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Laagri maamärgiliseks skulptuuriks valiti
kompositsioon jänesepere ja porgandiga
Ideekonkursile saadetud kaheksa kavandi hulgast sai enim žürii poolthääli töö „Suur
saak“. Porgandi ja jänesepesakonnaga kompositsiooni autoriks on skulptor Tauno
Kangro ja taies saab tõenäoliselt Jõekääru parki püsti juba sel sügisel.
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eenva ülekaalu saavutanud
konkursitöö „Suur saak“
on Jõekääru parki kelgumäe otsa kavandatav 3,4-meetrise
täiskõrgusega skulptuur, kus suure
porgandi (1,4 meetrit) ümber ja
peal sehkendab jänesepere. Porgandi otsas möllab üks suurem isend,
kelle poos on selline, et viitab loomakese pingutusele juurikat maast
välja tõmmata. Alt toetab väiksem
jänes, püüdes tagakäppadel seistes ja
porgandile toetudes suuremat loomakest tema eesmärgis aidata.
„See on monument rõõmsale ja
töökale Saue valla rahvale. Vallamaja ees olevatest vahvatest porganditest inspireerituna oleks skulptuur
heaks jätkuks juba olemasolevale
kompositsioonile. Saue rahvas on
tuntud oma töökate inimeste poolest. Juurviljakasvatus on suure au
sees, iseäranis porgandikasvatus.
Näiteks Kadarbiku porgandimahla
ja Sagro porgandeid saab konsumeerida iga eestimaalane ja külaline,“ kirjeldatakse ideekavandiga
kaasas olnud legendis. Materjaliks
on valitud raudbetoon, mille peal
on kahekomponentne polüuretaan. Porgandi osa tuleb autentselt
oranž, jänesed hallikad.
Piike valikut tehes päris ei murtud, aga eriarvamusi žüriiliikmete
vahel tuli ette küll. Kunstiinimesed
Irja ja Gea leidsid, et skulpturaalne
maamärk peaks olema vastupidav
ning pigem lakoonilise ja puhta
vormikeelega, n-ö tavainimesed
soosisid pigem lustlikke ja mängulisemaid ideid.
Võidutöö „Suur saak“ osas leidis
Gea näiteks, et skulptuuri mõttes
on seal palju juhuslikku, et maamärgiks valitav skulptuur peaks olema
kompaktsem ja lihtsam ja vandaalikindlam. „Porgand ja kapsas, nojah
– porgand ja jänesed tunduvad ilmselt emotsionaalsemad, kuigi minu
maitse jaoks on see idee siiski liiga

Pea kolme
ja poole meetri
kõrgust taiest
porgandi ja
jäneseperega pidasid
žüriiliikmed
mänguliseks
ja lõbusaks,
mis tekitab
emotsioone
ja genereerib
lugusid.
3. koht „Saue Teemant“ –
Kultuurikeskuse park, kaupluse ja
kultuurikeskuse vahel / Mati Karmin.
Mõtlik pronksist kapsapea, mis kaudselt kujutab oma lihvitud tahkudega
teemanti, on kaasaegne kammerlik
linnaruumi taies, mis sisaldab vormilisi
ja filosoofilisi mõtisklusi. Oma kihiti
asetsevate lehtedega assotsieerub
raamatu lehtedega, järjestikku asetsevate elamuste, mälestuste, ideedega.
Mõistukujund läbi kapsapea annab
edasise vihje paljudeks lugudeks, mida
igaüks võib oma valla tunnusskulptuuri
kohta pajatada: alates Saue valla pikaajalistest traditsioonidest köögiviljakasvatuses ja riigivanem Jaan Teemandist,
samuti laste leidmisest kapsalehe alt.
2. koht „Eluring“ – Jõekääru park ümber lõkkeaseme / Tauno Kangro.
Elusuuruses figuur ‒ lõõtsamängija ‒ ja elukaares neli pinki (neli omavalitsust).
Lõõtspillil on Eesti külade ajaloos oluline tähendus. Koos pillimeeste ja pärimusmuusikaga oli võimalus osa saada külapeo või sündmuse kaasakiskuvast
meeleolust, mis teenisid lisaks inimeste kokkusaamise eesmärgile ka kogukonna kooshoidmise mõtet. Lõõtsamängija koos Eesti lõõtspilliga on elurõõmus,
heatahtlik figuur. Betoonpinkidele võib graveerida nii piirkonnaga seotud
inimeste häid ütlemisi kui ka valla erinevaid kohanimesid. Keskne punkt on
lõkkease. Tuli on kodu ja kodukolde sümbol.

IDEEKONKURSS

ZÜRII

Ideekonkursi eesmärk oli leida
Saue valda iseloomustav sümbol, mis oleks visuaalselt äratuntav ning seostatav Saue vallaga.
Ideelahendus pidi kandma Saue
vallale omast identiteeti, arvestades Saue valla arengukava, selles
kajastatud visiooni ning väärtusi,
samuti avaliku ruumi kujunduskava. Ideelahendus pidi pakkuma
lisaväärtust valla elanikele ning
tõstma avaliku ruumi kasutatavust, olema atraktiivne sõnumikandja nii sise- kui välisturistile.

Žürii esimees: Arnold Õispuu,
Saue vallavolikogu esindaja
Kard Männil, Saue valla
kujunduskava autor
Kaija Velmet, Saue valla
kultuurinõunik
Kätlin Vau, Saue vallavolikogu
esindaja (kultuurikomisjoni liige)
Lilian Kold, Saue valla elanik
Eveli Kljujev, Saue valla elanik
Irja Kändler, keraamikakunstnik
Gea Sibola Hansen, Eesti
Kujurite Ühenduse liige

detailne,“ jääb Irja kõhklevaks.
Neile oponeeris komisjoniliige ja
kultuurinõunik Kaija, selgitades, et
mitteprofessionaali vaatest on hiiglasuure porgandi ümber sehkendav
jänesepere mõnusalt mänguline,

võimaldab vaatajal oma peas lugusid
juurde genereerida. „See on natuke
absurdne, aga samal ajal pilkuköitev
ja meeleolukas. Ma olen kindel, et
möödasõitjad tahaks skulptuuri
nähes peatust teha ja tulla lähemalt

uurima,“ usub kultuurinõunik.
Ka Saue valla kujunduskava autor disainer Kard soosis just jänestporgandit. „Eluring meeldib mulle
ka muidugi, aga see on natuke tõsisem. Porgand on lõbus ja lapsemeelne, justkui viskaks iseenese üle
nalja,“ leiab Kard.
Igatahes jäi kaheksa žüriiliikme esikolmikuks just „Suur saak“,
„Eluring“ ja „Saue Teemant“, aga
esimene neist pälvis siiski üsna veenva ülekaalu. Ideekonkursi tingimused nägid ette ka auhinnafondi:
esimene koht 3000 eurot ja teinekolmas kumbki 1000. Võidutöö
teostamismaksumus on 35 000 eurot ilma käibemaksuta.
Edasine plaan näeb ette, et peale
vallalehes avalikustamist sõlmitakse autori Tauno Kangroga leping,
misjärel saab kunstnik hakata monumenti valmistama. „Skulptuuri
püstitamise kuupäev on lahtine,
aga arvatavasti juhtub see augustisseptembris,“ lubab kogu maamärgi
valimise protsessi juhtinud avaliku
ruumi spestialist Anete Tammeveski.

Riigigümnaasiumi
arhitektuurikonkursi võidutöös on
kasutatud lihtsaid, kuid ajatuid
vormi- ja kujundusvõtteid
Välisvormilt on tegemist
nelinurksete tahukatega,
fassaad on lahendatud
klassikalise punase tellisega ja välisseinte aknede
paigutuses puudub sümmeetriline rütm.

LK 2-3

Tagasivaade Laagri
kohvikutepäevale
Laagri on ses mõttes äge
koht, et elu pole siin jalgupidi tardumusse betoneeritud ning iseolemine ja isetegemine rokib
sajaga. See start-up´ilik
hoiak kõikides Laagri kohvikutepäeval
letitagustes osalejates on lihtsalt
ü-l-i-k-õ-v-a.

