jõuludeks vol.1
kell 12 Ääsmäe külakogu ruumides
Aleksander Kase maalide
Saue valla kultuurikeskuse pikas saalis
näitus

16.10

Veskitammi lauluklubi

Juta Klettenberg seltsing
kell 18, Saue valla kultuurikeskuses. Piletid 3 € Aronia, Saue valla
kultuurikeskus

20.22.10

Koolivaheaja noortelaager

Saue valla kultuurikeskuses

Saue valla kultuurikeskus

23.10

Kontsert: Jarek Kasar

kell 19 Saue valla kultuurikeskuses. Piletid
hinnaga 10 € eelmüügis alates 23.09.

Saue valla kultuurikeskus

3.10

10.10
10.10

Tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee
www.kuuseklubi.ee
Key 5119957 ja Kristi
5544932
www.jõgisoo.ee
Tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee
tel 6796 786
Tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee
Tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee
www.birkenwald.ee, tel
51944455
kauplejatel vajalik
eelregistreerida aadressil
karit.sepp@citymotors.ee

Saue valla kultuurikeskus

Tel 6796765,
info.veskitammi@sauevald.ee

MTÜ Vanamõisa küla

www.vabaõhukeskus.ee

Hea hinnaga
kosmeetikapood
Veskitammi 3 majas on üks uus tegutseja. Endise lihapoe asemel on ilutoodete hulgimüügikontor, kust ka kõik kohalikud võivad endale soodsa hinnaga
kosmeetikakraami soetada

P

eamiselt on firma Galathea keskendunud
toodete tarnimisele Stockmanni kaubamajale, Tallinna Kaubamajale ja I.L.U. poodidele. Supemarketis müüdavaid brände poekesest ei
leia, pigem on fookus pisut kõrgema hinnaklassiga
kvaliteettoodetel, palju on valikus just orgaanilistest ja naturaalsetest komponentidest toodetud kosmeetikal. Kuna kontor asub kesk Laagrit,
siis ei hoita ust suletud ka kohaliku tarbija jaoks.
„Sauevallakas võib muidugi ka sisse astuda ja oste
teha. Pakume laias valikus juukse- ja nahahooldusvahendeid, suuhooldustooteid, päevitustooteid, juuksevärve, meigitooteid, kosmeetikakotte,
peegleid ning erinevaid kosmeetikaaksessuaare,“
tutvustab firmajuht Janne Ottel. Kuna kauplus
töötab laona, siis kindlaid lahtioleku kellaaegu ei
olegi, pigem on inimene kohal hommikupoolikuti ja kes ukse taha satub, võib julgelt koputada ja
riiulite vahele valikut tegema minna. „Olenevalt
toodetest saab meie juurest kindlasti 15-25% odavamalt ostud kätte kui poest,“ kinnitab Ottel.

www.facebook.com/laagricity
Saue valla kultuurkeskuses, Tel 6796765,
Saue vallavalitsus
info.veskitammi@sauevald.ee
MTÜ Ääsmäe Külakogu
aasmae.weebly.com

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

VABA AEG

Tu
Re l
e
gi
st

Laagri kontserdimaja juures
toimub kasutatud tehnika rahvalaat
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eil on siin maja ees palju
väärtuslikku ja hea nähtavusega kauplemispinda. Meie juures toimunud teatrietenduste ja kontsertide ajal on siia
parkima mahtunud ligi 300 autot.
Et see kõik siin niisama ei seisaks,
anname parkla seekord kasutada
tehnikalaadalistele.
Esimesele Laagri kasutatud tehnika rahvalaadale võib kauplema
tulla kasutatud, kuid töökorras tehnikaga. Eriti oodatud on inimesed,
kel müüa kasutatud auto, mootorratas, roller, murutraktor, -niiduk või
mõni muu sõidu- või aiariist.

Lisaks kasutatud tehnika ostule-müügile tehakse laadal ka selle
hooaja viimane korralik laadagrill
– kohale palutud armeenlasest kokk
küpsetab ehedat šaslõkki. Grill-lõunat on võimalik järjekordade vältimiseks soetada eelmüügist ja seda
suisa poole soodsamalt.
Laadale lisab värvi laadaoksjon,
kus kasutatud tehnika tuleb müügile 1-eurose alghinnaga. City Motors on oksjonile üles andnud lauljatar Evelin Samueli endise Honda
CRV alginnaga 1 euro.
Esimene Laagri kasutatud tehnika rahvalaat toimub 26. septembril Laagri City Kontserdimaja esises parklas. Kauplemine on
tasuta ning eelregistreerimisega
karit.sepp@citymotors.ee.
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kell 10–19

Pärnu mnt 541
Laagri

üü

m

26.09.2015

26. septembril toimub Laagris Pärnu mnt 541 esimene kasutatud
tehnika rahvalaat, kuhu on oma kasutatud, kuid töökorras tehnikaga kauplema oodatud kõik ümbruskonna inimesed.
HENRIK RAAVE
Laagri City
Kontserdimaja
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MEELESPEA KAUPLEJALE:
• laadal osalemine on tasuta ja
toimub eelneva registreerimise
alusel;
• registreeritud laadamüüjale
garanteeritakse müügiplats,
müügipinna sisustab müüja;
• müügikohtade
ettevalmistamine ja kauba
kohaletoimetamine toimub
laadapäeva hommikul kell 6-8;
• korraldajad määravad
müügipindade paigutuse;
• iga kaupleja vastutab oma
kauba eest ise;
• korraldajad vastutavad
üldise korralduse eest laada
toimumise kohas, kuid ei
vastuta vääramatu jõu poolt
tekitatud kahjustuste eest.