LK 6

Sauevallaka perre
sündisid kolmikud
Rauno ja Triinu perre sündis juunikuus kolm beebit:
kaks pisipoissi ja üks tüdruk. Kolmikute sünd on
üsna eriline asi, Saue vallas
on see viimase kümne aasta jooksul kolmas kord, viimati juhtus see aastal 2010
ja enne seda 2008. aastal.
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Saue vallavolikogus 29. juunil
• Saue valla 2016. aasta konsolideeritud majandusaasta
aruande kinnitamine
• Saue Vallavolikogu 30. detsembri 2010. aasta määruse
nr 31 „Saue valla mittetulundusühingute, sihtasutuste ja
seltsingute poolt läbiviidava piirkondliku kultuuri-, spordi-,
noorsootöö ja vabaaja tegevuse toetuse eraldamise
tingimused ja kord“ muutmine
• Saue valla tunnustuse avaldamise korra muutmine
• Saue Vallavolikogu 25.08.2016 otsuse nr 64 muutmine
• Katastriüksuste sihtotstarvete määramine ehitise
kasutamise otstarbe alusel
• Riigile kuuluva kinnisasja tasuta võõrandamise taotlemine
• Vana-Tuula tee 2a kinnistu osa otsustuskorras tasuta
kasutusse andmine
• Vallavara võõrandamine avaliku kirjaliku enampakkumise
korras
• Arvamuse esitamine Harku karjääri maavara kaevandamise
loa kehtivusaja pikendamise ja tehtava otsuse kohta
• Rongisõidul soodustuse saamise kord
• Volituste andmine läbirääkimiste pidamiseks AS-ga Eesti
Liinirongid Saue valla, Saue linna, Kernu valla ja Nissi valla
elanikele soodsama rongisõidu võimaldamiseks
• Ühinemisjärgse Saue valla eelarvest makstavate
sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise eelnõu
• Valimisliit MEIE avaldus: Valimisringkonna arvu muutmine
uues ühinevas vallas

Piirangud poliitreklaamile vallalehes
2017. aasta on teadupärast kohalike omavalitsuste valmiste
aasta ja kuna võib ennustada erakondade ja valimisliitude
kõrgendatud huvi ka kohalike kommunikatsioonikanalite vastu, on Saue vallalehe osas vastu võetud reklaami avaldamise
regulatsioon selle aasta augustist oktoobrini.
Ühelt poolt on igal vallaelanikul õigus teada, mis toimub
kodusel poliitskeenel. Teiselt poolt peavad olema igal kandideerival rakukesel võrdsed võimalused. Kolmandalt poolt tuleb hoolitseda ka selle eest, et kord kuus ilmuvasse vallalehte
mahuks sügisel ikka muud materjali ka kui ainult poliitteated.
Allolevad regulatsioonid toetavad neid kolme ideed.
• Kandideerivad erakonnad, valimisliidud ja üksikkandidaadid
saavad tasuta valimistega seonduvat poliitilist reklaami (nii
reklaamplakatid kui reklaamtekstid ja arvamuslood) kohalike
volikogude valimiste aastal ühekordselt oktoobrikuu lehes
mahus 1/8 leheküljest. Oktoobrikuu lehes tasulise poliitireklaami avaldamise võimalust ei ole.
• Vältimaks ülemäära suuri reklaamipinna soove on valimistele eelneval kolmel kuul (juulist septembrini) valimistega seotud poliitilise reklaami ja reklaamteksti ning arvamuslugude
maksimumsuuruseks ühes lehenumbris ¼ leheküljest ja rakendatakse hinnakirja hindu kahekordses määras.

Jõgisoole ehitatakse
kahe külapoole
ühendamiseks rippsild
Jõgisoo küla on keskelt justkui poolitatud Keila jõega. Lõokese tänava ja kortermajade piirkond ühel, seltsimaja oma külategevustega teisel pool. Üle jõe minekuks ainult suur autosild,
kus maanteekiirustega autoliiklus. Sillale minekki on keeruline, aga seal peal kohati isegi ohtlik. Pimedal ajal ning lume ja
lörtsiga just eriti.
„Jalakäijatele mõeldud rippsild aitaks külarahva üle jõe
ohutumalt ja vabamalt liikuma,“ selgitab teedespetsialist Indrek Brandmeister. Sild on mõeldud jalakäijatele, ratturitele,
aga kindlasti mitte autodele. Välistamaks, et mõni uljaspea
siiski katsetama läheks, on sild planeeritud kitsana.
Sild saab olema ligi 20 meetrit pikk, metallist, trossidega
rippkonstruktsiooniga. Mitte midagi ülearu romantilist, aga
kerge õõts on sees ja jõekohin ikka jalge all. „Valisime materjaliks metalli, et hilisem hooldus oleks võimalikult lihtne.
Puitkonstruktsioonid hakkaksid mingil hetkel mädanema ja
vajaksid hoolt,“ nendib teedespetsialist.
Silla ehituseks on sõlmitud leping firmaga E-Sild OÜ ja valmis peaks rajatis saama septembriks.

VÕIDUTÖÖ "KAKS KANTSI"

HARIDUS

Laagri riigigümnaasiumi
arhitektuurikonkursi võidutöös
on kasutatud lihtsaid, kuid
ajatuid vormi- ja kujundusvõtteid

Riigi Kinnisvara AS korraladas koostöös Saue
Vallavalitsuse ja Eesti
Arhitektide Liiduga
Laagri gümnaasiumi
ja spordihoone arhitektuurivõistluse, kuhu
laekunud viie töö hulgast tunnistati esikohavääriliseks BOA OÜ
ideelahendus märgusõnaga „Kaks kantsi“.
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iigi Kinnisvara AS-il on olnud
riigigümaasiumite arhitektuurivõistlustega juba varasemalt

Laagri kool

Sisehoov

Tennisekeskus

VÕIDUTÖÖ "KAKS KANTSI"

kokkupuuteid, neil on mitmekordne
kogemus samateemaliste hoonetega.
Seda projekti vedanud Tanel Saue sõnul
on viis esitatud tööd arvuliselt küll keskmine tulemus, aga teadaolevalt on praegu käimas üle Eesti palju ideekonkursse,
seega on arhitektidel tööpõld pikalt ees.
„Seda enam on heameel, et kõik viis olid

tegelikult väga tugeva tasemega lahendused,“ nendib Saue.
Võidutöö autorid Anto Savi, Jürgen
Lepper ja Maiu Hirtentreu on lahendanud 540-le õpilasele mõeldud kooli- ja spordimaja kahe erineva hoonena, mis on omavahel galeriikoridoriga
ühendatud. Välisvormilt on tegemist

Laagri parke pandi tähele
Jaanipäeva eel toodi vallamajja tänukiri. Eesti kommunaalmajanduse
ühing pani tähele, et siin kandis on viimase paari aastaga avalikku
ruumi ikka isuga panustatud.
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hing ise ongi muuhulgas ellu
kutsutud innustamaks ja tunnustamaks kommunaalvallas
tehtut. Iga-aastaselt antakse välja aasta kommunaalrajatise auhinda ja selle
kõrval ka ergutavaid tunnuskirju. See
kõrgeim tänu jäi võtmata, see anti Narva-Jõesuu rannaala ehituse eest, aga
ergutava tänukirja sai vallamaja rahvas

siiski. Pea kahe aastaga on Laagri parkidesse ja sildadesse tõepoolest investeeritud ligi 800 tuhat eurot. Lisaks
vallamaja arendusnõunikule, avaliku
ruumi spetsialistile ja teedespetsialistile on selle taga paljude heade koostööpartnerite töö. Sildu on projekteerinud

Tilts Eesti filiaal, Teemandi pargi maastikuarhitekt oli OÜ Taju Ruum (Edgar
Kaare), Kultuurikeskuse pargi oma OÜ
Loovmaastik (Toomas Põld), terve valla
avaliku ruumi kujunduskava töötas välja
Keha3 OÜ (Kard Männil). Reaalselt on
hankelepinguga ehitanud-rajanud RIAB
Teedeehitus OÜ (Teemandi park), AS
Terrat (Kultuurikeskuse park), Tallinna
Teede AS (Jõekääru park), AS K-Most
(Jõekääru sild), Bildex Grupp OÜ (Teemandi sild). Kümnete inimeste koostöö
on päädinud funktsionaalse ja silmailu
pakkuva alevikusüdamega. Nüüd siis tänukiri ka seinale.
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TEINE KOHT "SÜDA"

ilma liigse eputamiseta nelinurksete tahukatega, mis olevat kõige
kompaktsem arhitektuuriline vorm
üldse. Fassaad on lahendatud punase tellisega ja arvestades seda, et
kõrval asuv tennisehall ja planeeritav
tervisekeskus on halli värvi, siis paistab gümnaasiumi- ja spordihoone
seal vahel kena kontrastse värvilaiguna. Välisseinte aknede paigutuses puudub klassikaline rütm, need
on erineva suuruse ja rühmitusega,
mis annavad kuidagi ärksa visuaali.
Sisehoovi, mis jääb ka kogukonnale
kasutatavaks, pääseb üle kahte hoonet ühendava galeriikoridori kulgema pandud kaldteega, mis mõjub
lahendusena värske ja mängulisena.
Hoone on 3-kordne, õppetöö
saab toimuma peamiselt teisel ja
kolmandal korrusel, kus läbi kahe
tasandi paikneb keskel ka avatud
aula-ala, esimesele jääb toitlustusala, tehno- ja abihooned, õpetajate
toad. Spordihalli mahuvad muti-

Võidutöö autorid on
lahendanud 540-le
õpilasele mõeldud
kooli- ja spordimaja
kahe erineva hoonena,
mis on omavahel
galeriikoridoriga
ühendatud.