La
La ada paRK

1

Tallinn

PÄRnU

2

7
1

Parklast laadaplatsile

2

Kasutatud tehnika

3

Saue valla rahva kasutatud autod

4

Saku valla rahva kasutatud autod

5

Nõmme/Pääsküla rahva kasutatud autod

6

Kaugema kandi rahva kasutatud autod

7

Osvald Catering ja Armeenia šašlõkk

n
auTo oksjo
alghinnaga
1€

6

5

4

3

ToiTlusTusa
söögiflaier:

la
5€
€
kohapealt 10

La agRi Cit y ja
a
KontseRdim

LasteaLa
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Koduvald

VABA AEG

Kultuurikeskuse uus hooaeg tõotab
särtsu ja rikkalikku vaimutoitu
Kultuurikeskuse kultuurikavas on sügisel valikus kontserte, teatrit ja kino ning
mitmekülgset huvitegevust jagub nii beebidega emadele kui ka pensionieas
memmedele.

U

ue hooaja lükkame käima teatrietendusega ning sedapuhku on
Sepo Seeman kohal oma teise monoetendusega „Eesti mees ja tema poeg“. Samas vaimus toimuvad jätkuvalt igal kuul nii
teatri-, kontserdi- kui ka kinoõhtud. Esinema
on oodata Jarek Kasarit, Eesti muusikaauhind 2015 galal aasta džässialbumi tiitli võitnud ansamblit Estonian Voices kui ka näiteks
käsikellade ansamblit Campanelli.
Kinoõhtud toimuvad iga kuu viimasel
reedel ning seal näitame eestimaise päritoluga filme. Septembri viimasel reedel linastub
mängufilm „Vehkleja“ ja oktoobris dokumentaalfilm „Arvo Pärt – isegi kui ma kõik
kaotan“.
Sügishooaeg toob meie majja ka kolm eripalgelist näitust. Esimene neist „Vanad fotod
läbi aja“, teine tunnustatud maalikunstniku
Aleksander Kase maalinäitus ja enne jõule on
võimalik külastada Eve Reinvälja käsitöönäitust vilditud nukkudest.
Uutest huviringidest on sel hooajal alus-

tamas lavastuskunstnik Liina Tepandi juhendamisel lavakujunduse stuudio, kus tunni
sisuks saab olema hoopiski muutuv ruumikujundus kõnes ja vormis ning makettide
loomine, seega palju huvitavat näputööd.
Tegemist on etenduskunsti loomega, kuhu
oodatud on nii suured kui väikesed alates

10 eluaastast. Liina Tepand on sauevallakast
teatrikunstnik, kel ette näidata palju säravaid
töid erinevates Eesti teatrites ning kelle kujundatud olid muuhulgas ka 2007. ja 2009.
aasta laulu- ja tantsupeod „Ühes Hingamine“ ning „Maa ja ilm“.
Septembris alustab oma tööd kultuurikeskuses Tähetarga ettevalmistav eelkool Leelo
Uibo juhendamisel, kus on tegutsemas kaks
rühma: nooremad, 5-6-aastased, ja vanemad,
6-7-aastased koolieelikud.
Tegevust jätkavad ka kõik eelmise hooaja huviringid: muusikastuudio Vikerkaar,
Anne Adamsi Muusikastuudio Noodipuu,
võimlemiskool ALTA, Laagri Emade Klubi,
Seltskonnatantsuklubi, segakoor Wannamoisa, Saue valla harrastusteater Mänguteater,
naisansambel Pihlamari, Laagri Kristlik Kogudus ja toimub klavessiini, plokkflöödi, ansamblimängu, klaveri ja laulu individuaalõpe.
Helista või astu läbi ja uuri lähemalt, kas
Sinu huvidele mõnda tegevust on pakkuda.
Infot kultuurikeskuse huvitegevuse ja toimuvate sündmuste kohta leiab Saue valla
kultuurikeskuse Facebooki seinalt, Saue valla
kodulehelt, valla kultuurikalendrist ning kultuurikeskusest telefonilt 6796765 või info.
veskitammi@sauevald.ee.

JÕGISOO SELTSIMAJAS

pühapäeval,20. septembril 2015 kell 12:00
Pilet: 4 EUR

www.jõgisoo.ee

OLED VIISIPIDAJA
JA OTSID HEAD
SELTSKONDA –
TULE PROOVI!
Meie 6-s HOOAEG saab alguse
KOLMApäeval, 09.09 kell 19.00
Saue valla Kultuurikeskuses
LAAGRIS.
Toimunud JA TOIMUMAS:

segakoorwannamoisa.blogspot.com
ja FB!

Meie ja TEIE MEELElahutaja SEGAKOOR WANNAMOISA

MTÜ HÜÜRU KÜLASELTS KUTSUB
Saue Valla Avatud Külaväravatele ja Hüüru Sügislaadale
laupäeval, 12.09.2015 algusega kell 10.00 Hüüru mõisa pargis
• Hüüru mõisas ringkäigud giidiga
• Magusat ja soolast põske pista
MÕISA PROUA kohvikus
• Rikkalikult huvitavat kaupa kõigile
• Kell 11.00- JOOGA
• Laadaloos
• Rohevahetus
• Hennaga joonistused
• Ratsasõit
• Batuut
• Vibuga laskmine
• Avatud on MTÜ Hüüru
R&C klubi huvitavate autode garaaž
• Näha saab Hüüru ralliautosid

Kell 14.30 koostöös Pille Lille Muusikute Fondiga

KLASSIKATÄHTEDE KONTSERT
Andrei Bogatš (tenor)
Henri Zibo (akordion)
Piia Paemurru (klaver)
Kavas: Bach, Franck,Tosti,
Piazzolla jt.
Toetajad: Saue Vallavalitsus
ja Eesti Kultuurkapital
Harjumaa Ekspertgrupp

Vanamõisa sügislaat&
õunamahlasimman
Kõik oodatud oma õuntega
Vanamõisa vabaõhukeskusesse,
kohal Triinu õunamahla kombain
100 KG ÕUNU

50 L MAHLA

3. OKTOOBER

VANAMÕISA VABAÕHUKESKUSES,
ALGUSEGA KELL 11:00

12.30 Teatrietendus lastele

13.30 NUKKER KUKEKE
20 MINUTIGA

11.00-16.30 Avatud
lasteala - mängud,
võistlused lastele

Võta kaasa oma taara ja naudi sügisest ilma koos oma õuntest tehtud värske mahlaga. ÜHE LIITRI
TEGEMINE MAKSAB 0,25€
NB! Sordid martsipan ja valge klaar ei sobi mahla tegemiseks!
Et ei peaks mahlategemise järjekorras seisma, REGISTREERI ennast eelnevalt vabaohukeskus@kodukyla.ee
Laadal müügil käsitöö, istikud, sügisesed aiasaadused ja palju muud
Ootame kauplema talu- ja mahekaubaga, käsitööga ja kirbuturu alale sellega, mis
kodus üle jäänud. Kauplejate registreerimine müügipindadele kuni 30.09
www.vabaõhukeskus.ee

Info: www.vabaõhukeskus.ee Pilet 2 € | Lastele tasuta

INGRID NOVIKOVA
Saue valla
kultuurikeskuse juhataja

Koduvald
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KUUMAKSE
399 €*

ÄRIKLIENDI
MURETU ELU

KÕIK HINNAS
4 aastat või 160 000km

NÄIDISPAKKUMISE
KUUMAKSE
SISALDAB:
› liisingmakse
› kaskokindlustus
› liikluskindlustus
› kindlustusjuhtumite käsitlus
› asendusauto kuni 7 päeva aastas
› 3XL-LIFE pakett (täisgarantii, hooldused
ja kuluvosad)

Pärnu mnt 556

myyk@ivpluss.ee www.ivpluss.ee

VABA AEG

Vanamõisast saab alguse Retro naisteralli

26. september algusega 10:00
Vanamõisa Vabaõhukeskuses
Võta sõbranna kaasa
ja tule sõitma!

Autos ainult naised!

RETRO NAISTERALLI 2015

26. septembril toimub üle 13 aasta taaskord naisteralli, mille
käigus läbitakse 150 rallikilomeetrit Vanamõisast Paldiskisse.

KV

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee

KODUVALD

„R

allisõit seostub reeglina
kiiruse ja kihutamisega,
aga naisteralli on pigem
vahva vaba aja veetmise võimalus.
Alustame Vanamõisa vabaõhukeskusest ja kulgeme mööda Harjumaa
teid Paldiski Lõunasadamasse. Tee
peal on ka lisakatsed, kus ei ole oluline kiirus, vaid hoopis täpsus. Sõide-

takse erinevaid vigursõite,“ selgitab
korraldaja Raili Kaasik asja olemust.
Täpset trassi ta ei avalda, see on kuni
võistluspäevani salastatud, et kellelgi
ei tekiks eeliseid.
Retro ürituse kontekstis tähendabki Kaasiku sõnul vanas stiilis rallit, kus lisakatsed ei ole kiiruslikud,
vaid vigursõidud. „Loomulikult ei
keela me retrokostüüme ning see
annab asjale vaid vürtsi juurde. Kuid
kiiver peab olema korralik, ehitaja
kiiver siiski ei sobi,“ ütleb korraldaja.
Naisterallit on korraldatud ka va-

rasemalt, aga nüüd on plaan peale
13 aastast pausi teha värske avalöök.
Uus põlvkond on peale kasvanud ja
korraldajad soovivad ka neile anda
võimaluse seda adrenaliinirikast tegevust proovida. Osalemise eelduseks on kahest naisest koosnev ekipaaž, mõlemad autosolijad peavad
omama juhtimisõigust. „Edasine on
juba lapsemäng. Tuleb end registreerida, võtta kiiver kaenlasse, tulla
koolitusele ja sealt juba rajale minna.
Osa võtta võivad kõik, aga auto peab
muidugi endal olema,“ ütleb Kaasik.

Rohkem infot ning registreerimine
www.birkenwald.ee

Pealtvaatajatel soovitab ta kindlasti
tulla vaatama algust ja lõppu, kuid
kõigil, kellel rohkem huvi asja vastu,
saavad võistluspäeva hommikul sekretariaadist lisakatsete koordinaadid.
Stardimaks on 60 eurot naiskonna peale, kuid igal võistlejal peab

olema ka Eesti Autospordiliidu litsents, mis maksab 20 eurot inimese
kohta. Vastava litsentsi puudumisel
aitavad koraldajad selle muretseda.
Registreerimine toimub aadressil
raili.birkenwald@gmail.com.
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LAAGRI HARIDUS- JA SPORDIKESKUS OÜ / LAAGRI HUVIALAKOOL
HUVIRINGID
KUNST JA KÄSITÖÖ
Maalimine (1.-4.klass)
Meisterdamine (1.-4.klass ja 5-6 aastased)
Lilleseadering
Keraamikaring (1.-5.kl.)
Keraamikaring (1.-4.kl.)
Keraamikaring (1.-5.kl.)
Skulptuur
Laste loomingu ring (1.-5.klass)
Poiste metallitöö (5.-9.klass)
Poiste puutööring
Kirjakunst / UUS
Moedisain (1.-2.klassid)
Moedisain (3.-7.klassid)
Kokandusring
SPORT