KOLMAS KOHT "VAIM JA KEHA"

ŽÜRII – KAKS AMETNIKKU,
KOLM ARHITEKTI
• Timo Aarmaa,
Riigi Kinnisvara AS-i
arendusdirektor (žürii esimees)
• Andres Laisk, vallavanem,
Saue vallavalitsus
• Tiit Trummal, arhitekt,
Eesti Arhitektide Liit
• Madis Eek, arhitekt,
Eesti Arhitektide Liit
• Jan Skolimowski, arhitekt,
Eesti Arhitektide Liit

funktsionaalne väljak, tribüünid,
pesemisruumid.
Žürii hinnangul on kavand
„Kaks kantsi“ keskkondlikult ja
hoonemahtude jaotuselt ideekonkursi tugevaim töö. „Toodi välja,
et võrreldes konkurentidega on
see sobivaima visuaaliga koolimaja
jaoks, kaldteega lahendatud sissepääs Veskitammi tänavalt sisehoovi
loob atraktiivse maastiku muidu lameda reljeefiga keskkonnas. Kiideti
ka fassaadilahenduse ajatust ja kestvust ning ökonoomset hoolduskulu
tulevikus,“ vahendab žürii seisukohti Tanel Saue.
Praegu on võidutöö ideekavandis koolimaja suurus ca 5300 m2,
žürii soovis selle vähendamist vähemalt 1000 m2 võrra.
Ideekonkursi preemiafond oli
kokku 18 000 eurot, mis jagunes
järgmiselt: esikoht 6 500 eurot, teine 4 500 eurot, kolmas 3 000 eurot
ja kaks ergutuspreemiat suuruses
2 000 eurot.

Gümnaasiumi projekteerimine ootab valimisjärgset aega
2016. aasta jaanuaris sõlmis Saue vald Haridus- ja Teadusministeeriumiga ühiste kavatsuste protokolli selle kohta, et Laagrisse rajatakse riigigümnaasium. Koolimaja asukohaks
on mõeldud hästi ligipääsetav ja Tallinna-lähedane asukoht kohe Laagri keskuses, praeguse
Laagri kooli kõrval. Harjumaa riigigümnaasiumite asukohad otsustati OÜ Geomedia haridusvõrgu analüüsi põhjal ning see nimetab
kõige sobivamateks riigikoolide asukohtadeks
Harjumaal Tallinna ja Laagri kõrval veel Tabasalut, Jüri ja Viimsit.
Ühinemislepinguga on kokku lepitud, et
oktoobris tekkivas ühendvallas säiliks ka peale
Laagri riigigümnaasiumi avamist Saue linnas

asuv munitsipaalgümnaasium, kus hetkel õpib
gümnaasiumi osas ligi 160 õpilast. „See otsus
tehti vastavalt toonasele teadmisele suhtlusest ministeeriumiga,“ kinnitab ühinemisläbirääkimiste koodinaator Kadri Tillemann. Tema
sõnul on hilisemate läbirääkimiste käigus selgunud, et riik siiski ei soovi, et riigigümnaasiumiga samas omavalitsuses ka munitsipaalkool
tegutseks. Lahenduse leidmisel on arutluse
all olnud erinevad variandid riigigümnaasiumi filiaalist erakoolini. Saue linna tellimusel
on analüüsitud ka seda, kas kooli võiks rajada
linna territooriumile. „Praegu ootab riigigümnaasiumi plaaniga edasiminek seda, et ministeeriumiga saaks sõlmida kooli rajamise lepin-

gu, see aga jääb ilmselt juba valimisjärgsesse
aega, kui on selge, kuidas osapooled ühendvalla koolivõrku näevad ja milistes tingimustes
kokku lepivad,“ ütleb Tillemann.
Kui sügisel saab Saue vallavalitsus Haridus- ja Teadusministeeriumilt positiivse otsuse investeeringu tegemise kohta, saab Laagri
riigigümnaasiumi plaaniga edasi minna ja korraldada hankemenetluse projekteerimistööde
tellimiseks ideekonkursi võitjalt.
Projekteerimistööde maksimaalne maksumus on 363 000 eurot. Sellest 285 000 eurot
moodustab Laagri gümnaasiumi projekteerimine ja 78 000 eurot spordihoone projekteerimine. Summadele lisandub käibemaks.
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Medaliga
gümnaasiumi
lõpetajatele preemia
Vastavalt Saue valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määramise
ja maksmise korrale on kõigil rahvastikuregistri andmetel Saue vallas
elavatel ja kuld- või hõbemedaliga
gümnaasiumi lõpetanud noortel õigus saada Saue vallalt tunnustusena
väga eduka kooli lõpetamise eest
toetust: 100 eurot kuldmedali ja 75
eurot hõbemedali eest.
Selleks, et toetust saada, palume esitada vallamajja vastav teade
koos kontonumbriga, kuhu soovitakse toetuse laekumist ning koopiaga lõputunnistusest.
Teate võib tuua vallamajja sekretäri juurde, saata postiga aadressile
Veskitammi 4, Laagri 76401 või saata e-kirjaga aadressile info@sauevald.ee või birgit@sauevald.ee.

31. juulini saab
esitada Saue valla
vapimärgi, volikogu
au- ja tänukirja
kandidaate
Saue vallavolikogu võttis juunikuisel
istungil vastu otsuse muuta „Saue
valla tunnustuse avaldamise korda“.
Seni kehtinud korras oli kirjas, et vapimärki, valla kõrgeimat tunnustust,
võib igas kalendriaastas anda välja
kuni 3 ja seda vaid vabariigi aastapäeva puhul. Nüüd on uue korra
järgi võimalik anda ühes kalendriaastas kuni 7 vapimärki ja neid võib
kätte anda kahel korral aastas: Eesti
Vabariigi aastapäeval veebruaris ja
Jaan Teemanti sünniaastapäeval
septembris.
Vapimärgi ning ka volikogu auja tänukirja kandidaate saab esitada
31. juulini, pidulik tunnustuste kätteandmine toimub Jaan Teemanti
145. sünniaastapäeval 24. septembril sel aastal.
Vapimärgi, volikogu au- ja tänukirja saamiseks tuleb esitada Saue
vallavalitsusele avaldus. Avalduse
blankett on leitav valla kodulehelt:
http://sauevald.ee/avaldused-jablanketid4.

Ääsmäe memmede klubi eestvedaja Olvi tähistas 80. juubelit
6. juunil kaheksakümneseks saanud Olvi on Ääsmäel aktiivselt ringi sahminud juba 1964. aastast. Töötas vene
keele õpetajana tolleaegses Ääsmäe 8-klassilises koolis, kasvatas lapsi, vedas küla kultuurielu.

KV

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee

KODUVALD
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ülaelanik Jaanus Kallioni
sõnul on proua Olvi jätnud suure jälje kohalikku
kultuuri- ja haridusellu. 1999.
aastal asutati siis juba pensionäriikka jõudnud Olvi eestvedamisel
Ääsmäe pensionäride ühendus
Sügis. Kõlab natuke igavalt – pensionäride ühendus? See arvamus
on ennatlik ja petlik. Sest kui asju

lükkab ja tõmbab Olvi-sugune, on
seal tunda energiat kaugelt rohkem
kui tema vanusegrupi normatiivid
lubaksid.
Olvigi võiks ju nuditud meelega
koju koikule jääda, igati välja teenitud rahulik vanaduspõlv, aga seda
ei ole juhtunud. Ta sasib oma vesihalli juuksepahma ja tipib arvutis
projekte kirjutada. Noh, neidsamu,
mille jaoks mujal noored arendusinimesed palgatud on. Olvi taotleb klubi tegevuseks raha, koostab
aruandeid ja paneb kokku klubilistele aastaplaane.