Toimumisaeg

Hind (kuutasu)

E - 12.30-14.00
N - 14.00-15.30
T - 15.00-16.30
E - 14.30-16.00
N - 13.15-14.45
N - 14.45-16.15
E - 16.00-17.30
T - 14.30-16.00
T - 16.00-17.30
E - 15.15-16.45
T - 14.00-15.30
N - 15.00-16.30
N - 16.30-18.00
T - 18.00-19.30

20 €
20 €
20 €
26 €
26 €
26 €
23 €
22 €
18 €
20 €
18 €
20 €
20 €
24 €

Ujumine (algajad)

E - 14.30-15.30, K - 14.30-15.30, R - 14.30-15.30

Ujumine (algajad ja edasijõudnud)

E - 15.30-16.30, K - 15.30-16.30, R - 15.30-16.30

Ujumine (edasijõudnud)

E - 16.30-17.30, K - 16.30-17.30, R - 16.30-17.30

Jalgpalliring 1.-2.klass (Nõmme Kalju)
Jalgpalliring 3.-4.klass (Nõmme Kalju)
Jalgpalliring 5.-6.klass (Nõmme Kalju I)
Jalgpalliring 5.-6.klass (Nõmme Kalju II)
Jalgpalliring 1.-2.klass (Harju Jalgpallikool)
Jalgpalliring 3.-4.klass (Harju Jalgpallikool)
Kergejõustik 1.-3.klass
Kergejõustik 4.-9.klass
Karatering
Käsipall 1.-2.klass poisid (Käsipalliklubi HC Tallinn)

I ja IV veerand - E - 13.25-14.40, T - 13.10-14.25, K - 13.1014.25. II ja III veerand täpsustamisel
I ja IV veerand - E - 14.40-16.10, N - 14.05-15.35, R - 13.1014.30. II ja III veerand täpsustamisel
E - 16.10-17.40, K - 15.00-16.30, R - 14.30-16.00. II ja III veerand
täpsustamisel
T - 14.40-16.10, N - 15.35-17.05, R - 16.00-17.30. II ja III veerand
täpsustamisel
E - 13.30-14.45, K - 13.30-14.45. II ja III veerand täpsustamisel
E - 15.30-17.00, K - 15.30-17.00, R - 15.30-17.00. II ja III veerand
täpsustamisel
I ja IV veerand - T - 15.00-16.30, N - 15.00-16.30. II ja III veerand
- T - 15.00-16.15, N - 15.00-16.15
I ja IV veerand - T - 16.45-18.15, N - 16.45-18.15. II ja III veerand
- T - 16.15-17.30, N - 16.15-17.30
T - 16.15-17.15, N - 16.15-17.15
I ja IV veerand - E - 15.05-16.05, T - 15.00-16.00, N - 15.0016.00

Käsipall 1.-2.klass poisid (Käsipalliklubi HC Tallinn) II ja
E - 14.00-15.00, T - 14.30-15.30, N - 14.30-15.30
III veerand on treeningud (Kuuse Spordihallis)
I ja IV veerand - E - 16.05-17.05, T - 16.00-17.00, N - 16.00Käsipall 3.-5.klass tüdrukud (Käsipalliklubi HC Tallinn)
17.00
Käsipall 3.-5.klass tüdrukud (Käsipalliklubi HC Tallinn) II
E - 15.00-16.00, T - 15.30-16.30, N - 15.30-16.30
ja III veerand on treeningud (Kuuse Spordihallis)
Korvpall
I ja IV veerand - E - 15.30-17.00, K - 15.30-17.00, R - 15.30-17.00
Korvpall
II ja III veerand TÄPSUSTAMISEL
Akrobaatika
N - 14.05-15.05
LAUL JA MUUSIKA
Solistide ring (1.-4.klass)
T - 13.00 ja N - 14.00 (1-2 tundi nädalas) kokkuleppel õpetajaga
T - 13.45 ja N - 14.45 (1-2 tundi nädalas) kokkuleppel õpetajaga
Solistide ring (5.-9.klass)
K - 15.45 ansamblitund Nõmmel kokkuleppel õpetajaga
Solistide ring (1.-9.klass)
Individuaaltund kokkuleppel õpetajaga
Trummi individuaalõpe (4 akadeemilist tundi kuus)
N ja R - individuaaltund kokkulkeppel õpetajaga
T - 14.00 - 15.00 (algajad), T - 15.00 - 16.00 (algajad), T - 16.00 Kitarriring
17.00 (edasijõudnud)
Klaveri individuaalõpe (4 akadeemilist tundi kuus)
individuaaltund kokkulkeppel õpetajaga
Klaveri individuaalõpe (6 akadeemilist tundi kuus)
individuaaltund kokkulkeppel õpetajaga
Klaveri individuaalõpe (8 akadeemilist tundi kuus)
individuaaltund kokkulkeppel õpetajaga
Akordioni individuaalõpe (4 akadeemilist tundi kuus)
individuaaltund kokkulkeppel õpetajaga
TANTS JA LIIKUMINE
Showtants “Carolina - Laagri”
Algajate rühm (1.-3.klass) E- 14.30 - 15.30, K- 14.30 - 15.30
Tänava- ja sporttants poistele ja tüdrukutele (breik, hipKõikidele huvilistele (1.-9.klass) E- 15.30 - 17.00, K- 15.30 - 17.00
hop, akrobaatika) “Carolina - Laagri”
Showtants “Minu Tantsukool - My Dance”
Noorem rühm (1.-3.klass) E- 14.15 - 15.15, K- 14.15 - 15.15
Showtants “Minu Tantsukool - My Dance”
Vanem rühm (4.-7.klass) E- 15.15 - 16.15, K- 15.15 - 16.15
Tantsuring HIP-HOP / FREESTYLE (1.-3.klasss) "Minu
T - 14.15 - 15.15, N - 14.15 - 15.15
Tantsukool - My Dance"
Tantsuring HIP-HOP / FREESTYLE (4.-8.klass) "Minu
T - 15.15 - 16.15, N - 15.15 - 16.15
Tantsukool - My Dance"
Showtants / HIP-HOP - My Dance (1.-3.klass)
T- 14.00 - 15.00, N- 14.00 - 15.00
Showtants / HIP-HOP - My Dance (4.-8.klass)
T- 15.00 - 16.00, N- 15.00 - 16.00
KEELED
Inglise keel (1.klassid)
T - 12.15 - 13.00, N - 14.05 - 14.50
Soome keel ja kultuur (algajad, edasijõudnud 4.-7.klass) K - 15.00-16.30
Hispaania keel ja kultuur (algajad, 4.-7.klass)
T - 18.00-19.30 (alates okt.)
Prantsuse keel ja kultuur (algajad, 4.-7.klass)
Täpsustamisel
MUUD RINGID
E - 12.30 - 13.30 (1.klassid), E - 13.30 - 15.00 (2.-3.klassid), E Robootika / UUS
15.00 - 16.30 (4.-5.klassid), E - 16.30 - 18.00 (6.-7.klassid)
R - 12.15 - 13.15 (1.klassid), R - 13.15 - 14.45 (2.-3.klassid), R Robootika / UUS
14.45 - 16.15 (4.-5.klassid), R - 16.15 - 17.45 (8.-9.klassid)
Malering
E - 14.00 - 16.15 (2 rühma)
Kabering
K - 14.05 - 15.35
Mõttemängud
T - 17.15 - 18.45
Teadus- ja loodusring "Miks?" I RÜHM
N - 16.00 - 17.00 (2.-3.klassid)
Teadus- ja loodusring "Miks?" II RÜHM
E - 15.30 - 16.30 (4.-5.klassid)
Videostuudio
N - 14.05 - 15.35 (2.-4.klassid), N - 15.35 - 17.05 (5.-8.klassid)
Arvutigraafika
T - 15.00 - 16.30 (3.-5.klassid), K - 15.00 - 16.30 (6.-8.klassid)
EELKOOLIEALISED LAPSED
E ja K 16.00 - 18.30, T ja N 16.00 - 18.30, R- 13.00 - 17.00 (5
Eelkool (6-7 aastased)
rühma)
Väikekool (5-6 aastased)
E - 14.00 - 17.00
Robootika Veskitammi Lasteaiale / UUS
E - 11.00 - 11.45
Robootika Laagri Lasteaiale / UUS
R - täpsustamisel
Astra laulustuudio "Väike Solist" Veskitammi Lasteaiale
E - 16.45 - 17.15, E - 17.15 - 17.45
/ UUS
Tüdrukute spordiring 4-7 aastastele Veskitammi
K - 16.45 - 17.15, K - 17.15 - 17.46
Lasteaiale / UUS
Showtants 5-7 aastastele / UUS
E - 18.00 - 18.45, K - 18.00 - 18.45
Inglise keel
E - 15.45 - 16.30, N - 15.45 - 16.30
Ujumine 6.-7.a. (Laagri Lasteaia lastele)
E - 16.30 - 17.15 (okt.-aprill)
Ujumine 5.-6.a. (3 rühma)
T ja N (3 rühma) 16.30 - 17.15, 17.15 - 18.00, 18.00 - 18.45
Spordiring 4.-6.a. (2 rühma) Veskitammi Lasteaed
N - 16.00 - 16.45 (5-6 aastased) N - 16.55 - 17.25 (3-4 aastased)
Kabering (Veskitammi Lasteaiale)
K - 16.00 - 16.45
Balletiring Laagri Lasteaias
N - 15.45 - 16.30
Balletiring Veskitammi Lasteaias
T - 15.45 - 16.30, N - 16.45 - 17.30
Kaunite Kunstide Muinasjutukamber (Veskitammi
E - 15.45 – 16.30, E - 16.40 – 17.25, E - 17.35 – 18.20
Lasteaia lastele)
Rahvatantsuring eelkooliealistele lastele
Täpsustamisel (alates okt.)
ETTEVALMISTUSKURSUSED 9.KLASSIDE ÕPILASTELE
Matemaatika
alates jaanuar - aprill 2016
Eesti keel ja kirjandus
alates jaanuar - aprill 2016
Inglise keel
alates jaanuar - aprill 2016
TÄISKASVANUTELE
Keraamika kursus
okt, nov, dets 2015
Keraamika kursus
veebr, märts, aprill 2016
Hispaania keel ja kultuur (algajad)
N - 17.30-19.45 (alates okt.)
Soome keel ja kultuur (algajad, edasijõudnud)
K - 17.30-19.45 (alates okt.)
Joogakursused
T - 18.15-19.45

www.laagrihuvialakool.ee, kontaktisik: Taigur Tooming, e-post: taigur@laagrik.edu.ee, Telefon: 6 517 635.