Ja need on kirjud. Käiakse teatris ja bussireisidel, juba teab mitmes
aasta järjest organiseeritakse Ääsmäel suvist üle-harjumaalist pensionäride kokkutulekut. Rahvatants
on hinges ja jalgades, seda keerutatakse nii oma lõbuks ja vormis
hoidmiseks kui käiakse ka rahva ees
– paar kuud tagasi toimunud rahvatantsupeol Vanamõisas oli Olvi
loomulikult tantsijate rivis.
Temas on sellist heas mõttes
„meistriuhkust“, mida iganes ta
ette võtab, viib lõpule ja korralikult.
Eks ta on aeg-ajalt naljaga poo-

leks ähvardanud, et paneb selle esinaise ameti maha, et ei jaksa ega
viitsi enam. Aga hoiab siiski seda
liidripositsiooni edasi. On suur tõenäolisus, et Olvi on salaja hingelt
punkar. Mis see tema uskumatu
energiaga toimetamine muud on,
kui protest paigaltammumise, igavuse, vananemise vastu.
6. juunil, just päris õigel sünnipäeval tervitas küla ja külarahvas
kooli aulas Olvit lillede ja õnnitlustega. Vallaleht ühineb – kniks ja
kummardus, Olvi. Hea, et Sa olemas oled!
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SAUE VALLA AMETLIKUD PLANEERINGUTEATED
SAUE VALLA TERRITOORIUMIL JUUNIS 2017 ALGATATI JÄRGMINE DETAILPLANEERING:
Saue Vallavalitsus algatas 27.06.2017 korraldusega Vanamõisa külas Juhani (katastritunnus 72701:002:2021, sihtotstarve
maatulundusmaa 100%, suurusega 10
845 m²) kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga muuta kinnistu maasihtotstarve ärimaaks ning rajada kinnistule
eakate pansionaat. Juhani kinnistu paikneb Vanamõisa külas tiheasustusalal ning
piirneb läänepoolt metsaalaga ning asub
Välja elamurajooni läheduses. Lõuna poolt
Välja tee ja Saue linna halduspiiri ning Keila-Tallinn 83,7-87,2 km raudteega. Põhjaidapoole jäävad osaliselt hoonestatud
elamumaad ja maatulundusmaad. Juhani
kinnistul on kehtestatud Saue Vallavalitsuse 2. septembri 2014. aasta korraldusega
nr 656 detailplaneering, mille alusel on
lubatud kinnistu kruntimist 7-ks elamu-,
transpordi- ja sotsiaalmaa (üldkasutatava
maa) sihtotstarbega krundiks. Planeeringut ei ole ellu viidud. Uue planeeringu
koostamisega muudetakse kinnistu maasihtotstarve äri- ja transpordimaaks ning
määratakse ehitusõigus ärihoone rajamiseks. Ärimaa krunt kavandatakse pansionaadi rajamiseks ning transpordimaa
krunt moodustatakse (vastavalt kehtivale

Juhani kinnistu detailplaneeringule) Välja
teelt Piirimetsa katastriüksusele ning võõrandatakse (peale väljaehitamist) vallale.
Juhani kinnistu piirneb läänepoolt Saue
valla omandis oleva Piirimetsa kinnistuga
(üldkasutatav maa 100%, suurusega 3,42
ha). Tegemist on hoonestamata metsaalaga, kasutusotstarbega avalik rekreatsiooni ala. Maa-ala on planeeritud kasutada
koos kõrval paikneva suurema metsaalaga lähivirgestusalana (rajad jalutamiseks,
tervisespordiks, suusatamiseks), mille
kasutamise takistuseks on hetkel juurdepääsu puudumine avalikult teelt (Välja
teelt). Kehtestatud detailplaneering näeb
ette juurdepääsutee rajamist Piirimetsa
kinnistule. Ärimaa kinnistule kavandatakse
rajada ligikaudu 70-100 kohaline majutuse
ja teeninduskompleks. Planeeritav hoonestus hakkab jagunema majutuse, üld- ja
puhkeruumide, toitlustuse ja majandusteenindus plokkidena. Kogu hoonestusala suuruseks planeeritakse ca 3500 m²
(täisehitusprotsent mitte rohkem kui 40%).
Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 1,1
ha. Uue planeeringuga jääb arendaja kohustuseks tagada juurdepääs Piirimetsa
kinnistule. Arendaja korrastab omal kulul

Juhani kinnistuga piirneva metsaala ning
rajab valgustatud käiguteed ja puhkealadega parkmetsa. Vastavalt Saue Vallavalitsuse ja Juhani kinnistu omaniku (arendaja)
vahel sõlmitud kirjalikule eelkokkuleppele
kaasneb kehtestatud planeeringu elluviimisega Juhani kinnistu omanikul kohustus
projekteerida ja välja ehitada oma kuludega Välja teelt Piirimetsa katastriüksusele
asfaltbetoonkattega 4,5 m laiune juurdepääsutee, koos parkimiskohadega ning
võõrandada transpordimaa krunt peale
tee väljaehitamist tasuta Saue vallale. Planeeritava pansionaadi rajamisega kaasneb
arendajal finantseerida ja rajada kuni 2,5 m
laiune asfaltbetoonkattega kergliiklustee
Juhani kinnistust kuni Ojakalda tee ristmikuni (pikkusega ca 480 m), et tagada Saue
linna keskuseni liikumisala. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas
ning planeeritava maa-ala maakasutuse
juhtotstarbeks on määratud pere- ja ridaelamumaa. Saue valla üldplaneeringu
(seletuskirja lk 7 punkt 4.1 ja lk 10 punkt
4.4) sätestavad, et maa-alade kasutamise
kavandamisel tuleb lähtuda üldistest tingimustest st, tuleb kavandada avalike ning

vaba aja veetmise teenuste (haridus, sotsiaalhoolekanne, kultuur, sport jm) osutamiseks vajalikud perspektiivsed maa-alad
ning uue hoonestuse rajamisel tiheasustusega tuleb lisaks elamutele kavandada ka
avalike ja erateenuste osutamiseks vajalik
maa-alad. Detailplaneeringu algatamise
küsimust arutati 10. jaanuaril 2017. aastal
toimunud Saue Vallavalitsuse isungil ning
11. jaanuaril 2017. aastal toimunud Saue
Vallavolikogu maa- ja planeeringute komisjoni koosolekul. Saue Vallavalitsus ja
Saue Vallavolikogu maa- ja planeeringute
komisjon jäid seisukohale, et Saue valla
üldplaneering võimaldab lisaks elamumaa
juhtotstarbele kuni 35% ulatuses planeerida ka teisi antud alale sobivaid kasutusotstarbeid (sh avalike ja erateenuste osutamiseks), mistõttu kinnistu maasihtotstarbe
muutmine ärimaaks ning ärihoone ehitamine Juhani kinnistule on kooskõlas valla
üldplaneeringuga. Üldplaneeringu seletuskiri (lk 10) sätestab, et tiheasustusega
aladel tuleb lisaks elamutele kavandada ka
avalike ja erateenuste osutamiseks vajalik
maa. Saue Vallavalitsuse ja Saue Vallavolikogu maa- ja planeeringute komisjoni
hinnangul on funktsionaalselt seoselt pla-

neeringuala asukoht igati sobiv pansionaadi püstitamiseks ning selleks on antud
piirkonnas sobiv infrastruktuur. Detailplaneeringu algatamine on kooskõlas Saue
Vallavolikogu poolt kehtestatud Saue valla
arengukavaga 2014-2022 (2026). Nimelt,
arengukava punktid 7.1. (Sotsiaalhoolekanne ja – teenused) ning arengukava
(punkt 7.1.1.) sätestab, et Saue vallas on
välja arendatud abivajajate vajadustele
vastav sotsiaalhoolekande taristu ja kvaliteetsed sotsiaalteenused ning põhieesmärkideks ja tegevusteks on üldhooldekodu teenuse sissueotstmine, vajadusel
erinevatelt teenusepakkujatelt.
Saue
Vallavalitsus ja Saue Vallavolikogu maa- ja
planeeringute komisjon on andnud oma
heakskiidu kinnistule rajada eakate pansionaat. Detailplaneeringu kehtestamine
ja maasihtotstarbe muutmine ärimaaks ei
anna maaomanikele õigust kinnistule muu
kasutusotstarbega ärihoone rajamiseks,
mille kohta ei ole Saue Vallavalitsus ja Saue
Vallavolikogu maa- ja planeeringute komisjon seisukohta andnud. Kuna kinnistu
asub elamualade läheduses, siis pole kinnistule lubatud rajada keskkonda saastavad ja müra tekitavaid tegevusi.

ala detailplaneeringu. Detailplaneeringu
koostamise eesmärgiks on jagada kinnistu
osaliselt 7-ks elamu,- sotsiaal- ja tootmismaa sihtotstarbega krundiks, millest 5-le
elamukrundile (suurustega ca 4900-6300
m²) määratakse ehitusõigus kuni viie
2-korruseliste, kõrgusega maapinnast katuseharjani 9,0 m (6 boksiga) ridaelamute
rajamiseks. Kokku kavandatakse 30 uut
eluaset. Planeeritav maa-ala asub Laagri
aleviku vahetus läheduses, Tallinna linnapiirist ca 1 km kaugusel ning piirneb
Veskimöldre elamurajooniga. Planeeritav
maa-ala on kaetud osaliselt kõrghaljastusega. Koruserva kinnistu jääb ka osaliselt
rohevõrgustiku koridori ning antud maaala kohta moodustatakse sotsiaalmaa
(üldmaa) krunt, mis jääb ehitusõiguseta
ning avalikku kasutusse. Maa-alal kehtib
detailplaneering, mille alusel on Koruserva kinnistule kavandatud 8 ärimaa sihtotstarbega krunti ning määratud ehitusõigus ärihoonete rajamiseks. Ülejäänud
maa-alale planeeriti uue elamurajooni
rajamist. Planeeringualast on eraldatud
transpordimaa krunt, kuhu on rajatud Juuliku-Tabasalu L15 ühendustee. Elamualale
koostati uus detailplaneering (Koru kinnistu detailplaneering, kehtestatud Saue
Vallavalitsuse 01. detsembri 2015. aasta
korraldusega 928), mille alusel uuendati
kehtivat detailplaneeringut, st täpsustati
ja täiendati maakasutust ja ehitusõigust.
Koruserva kinnistu kuulub (Veskimöldre
2) elamurajooni arendusala koosseisu.
Detailplaneeringust huvitatud isik soovib
detailplaneeringu elluviimisest kehtestatud kujul osaliselt loobuda, st kinnistu
sihtotstarve soovitakse osaliselt muuta
elamumaaks (5 ärimaa krundi osas). Kehtestatud detailplaneeringu alusel on Saue

valla üldplaneeringus planeeritava ala
maakasutuse juhtotstarbeks määratud ärimaa. Ala piirneb läänest Juuliku - Tabasalu
tee L15 riigimaanteega, idast Koru põik
tänavaga ja osaliselt Instituudi teega ning
põhjast kehtiva detailplaneeringuga moodustatud ärimaa kruntidega. Juurdepääs
planeeritud alale kavandatakse Koru põik
tänavalt. Detailplaneeringu koostamise
käigus on läbi viidud müratasemete selgitamiseks ja võimalike leevendusmeetmete
väljatöötamiseks müra modelleerimine.
Kuna planeeritud ala piirneb ühest küljest
intensiivse liiklusega Tänassilma – Laagri
maanteega ja teisest küljest puutub kokku
osaliselt Laagri - Harku maanteega, modelleeriti uuringus leevendusmeetmete
väljatöötamiseks kavandatavate hoonete fassaadidele mõjuvaid müratasemeid
korruste kaupa. Uuringu kohaselt on müratasemed kavandatavate hoonete perspektiivses olukorras 2030.a Tänassilma
– Laagri maantee teepoolsetel fassaadidel
53-59 dB päeval ja 44-50 dB öösel, mis
on lubatud sihtväärtusest päevasel ajal
kuni 4 dB kõrgem. Normi ületamine on
hoone 1 korrusel ja kõigi hoonete teisel
korrusel. Laagri-Harku maantee teepoolsetel fassaadidel perspektiivses olukorras
müratasemed 45-57 dB päeval ning 37-49
dB öösel, mis on lubatud sihtväärtusest
päevasel ajal 2 dB kõrgemad. Normi ületus on krundi pos 5 hoone teisel korrusel.
Määruse § 6 lg 3 kohaselt ei tohi olla ületatud liiklusmüra maksimaalne helirõhutase
müratundlike hoonetega aladel päeval 85
dB(A) ja öösel 75 dB(A). Planeeritud alal ei
ole ületatud maksimaalseid näitajad. Kuna
tegemist on müra sihtväärtust ületavate
liiklusmüratasemetega, siis on planeeringus määratud müraleevendusmeetmed.

Vastavalt mürauuringule tuleb ette näha
müratõkkesein või /ja müravall. Müratõkkesein või/ja müravall tuleb rajada arendja
poolt enne planeeritavatele hoonetele
kasutuslubade väljastamist. Planeeritava
maa-ala suuruseks on ca 3,8 ha. Ülejäänud
Koruserva kinnistul jääb kehtiva detailplaneeringu alusel maakasutus ja ehitusõigus
kehtima (st 3 ärimaa krunti).
Saue Vallavalitsus suunas avalikustamisele Vatsla küla A/Ü Vatslaoru 25a
(72702:002:0232, suurusega 2 874 m²,
sihtotstarve elamumaa 100%) kinnistu ja
lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu
jagamine kaheks üksikelamukrundiks ning
määratakse ehitusõigus kahe üksikelamu
ja abihoonete rajamiseks. Lahendatud on
kruntide tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks
taotletav maa-ala tiheasustusalal Vatsla
külas Vatsla-3 aiandusühistu territooriumil
ning planeeritava maa-ala maakasutuse
juhtotstarbeks on määratud aiandus- ja
suvilaühistute maa - võimalik perspektiivne pere- ja ridaelamumaa. Planeeritava
maa-ala suuruseks on ca 0,3 ha.
Koruserva ja Vatslaoru A/Ü 25a kinnistute detailplaneeringute avalikustamine
toimub 26.07.2017 kuni 08.08.2017 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 detailplaneeringute materjaliga. Avaliku väljapaneku kestel on võimalik
tutvuda detailplaneeringute jooniste ja
seletuskirjaga elektrooniliselt valla veebilehel: http://sauevald.kovtp.ee/avalikudvaljapanekud-ja-arutelud

Topi liiklussõlmega, läänesuunal Chesteri
(Gate Tallinn kaubanduspark) planeeringuala äri- ja tootmismaadega. Juurdepääs
planeeritud alale on Tallinn-Pärnu-Ikla
maanteelt Topi eritasandilise ristmiku ja
Tabasalu-Juuliku ühendustee kaudu.
Saue Vallavalitsus kehtestas 20.06.2017
korraldusega nr 456 Laagri alevikus Vae
tn 4 (72701:005:0295, suurusega 12 618
m², sihtotstarve tootmismaa 100%) kinnistu detailplaneeringu, eesmärgiga muuta
Vae tn 4 kinnistu tootmismaa sihtotstarve
osaliselt äri- ja transpordimaaks, krunditakse kaheks äri-ja tootmismaa (ärimaa
50% ja tootmismaa 50%) ning kaheks
transpordimaa krundiks ning määratakse ehitusõigus kahe kuni 3-korruseliste,
kõrgusega maapinnast katuseharjani kuni
14,0 m äri- ja tootmishoonete rajamiseks.