16 € (1x nädalas), 25 € (2x nädalas),
30 € (3x nädalas)
16 € (1x nädalas), 25 € (2x nädalas),
30 € (3x nädalas)
16 € (1x nädalas), 25 € (2x nädalas),
30 € (3x nädalas)
42 €
45 €
45 €
42 €
35 €
42 €
16 € (1x nädalas), 28 € (2x nädalas)
16 € (1x nädalas), 28 € (2x nädalas)
16 € (1x nädalas), 22 € (2x nädalas)
19 € (1x nädalas), 29 € (2-3x nädalas)
19 € (1x nädalas), 29 € (2-3x nädalas)
19 € (1x nädalas), 29 € (2-3x nädalas)
19 € (1x nädalas), 29 € (2-3x nädalas)
20 € (1x nädalas), 30 € (2x nädalas)
20 € (1x nädalas), 30 € (2x nädalas)
20 €
20 €
20 €
15 €
52 €
42 €
52 €
78 €
104 €
52 €
30 €
30 €
30 €
30 €
30 €
30 €
30 €
30 €
27 €
27 €
27 €
27 €
20 € (1.klassid), 22 € (2.-9.klassid)
20 € (1.klassid), 22 € (2.-9.klassid)
18 €
18 €
18 €
26 €
26 €
25 €
24 €
55 € (2x nädalas), 50 € (1x nädalas)
45 € (1x nädalas)
20 €
20 €
20 €
20 €
25 €
23 €
14 € (1x nädalas)
14 € (1x nädalas), 26 € (2x nädalas)
20 €
18 €
20 €
20 €
22 €
20 €
145 € (kursuse tasu)
145 € (kursuse tasu)
145 € (kursuse tasu)
80 €
80 €
40 €
40 €
30 €

Koduvald

SAUE VALLA KULTUURIKESKUSE
HUVITEGEVUS JA -RINGID
HUVIRINGI NIMETUS
Muusikastuudio
Vikerkaar:
Punased Pesamunad
(kuni 1.a.)
Kollased Pesamunad
(1-2.a.)
Sinised Pesamunad
(2-3.a.)
tüdrukute ansambel
TANS (10-16.a.)
poiste bänd PB (1014.a.)
Ansamblimuusika
laulu ja klaveri
individuaalõpe
Beebiringid:
Babyfit
Väikelaste
liikumisring ( 1-3.a.)
Iluvõimlemine ALTA
spordikool
I rühm ( alates 7.a.)
II rühm ( 4-6.a.)

TOIMUMISAEG

REGISTREERIMISINFO

alates 7. 09!

Sirje Liiv, tel 6797842,
sirje.muusika@gmail.com

esmaspäev kell 11
kolmapäev kell 11
neljapäev kell 11
esmaspäev 17.30
kolmapäev 17.30
aeg kokkuleppel
aeg kokkuleppel
alates 1. 10!
teisipäev või reede
10.15
teisipäev või reede
11.15
alates 3. 09!
teisipäev ja
neljapäev 16.30
teisipäev ja neljapäev 17.30

Tähetarga huvikool

alates 2. 09!

eelkooli rühm ( 5-6.a)
eelkooli rühm (
6-7.a.)
Anne Adamsi
muusikastuudio:
laste solistiks
kasvamise ring (716.a)
soololaulu
individuaaltunnid
Seltskonnatantsuklubi:
hobitantsijate
harjutustund
seltskonnatants
algajatele

kolmapäev kell 9.40

hobitants II
hobitantsijad I
Lavakujunduse ring
"Muutuv ruum"
Vanus alates 10.a.
laste rühm
täiskasvanute rühm
Laagri Kristlik
Kogudus:
Pühapäevakool
Jumalateenistus
Laagri Emade Klubi
Toitumisnõustamine
Wannamoisa
segakoor
Harrastusteater
MÄNGUTEATER

Ave Lähker, tel 5018577,
ave.lahker@gmail.com

Larissa Melnikova, tel
56473901, larime.est@
gmail.com

Leelo Uibo, tel 58522440,
tahetark.huvikool@gmail.
com

neljapäev kell 9.40
alates 22.09!

Anne Adams, tel 56631916,
music.adams@gmail.com

teisipäev, aeg
kokkuleppel
teisipäev, aeg
kokkuleppel
teisipäev kell 20 ,
alates 8.09
pühapäev 15.15,
alates 1.10
pühapäev kell 17,
alates 1.10
pühapäev 18.45 ,
alates 1.10
alates 1. 10!

Käthe Lobe, tel 5133038,
kathe.lobe@hotmail.com

Liina Tepand, tel 55637325,
tepand@yahoo.co.uk

esmaspäev,
teisipäev või
kuutasu 30 eur
kolmapäev kell 17
esmaspäev,
teisipäev või
kuutasu 30 eur
neljapäev kell 19
Tõnis Roosimaa,
tel 57813756,
info@laagrikogudus.ee
pühapäev kell 12
pühapäev kell 12
1 kord kuus reedeti
alates 5.10, E,T, K, Ülle Valm, tel 5157715,
aeg kokkuleppel
ullevalm@gmail.com

kolmapäev kell 19 Urmel Reinola, tel 5214092
neljapäev kell 19

Kersti Simon, tel 56909009

Juta Klettenberg,
tel 5083223,
jutakle@gmail.com
Klavessiini
Saale Fischer, tel 55637757,
aeg kokkuleppel
individuaalõpe
saalefischer@yahoo.com
Ingrid Novikova, tel
Plokkflöödi
aeg kokkuleppel
53465917,
individuaalõpe
veskitammi@sauevald.ee
Inglise ja rootsi keele
Reet Ollo, tel 56754828,
aeg kokkuleppel
individuaalõpe
reetollo@yahoo.com
Eakate tantsuline
Elju Vakkermann,
esmaspäev kell 11
liikumine 60+
tel 5272715
LAAGRI
tööpäeviti 10-17,
Saue valla Kultuurikeskus,
MÄNGUTUBA
aeg kokkuleppel
tel 6796765
(vaba mänguaeg)
Naisansambel
"PIHLAMARI"

kolmapäev kell 17

Veskitammi 8, Laagri, Saue vald, Lisainfo: tel 6796765, info.veskitammi@
sauevald.ee. TUNDIDE PLAAN: http://ruumid.sauevald.ee