Lisaks moodustatakse kaks transpordimaa
krunti juurdepääsu tagamiseks. Vae tn 4
kinnistu paikneb Laagri keskuses ning piirneb Vae tänavaga. Kinnistu lähiümbrusesse jäävad äri- ja tootmismaad, mis on osaliselt hoonestatud äri- ja tootmishoonetega
ja AS Sagrole kuuluvate kasvuhoonetega.
Vae tn 4 kinnistul paiknesid kasvuhooned,
mis on tänase päeva seisuga lammutatud.
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

DETAILPLANEERINGUTE AVALIKUSTAMINE:
Saue Vallavalitsus võttis 20.06.2017 korraldusega nr 455 vastu ja suunas avalikustamisele Vanamõisa küla Vanamõisa tee 20
(katastritunnus 72701:002:1326, suurusega
5 829 m², elamumaa 100%) ja Männituka
(katastritunnus 72701:002:1325, suurusega
203 m², elamumaa 100%) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga kinnistute kruntimine, maasihtotstarbe osaline
muutmine transpordimaaks ning määratakse ehitusõigus kuni kolme üksikelamu
ja abihoonete rajamiseks. Lahendatud on
juurdepääsud ning kruntide tehnovarustus, esitatud servituutide vajadus, määratud haljastuse ja heakorrastuse nõuded.
Kinnistud asuvad Vanamõisa külas ning
jäävad Vanamõisa tee ja Välja elamurajooni vahelisele maa-alale. Kinnistud asuvad
üldplaneeringu kohaselt tiheasustusalal
ning maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks
on määratud pere- ja ridaelamumaa. Kokku moodustatakse 4 krunti: kolm elamukrunti suurustega (1 500 m² kuni 1 700
m²), kuhu planeeritakse kolm üksikelamut
ning abihooned. Planeeringu mahus on
antud juurdepääsu lahendus avalikult teelt
(Vanamõisa teelt) planeeritavate elamukruntideni ning juurdepääsu tagamiseks
on moodustatud transpordimaa krunt.
Lahendatud on kruntide tehnovarustus,
esitatud servituutide vajadus, määratud
haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Planeeritava maa-ala suuruseks on 0,5 ha.
Saue Vallavalitsus suunas avalikustamisele Laagri alevikus Suur-Kirsimäe
(72703:001:0238, suurusega 14 648 m²,
sihtotstarve maatulundusmaa 100%)
kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
jagada kinnistu 9-ks elamu,- sotsiaal- ja
transpordimaa sihtotstarbega krundiks,

millest kahele krundile (suurustega ca 1880
m²) kavandatakse üksikelamute rajamist,
neljale krundile (suurustega ca 2000 m²)
kahe korteriga elamute rajamist, üks sotsiaalmaa 50% (üldkasutatav maa) ja transpordimaa 50% krunt planeeritakse Seljaku
tänava äärde, mis jääb enamjaolt haljasalaks (suurusega 1275 m²) ning kuhu rajab
vald kergliiklustee. Krunt võõrandatakse
tasuta vallale. Kaks transpordimaa krunti
planeeritakse elamukruntidele juurdepääsude tagamiseks. Ühtlasi on detailplaneeringus määratud üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse,
parkimise ja tehnovõrkudega varustamise
põhimõtteline lahendus. Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusega
alal ning maakasutuse juhtotstarbeks on
kavandatud pere- ja ridaelamumaa. Põhjapoolt piirneb kinnistu Seljaku tänava ja
Nõlvaku elurajooniga ning lõuna ja lääne
poolt piirneb Saku valla halduspiiriga. Planeeritava maa-ala suuruseks on ca 1,5 ha.
Vanamõisa tee 20 ja Männituka ning
Suur-Kirsimäe kinnistute detailplaneeringute avalikustamine toimub 24.07.2017
kuni 06.08.2017 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
detailplaneeringute materjaliga. Avaliku
väljapaneku kestel on võimalik tutvuda detailplaneeringute jooniste ja seletuskirjaga
elektrooniliselt valla veebilehel: http://
sauevald.kovtp.ee/avalikud-valjapanekudja-arutelud
Saue Vallavalitsus suunas avalikustamisele Alliku külas Koruserva
(72701:001:1542, suurusega 8,02 ha,
maatulundusmaa 100%) kinnistu ja lähi-

SAUE VALLA TERRITOORIUMIL JUUNIS 2017 KEHTESTATI JÄRGMISED DETAILPLANEERINGUD:
Saue Vallavalitsus kehtestas 20.06.2017
korraldusega nr 459 Hüüru küla Lehiste,
Muinasasula tee, Muinasasula tee 2,
2a, 7, 8, 11, Kalda tee 6, Kalda tee lõik
1 kinnistute detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on
muuta kehtiva detailplaneeringuga ette
nähtud maakasutus- ja ehitustingimusi
ning määratakse ehitusõigus elamute rajamiseks. Uue planeeringu lahendusega
kavandatakse kehtiva detailplaneeringu
uuendamist, sh muuta osaliselt kehtiva
planeeringuga määratud kinnistute sihtotstarvet, piire ning täpsustatakse ja täiendatakse ehitusõigust elamu-, äri-, sotsiaal-,
maatulundus- ja transpordimaade osas.
Kokku moodustatakse planeeringualal 14
uut elamu-, transpordi-, tootmis-, maatulundus- ja sotsiaalmaa (üldkasutatava maa)

sihtotstarbega krunti, millest 10-le krundile määratakse ehitusõigus üksikelamute ja
ühe kuni 4 boksiga ridaelamu rajamiseks.
Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub
planeeringuala tiheasustusalas, Hüüra
küla keskuses.
Saue Vallavalitsus kehtestas 20.06.2017
korraldusega nr 458 Laagri alevikus Tuulemurru tn 6a (72701:001:1449, suurusega
3 474 m², elamumaa 100%) kinnistu detailplaneeringu, eesmärgiga lammutada olemasolev 8-korteriga pooleliolev korterelamu ning rajada kinnistule kaks 3-boksiga
ridaelamut. Tuulemurru tn 6a kinnistu on
hoonestatud poolelioleva korterelamuga.
Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub
detailplaneeringuks taotletav maa-ala tiheasustusalas (Veskimöldre elamupiirkonnas) ning planeeritava maa-ala maakasu-

tuse juhtotstarbeks on määratud pere- ja
ridaelamumaa.
Saue Vallavalitsus kehtestas 20.06.2017
korraldusega nr 457 Laagri alevikus Urdametsa (72703:001:0593, suurusega 14
581 m² (ühiskondlike ehitiste maa 100%)
kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, eesmärgiga kinnistu maasihtotstarbe muutmine ärimaaks ning määratakse ehitusõigus kuni 3 ärihoone rajamiseks, millest
üks hoone võib olla kuni 14 korruseline,
kõrgusega maapinnast kuni 45 m (koos
tehnosüsteemidega). Lahendatud on
juurdepääsud ning krundi tehnovarustus,
esitatud servituutide vajadus, määratud
haljastuse ja heakorrastuse nõuded. Urdametsa kinnistu jääb Laagri alevikus Topi
liiklussõlme eritasandilise ristmiku rambi
alale. Kinnistu piirneb põhja-kirdesuunal
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Algavad Alliku ja Tuula
veemajandusprojektid
Keskkonnainvesteeringute
Keskusest tuli valda pea
318 tuhande euro suurune toetusraha Alliku ja Tuula veemajandusprojektide rahastamiseks.

Majaehitusel on üks traditsiooniline etapp – nurgakivi panek. See
pidavat tooma hoonele ja selle asukatele õnne. 16. juunil tsementeerisid vallamaja- ja koolirahvas ning firma Ehitus5ECO ehitajad sümboolse
ajakapsli Ääsmäe kooli uue tiiva alla

Kooli ümberehituse esimeses etapis rajatakse uus õppekorpus, mis
suubub senisesse peaukse kohal. Uus tiib mahutab 10 õppeklassi. Kvalitatiivselt täiesti uue taseme saavutamiseks rajatakse kodundusklass koos
õppeköögiga. Muusikaklassis saab olema lahedalt ruumi nii laulmiseks
3D erinevate
VAADE muusikariistadega tutvumiseks, ühtlasi ka ruum nende
kui
hoidmiseks. Noored kunstisõbrad saavad rõõmustada uue kaasaegse
kunstiklassi üle ja osavate kätega meisterdajatele valmib avaram tehnoloogiaõpetuse klass. Lepingu kohaselt peaks õppetöö uues korpuses
algama 2017/2018. aasta jõuluvaheaja järel.
Teise etappi jäävad administratiivkorpus koos söökla ja väikeklassidega. Teise etapi lahendus sõltub mitmest asjaolust. Nimelt loodab
Saue vald, et ka Euroopa Liidu struktuurivahenditest on võimalik saada
toetust kasvava laste arvuga omavalitsuses koolikohtade rajamiseks. Kui
lootused täituvad, algab teise etapi rajamine peatselt pärast esimese
valmimist. Kui aga uue kooli rajamine jääb siiski ainult Saue valla maksumaksjate õlule, nihkub teise etapi rajamine mõne aasta võrra kaugemale