ÄÄSMÄE NOORTEKESKUSE HUVIRINGID
HUVIRINGID
Show- ja tänavatants
(1.-3. klass)
Show- ja tänavatants
(4.-6. klass)
Tennis (algajad)
Tennis
(edasijõudnud)
Automudelism
(alates. 1. klassist)
Saalihoki (alates 1.
klassist)

Toimumisaeg
Esmaspäev, kolmapäev 14.15-15.15;
Esimene trenn 2.09
Esmaspäev 15.15-16.15; kolmapäev
14.45-15.45; Esimene trenn 2.09
Teisipäev, neljapäev 17.00-17.45;
Esimene trenn 8.09
Teisipäev, neljapäev 17.45-18.30;
Esimene trenn 8.09

Hind
30 €/kuu
30 €/kuu
10 €/kuu
10 €/kuu

Reede 15.15-16.45

Kujunemisel

Kolmapäev 15.15-16.00; reede
14.20-15.15

10 €/kuu

Ääsmäe Kultuuri ja Spordi Sihtasutus (Maarja-Liis Tahk; 56 186 861;
aasmaenk@gmail. Registreerimine aadressil aasmaenk@gmail.com või
Ääsmäe Noortekeskuses com)

HÜÜRU HUVIRINGID
HUVIRINGID
Toimumisaeg
Hind
Tütarlaste tantsuring
Neljapäeviti kell 19.00-20.00 Tasuta
Täiskasvanutele võimlemisring Esmaspäeviti kell 19.00-20.00

MTÜ Hüüru Külaselts- Hüüru mõis Irja Targama /52 38 261,
registreerimisinfo: info@huuru.ee

Koduvald
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VANAMÕISA SELTSIMAJA HUVIRINGID
HUVIRINGID

Toimumisaeg
Esmaspäev ja teisipäev kell 18.3020.30, esimene töötuba toimub
5.10
"Kaks korda kuus pühapäeviti kell
12.00-13.30, 4.10 ja 18.10; 8.11 ja
22.11; 6.12 ja 20.12

VANAMÕISA KERAAMIKA
TÖÖTOAD
VANAMÕISA KERAAMIKA
LASTEHOMMIKUD
PESAMUNADE
HOMMIKUMUUSIKA
-KODUSTE LASTE
MÄNGUHOMMIKUD (kuni 3
aastastele)

Hind
24 euri kursus
(kaks töötuba)
14 euri kursus
(kaks töötuba)

Registreerimisinfo
Juhendaja Kaja Tammsalu,
kaja.tammsalu@gmail.com
tel 5101348
Juhendaja Kaja Tammsalu,
kaja.tammsalu@gmail.com
tel 5101348
Juhandja Küllike Pajula,
katrin@kodukyla.ee,
tel. 5140761

Neljapäev 10.30-11.30, esimene
tund 7.10

8 euri kuu

Esmaspäev kell 20.00, esimene
tund toimub 5.10

7 eur/tund,
kuutasu 24 eur

Juhendaja Regina Lauri
tel. 58438067
Esinaine Aino Kiirend,
MEMME-TAADI KLUBI
Teisipäev (kaks korda kuus)
Tasuta
(eakad, pensjonärid)
tel. 53809386
Juhandaja Sille Ojastu,
LAULUTUNNID
Kolmapäev 18.00-19.00, esimene
EELKOOLIEALISTELE vanus
10 eur kuu
silleojastu@hot.ee,
tund 7.10
5-7 aastat
tel. 5276967
LC Laagri
Kolmapäev (kord kuus)
Info presidendilt Tarvo Vau, tarvo@wau.ee
Sekretär Eleri Kaljuste,
LEO Club Laagri
Kolmapäev (kord kuus)
Info sekretärilt
eleri_kaljuste@hotmail.com
tel. 5258150
Juhendaja Evely Vaigur,
LASTE LATIN-DANCE SOOLO "Neljapäev 18.30-19.25, 6-10.
15 euri kuu
latindancepanter@gmail.com,
TANTSUTUNNID
aastased, alates septembrist
tel. 5175717
LATIN-DANCE SOOLO
Neljapäev, algajad 19.30-20.25
Juhendaja Evely Vaigur,
TANTSUTUNNID
edasijõudnud 20.30-22.00, alates 20 euri kuu
latindancepanter@gmail.com,
TÄISKASVANUTELE
septebrist
tel. 5175717
Avatud noortekeskus ja laste
Esmaspäev, kolmapäev ja
mängutuba
neljapäev kell 15.00-21.00
HATHA -JOOGA TUND

51 40 761, katrin@kodukyla.ee

LUSTILA lastehoid
ootab lapsi vanuses 3 kuud – 3 aastat
erinevatesse huviringidesse koos
emmede, issidega
Meilt leiate rohkelt muusikalisi, kunstilisi
ja loovaid tegevusi. Mitmel päeval
võimlevad lapsed koos emmedega.
Alustame oma tegevusega 7.septembrist,
liituda võite igal ajal, olete alati oodatud

Täpsem info www.lustila.ee;
facebookis „Lustila päevahoid“;
telefonilt 555 21 006 Kaire;
emaililt kaire@lustila.ee

Kui lustida…
…siis Lustilas !