Ajakapsli sisse poetas valla poolt kogu ehitusprotsessi koordineeriv
Silver Libe kommete kohaselt värsked ajalehed (nii üleriigilise kui vallasisese), pihutäie münte, laste nimedega paberi ja kooli pildi ning tulevastele põlvedele läks kaasa ka viimati koolis läbiviidud rahulolu uuring

FOTO: KALJU KOTKAS

Eelmisel aastal tähistas Ääsmäe kool väärikat 230. juubelit. Läbi
aegade on kool tegutsenud väga erinevates majades ja oludes. 1988.
aastal valmis praegune õppehoone, mis oli omal ajal väga moodne ja
kaasaegne. Aeg möödub kiirelt ning juba aasta pärast täituks praegusel
koolihoonel 30. juubel. Numbrid näitavad, et Ääsmäe kooli teeninduspiirkonnas lähiaastatel kooliminejate arv kasvab. Muutunud nõuded
õppeklasside suurusele ja laste arvu kasv on tinginud olukorra, kus
olemasolev koolihoone on jäänud kitsaks. Koos uue kooli esimese etapi
rajamisega saavad Ääsmäe spordihuvilised ka põhikooli nõuetele vastava
staadioni, mis on projekteeritud praeguse kooli taga oleva spordiväljaku
kohale. Moodsa lahendusena paigaldatakse staadioni alla ka maaküttetorustik – uut Ääsmäe kooli hakkab kütma maasoojus

KÜLAS TOIMUB

Koidu külas loodi ametlik külaselts

Küla on iseseisvana tegutsenud juba viis aastat, seltsi loomiseni jõuti alles juunikuus. Initsiaatorite sõnul on senini püütud külaasja ilma liigse bürokraatiata ajada, aga paberitega seltsi on vaja investeeringutoetuste taotlemiseks.

KV

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee

KODUVALD

S

eltsi nimetus on Koidu
külaselts MTÜ, asutamiskoosolek toimus 18. juunil,
asutajaliikmeid oli kokku 11, aga
kõik teisedki aktiivsed koidukad
on oodatud ühinema. Juhatusse
valiti Tormi Tabor, Rain Väät ja
Allar Leedu. „Siinkohal suured
tänud ettevalmistavale tiimile ja

Ave Kruusile Ääsmäe külakogust,
kes aitas koosolekul tekkinud küsimustele vastata,“ ütleb Tormi
Tabor, üks seltsi asutajatest.
Esimese asjana võetakse ette
taotlused järgmise aasta vallaeelarvesse, samuti küla arengukava,
et luua alus edukatele taotlustele
muudest finantseerimisallikatest.
„Projektidest on nimekirjas mänguväljak, park, palliplats ja veel
üht-teist, mille kohta saab ülevaate küla kodulehelt,“ utsitab
Tabor huvilisi tutvuma.

Koidu küla on Saue valla küladest kõige noorem, ametliku
külastaatuse sai kogukond alles
2012. aastal, aga elanike arvult
paigutub pigem suuremate sekka
– üle saja suitsu ja ligi 370 pead.
„Loomadest on lisaks tavapärastele koertele, kassidele, siilidele
ja oravatele esindatud mesilased.
Rõõmu on ühistest hetkedest
küla talgutel, kohvikupäevadel,
tenniseturniiridel ja lihtsalt külatänaval naabriga trehvates. Muresid on ka, aga selleks me seltsi

KOIDU KÜLA 21.07.2012
• koidukyla.ee
• www.facebook.com/
koidu
• külasisesed jutud
• www.facebook.com/
groups/koidu/

lõimegi, et neile üheskoos lahendusi leida. Kokkuvõttes kaaluvad
rõõmud mured suurelt üles –
Koidu külas on väga mõnus elada!“ on Tabor rahul.

PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE AVATUD MENETLUS:
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Jõgisoo
külas, Nõlvaru 4 (katastritunnus:
72703:002:0127) kinnistul lähtudes Jõgisoo küla Nõlvaru detailplaneeringust
(arh.Mart Ader töö nr 05/01) suurendades detailplaneeringu järgset hoonestusala kuni 10% ulatuses Vabarna
kinnistuga külgneval alal.
Saue Vallavalitsus on koostanud
eelnõu
projekteerimistingimuste

määramiseks avatud menetlusena
Kiia külas, Jänese (katastritunnus
72701:002:1884) kinnistul lähtudes Kiia
küla Ala-Ilvese kinnistu ja lähiala detailplaneeringust (OÜ Ecolux A.R töö nr
20/01.09) muutes reoveekäitlust ning
lubades kinnistule biopuhasti paigaldust.
Saue Vallavalitsus on koostanud
eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks avatud menetlusena Tuula
külas, Rehepõllu (72704:001:0148),

Lainela (72704:001:0450), Rehe
(72704:001:0395) kinnistutel määrates tingimused hipodroomiraja rajamise ehitusprojekti koostamiseks.
Hipodroomiraja
lähteseisukohtade
tutvustamiseks toimus 14.06.2017 Tuula rahvamajas avalik arutelu, kus lepiti
kokku, et Tuula küla elanikest soovijatele korraldatakse Tallinna hipodroomiraja külastused juulis 2017. Külastussoovist anda teada jaanus@apollon.ee
või telefonil 5021971.

Lähemat informatsiooni hoonete
tingimuste kohta saab ehitusnõunikult
Kalle Normannilt 654 1135 kalle.normann@sauevald.ee ning rajatiste kohta võrkude- ja järelevalvespetsialistilt
Arvo Brandmeistrilt 654 1148. Arvamused esitada hiljemalt 18.07.2017 Saue
Vallavalitsusse (Veskitammi tn 4, 76401
Laagri alevik; info@sauevald.ee)

Kui Tuula küla puhul on projektipiirkond lugejale arusaadav, siis Alliku küla puhul toimuvad
tööd Alliku küla keskuses Vanamõisa külje all.
Tuula külla paigaldasid selle aasta mais
AS Koveki töömehed rauafiltri ning tegid ka
elementaarseid remonditöid puurkaevpumplas. Külas on jätkuvalt probleemiks amortiseerunud veetorustikust tingitud lekked, avariid ja
roostesade vees.
Alliku külas on veevärk rajatud osaliselt,
torustikud on samuti amortiseerunud ning
puudub kanalisatsioon. Liitumine mõlemas
külas projekti skeemi piires on ilma liitumistasuta (liituja peab katma ise kulud oma kinnistu
ühendamiseks liitumispunktides).
Alliku projekt
Projekti eesmärk on tagada Alliku külakeskuse piirkonnas kvaliteetne ja roostesademest
vaba joogivesi ja luua kinnistutele liitumise
võimalus kanalisatsiooniga. Projekti kavandatav maksumus on ca 400 tuhat eurot. Veevarustus lahendatakse Vanamõisa veetöötlusjaama baasil ja reovesi suunatakse Vanamõisa
kanalisatsiooni, kus see pumbatakse Saue linna (puhastamine toimub lõpuks Paljassaare
reoveepuhastis).
Projekti sisu:
• rajatakse või rekonstrueeritakse ca 2,6 km
veetorustikku ja ca 1,7 km kanalisatsioonitorustikku,
• rajatakse 2 reoveepumplat,
• projektiväliselt lahendatakse tuletõrje veehoidlate küsimus,
• arvatav valmimistähtaeg suvi 2018.
Tuula projekt
Projekti eesmärk on tagada Tuula külakeskuses kvaliteetne ja roostesademest vaba
joogivesi. Kanalisatsiooni ei rajata. Selleks rekonstrueeritakse olemasolevad veetorustikud
ja kohas, kus torustik asub ebasobivas kohas,
muutub ka selle asukoht. Külas ootame kindlasti liituma neid majapidamisi, kes omal ajal
on ennast veetrassist lahti ühendanud.
Projekti sisu:
• rajatakse või rekonstrueeritakse ca 0,7 km
veetorustikku;
• projektiväliselt lahendatakse tuletõrje veehoidla küsimus;
• maksumus ca 60 tuhat eurot, arvatav valmimistähtaeg detsember 2017.
Juulis korraldatakse mõlemas külas selleteemalised külakoosolekud, kus selgitatakse tööde ulatust ja sisu. Koosolekul palume endast kindlasti märku anda neil, kelle
maakorraldus või ehitusplaanid on võrreldes
jaanuariga (siis algas taotlemine) muutunud.
Liituvate kinnistute omanike poole on projekti ettevalmistamise ajal juba pöördutud liitumise nõusolekute saamiseks ning inimesed
on üldiselt kursis, mis ees ootab. Järgmisena
pöördub kinnistuomanike poole projekteerija
liitumispunktide ja ümberühenduste asukoha
kooskõlastamiseks. Palume jälgida, et kooskõlastatud liitumispunkt asuks ka füüsiliselt teile
sobivas kohas ning palume kooskõlastamisel
teha igakülgset koostööd. Projekteerimistööd
algavad suve lõpus.
Aare Sõer
AS Kovek juhataja
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Kohvikutepäev kui start-up –