TUULA

JÕGISOO SELTSIMAJA HUVIRINGID
HUVIRINGID
MÄNGUKOOLI
LASTEHOMMIKUD 5-7
aastastele lastele.
www.mangukool.ee
Mööbli restaureerimise tuba
Keraamikatuba
Kaltsuvaipade kudumine
kangastelgedel
Spordiring Tennis
Puruvanaklubi
Noorteklubi

Hind

Registreerimisinfo

iga kuu esimene
pühapäev, kell 11-13, al.
4.10.2015-05.06.2016

Toimumisaeg

6 eurot

info@mangukool.ee, Ivika
5120730 Erahuvikool Mängukool,
Eelregistreerimisega 2 päeva enne

igal laupäeval, kell 11-15,
al. 3.10.2015

5 eurot, lisandub
materjali
Imbi 56629621. Eelregistreerimisega
maksumus

igal laupäeval, kell 11-13,
al. 3.10. 2015
igal laupäeval, kell 11-14,
al. 3.10.2015
iga päev
2 kord kuus
2 kord kuus

5 eurot
5 eurot

Malle 5189967.

Tasuta
Tasuta

Veiko 5013770
Ülle 5012033. Eelregistreerimisega
Birgit 53405429, Eelregistreerimisega
onneloos, kohvik, hoidiste konkurss.

Toimumisaeg

Hind
Registreerimisinfo
Kõik kooli
ringid on
Kõik ringid alustavad tööd septembri 2.
tasuta;
nädalast (2. nädal on tutvumise nädal);
keraamikaringis tel 5155097,
toimumisajad ning vanusegrupid selguvad tasub osaleja kuntspiret@gmail.com
ja täpsustuvad hiljemalt 14. septembriks
savi ja värvide
eest ehk
Plaatpilliring
materjalikulu
alustab septembri kolmandal nädalal,
tel 5155097,
PÜ Sügis tantsurühm
täpne toimumisaeg selgub hiljemalt 11.
tasuta
kuntspiret@gmail.com
septembriks
alustab oktoobris, täpsed ajad selguvad
10 eurot +
tel 5271812,
Keraamika täiskasvanutele
hiljemalt 14. septembriks
materjalitasu
erikson.anne@gmail.com

Ääsmäe Põhikool; kontaktinimene huvijuht Piret Kunts tel 5155097, kuntspiret@gmail.com

MAIDLA SELTSIMAJA HUVIRINGID
HUVIRINGID
Keraamikaring
Jooga
Piljard, koroona, lauatennis jm seltskonna- ja
lauamängud

E-R 9.00 – 18.00
L

10.00 – 15.00

P

SULETUD

12. septembril

kell 11:00 - 15:00
kell 11:00 - 15:00

Anu 56279933. Eelregistreerimisega

ÄÄSMÄE KOOLI HUVIRINGID
HUVIRINGID
Keraamikaring
Spordiringid
Rahvatants
Muusikaringid
Liiklusring (jalgrattaload)
Kabering

2015

Toimumisaeg
Hind
Kolmapäeviti kell 19-21 5.- / kord
Neljapäeviti kell 19-21 5.- / kord

Registreerimisinfo
Maiu Kivimäe, 5065898
Jaak Kivimäe, 56489904

Kolmapäeviti kell 19-21 tasuta

Siim Valgeväli, 56575744

- SÕIDUAUTODE REMONT JA HOOLDUS
- PAKIAUTODE REMONT JA HOOLDUS
- KERE- JA VÄRVITÖÖD SÕIDU- JA VEOAUTODELE
- REHVITÖÖD

INFO JA BRONEERIMINE
tel. 55 45 926
tel. 52 86 436
e-mail. info@laagriauto.ee
www.laagriauto.ee

ity
Laagri C
imaja
d
r
e
ts
n
ko

SISEVIIMISTLUSTÖÖD,
ERAMAJAD, KORTERID
JA KONTORID.
Kontakt. 56662076
rocky.ehitus@gmail.com
Aivar Nurme

..
Korraldaja: Mtu Tuula tutulus
Info ja registreerumine: laat@tuula.ee, tel. 52 02 686

15

SILMATERA
MUDILASMAJA
LASTEHOID OOTAB
LAPSI ALATES
VANUSEST 1A, JA 10K
LAAGRI LASTEHOIDU
Asume
Tänassilma külas,
Sookolli põik 2
VEEL VIIMASED
VABAD KOHAD!
INFO: www.silmatera.ee
E-KIRI: silmateramudilasmaja@hot.ee
TEL: 5013833 Janne

16
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KAARDID
ENNUSTAVAD
Tel 900 1727 • 24 h

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

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

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

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

OÜ TARN TEOSTAB:

MEIE LEIAME
OSTJA!

Vaata parimaid pakkumisi: www.1partner.ee

Eleri Soonsein
52 77 354
66 84 700

Pakub järgmisi teenuseid:
Arhitektuursed ehitusprojektid
Hoonete tagantjärgi seadustamised
info@abtava.ee

58 171 894
50 80 210

2

MÜÜA TOOREST, POOLKUIVA JA
KUIVA KÜTTEPUUD

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

TEL 55547291

Arhitektuuribüroo
TAVA OÜ

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

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

LÕIKAN HEKKI,
SAETÖÖD, TRIMMERDAN,
VAJADUSEL VÕSALÕIKUS
AEDADES.

Koduvald

Olmer Õigus
56 560 460
66 84 700

OST MÜÜK ÜÜR
HINDAMINE INVESTEERIMINE

• Hall lepp, sanglepp, saar, okaspuu, kask ja segapuu
• Puud laotud kujul autokastis, konteineris ja
1,5m3 kottides küttepuujäägid.
Küsi lisa: 5343 0708, lauri@halukalur.ee

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

Suurim
lillesibulalaat!

Et Sinu aed puhkeks kevadel õide, istuta juba täna!
Lai valik lillesibulaid lahtiselt ja pakis.

Pakis lillesibula
d
alates

Üle 5
sord 00
i!

1,90 €