teha tähenduslikke asju ja uudishimulikult katsetada

L

aagri on ses mõttes äge koht, et elu pole siin jalgupidi
tardumusse betoneeritud ning iseolemine ja isetegemine rokib sajaga. See start-up´ ilik mentaliteet kõikides Laagri kohvikutepäeval letitagustes osalejates on lihtsalt
ü-l-i-k-õ-v-a. Koos oma inimestega tähenduslikke asju teha,
uudishimulikult katsetada. Lihtsalt niisama. Mitte sellepärast,
et peaks, vaid sellepärast, et tahaks. Isegi kui kullavihm ja tänukirjad selle peale kohe kaela ei lange.
Nende õhinal ja sisemisel sahinal põhinevate kogukondlike
üritustega on nii, et need, kes sinna panustavad, on ette ja
taha hullumiseni väsinud, aga eemale jääda ka ei raatsi. Mõned
17. juunil Laagri kohvikutepäeval püsti pannud puhveti pidajatest jagasid takkajärele oma emotsioone.
Selleks korraks on siis tehtud, aga järgmise aasta kuupäeva võib juba kladesse maha märkida – Laagri kohvikutepäev
2018 tuleb 16. juunil. Ilmast, haldusreformist ja maailmakorrast hoolimata.

Zelleri Tänavatoit (Selleri 20)

Meie kohviku nimi oli Zelleri Tänavatoit, ajendatuna nii meie tänava nimest kui ka menüüst. Meil oli maailma ägedaim meeskond,
mis sai alguse 5-st tüdrukust ja nende emadest ning lõpuks hõlmas kõiki vendi-õdesid ja isasid. Ettevalmistused algasid juba varakult
ning kokku degusteerisime üle 30 burgeri ja 10 wrap’i, mille raames meie ligi kahekümnene meeskond üsna üksmeelselt valis välja lõpuks need, mida külastajatele pakkusime. Magus valmis suuresti meie laste käe all. Meie kõigi üksmeelsel hinnangul oli see üks ääretult
äge päev täis päikest, palju sõbralikke külastajaid ja mõnusat sagimist. Kõige ägedam oli koostegemine ja see, et kõik esimesel korral
nii lahedasti välja tuli. Meil oli palju toredaid külastajaid ja mõnus meeleolu – kindlasti üks tore elamus kõigile! Kui peaksime seda uuesti tegema, siis kindlasti hoiaksime maiustusi jahedas, sest päike kippus neid sel korral liialt sulatama.

Ko(i)du Guourmet
(Koidu küla pargiala)

Kohvik Puu (Rästiku 4)

Meeskond: Kristi Purge, Kristi Saremat, Kerli Lindoja, Katrin
Alujev, Liisi Tali, Rain Purge. Abilisi, kes jõu ja nõuga abiks olid, oli
veel palju.
Tänavu osalesime esimest korda kohvikutepäeval. Kõige toredam oli see, et sai laheda seltskonnaga oma külas oma asja teha.
Meeldivalt üllatav ja tore oli näha, et paljud naabrid olid nõus
vabatahtlikult ja rõõmsa tujuga kaasa aitama ja oma abi pakkuma.
Kõik olid positiivselt häälestatud. Kohvikutepäev tõi kaasa ka
palju uusi tuttavaid oma küla inimese hulgast.
Meelolu oli super, ilm ilus, kogu korraldus sujus tiimitööna
ideaalselt. Teeksime seda iga kell uuesti!
Kõige keerulisem oli vast kõigil perenaistel hilisõhtul kookide
küpsetamine väikeste laste kõrvalt ja üldse intensiivne eeltöö
kohvikutepäevaeelsetel päevadel. Kahju oli sellest, et ise teisi
kohivikuid külastama ei jõudnud. Retrobussiga oleks tahtund
tiirutada, aga eks oma küla kohvik oli tähtsaim ja keskendusime
külaliste vastuvõtmisele ja mõnusale äraolemisele. Järgmistel
aastatel kaasame veelgi enam külaelanikke ja siis saab ka vast
planeerida teiste kohvikute külastamist.
Igati väär ettevõtmine ja super korraldus valla ja kultuurikeskuse poolt! Suur tänu, et saime võimaluse osaleda ja tänud kõigile
osalejatele, et meid ikka aleviku servast kenasti üles leidsite.
Ko(i)du Gourmet' ootab teid kindlasti ka jägmisel aastal!

Meeskonnaks oli kogu perekond ja laste head sõbrannad.
Miks kohvik Puu? Peres on kolm puud, poeg Andre Visnapuu,
tema kaaslane Triin Kõivupuu, pereema Ave ja pereisa Priit Õunpuu ja lapsed Anet ja Anni Õunpuu. Kõik kokku ongi Puu. Olime
positiivselt üllatunud, et kohviku külastajad avastasid ka Laagri
teisele poole Pärnu maanteed jääva külje. Kindlasti oli retrobussidest abi! Päev oli täis positiivseid ja sõbralikke külastajaid. Kõik
meie pereliikmed said väga kiiduväärt kogemuse. Külastajate
seas oli nii piirkonna elanikke kui külalisi naabervallast Sakust.
Kõige ägedam oli lastega koos ettevalmistamine ja küpsetamine. Lapsed panustasid kogu oma rõõmu, et kohvikupäev korda
läheks. Vahetu ja siiras tagasiside külastajatelt, oli rõõm, kui
külastaja tuli teisele ringile, et osta kaasa veel neli Pavlova kooki.
Kõige keerulisem oli prognoosida, milline tuleb ilm. Kindlasti ka
külastajate arvu, kuna Rästiku kandis toimusid kohvikutepäevad
esimest korda.

Kohvik Kollane Mängude Hoov (Pajude pst 24)
Korraldas Laagri kristliku koguduse
meeskond: Kristina Riistop; Tõnis, Aili ja
Marilill Roosimaa; Kristel ja Andre Leppik;
Tähti Siinmaa; Kaja ja Meelis Kruusamägi;
Tuulike Piirsalu; Ene Fusch; Piret Hansson;
Mareike ja Jonathan Jeltsch; Livia ja Joonatan Jakobson; Mare Võting. Kohvikutepäev
andis võimaluse meeldivalt aega veeta.
Meie kohviku hoov oli täis mängulusti: lapsed said rõõmsalt mängida ning suuured
inimesed vestelda. Vahepeal kõlas kaunis
muusika: esitati nii keskaegset muusikat
lautol, flöödil ja viiulil kui ka moodsat
digitaalset muusikat. Tore oli kohtuda ja
tutvuda naabruskonna inimestega. Kõige
keerulilsem oli see hetk, kui selgus, et tehnilistel põhjustel ei saa buss meie kohviku
juures peatuda, aga tänu super ilusale
ilmale sai kõik plaanitud üritused ellu viia.
Emotsioonideks olid rõõm, rahulolu ja
tänutunne õnnestunud päeva üle.

Pop-up kohvik Mekk ja Viht
(Rästiku 8)

Meeskond: Heleri Andersoo, Kristina-Majbrit Paju, Maren
Uibo, Elvis Andersoo ja Priit Kuuskme. Kuna korraldasime kohvikut esimest korda, oli kõige raskem arvestada, mis koguses võiks
midagi pakkuda, sest ei tahtnud ju nii, et juba poole pealt oleks
kõik söögid-joogid otsas ja samas oli kartus, et äkki jääb kõik
endile kätte. Õnneks ei juhtunud ei ühte ega teist. Pingelangust
ja väsimust sai ligi nädal aega hiljem veel välja puhatud.
Emotsioonid on nii ägedad: saime teada, kui palju toredaid
inimesi me ümber elab. Loomulikult aitas mõnusa vaibiga ürituse
tekkimisele hästi palju kaasa ka ilmataadi toodud suveilm. Meie
kohvikul oli üsna läbimõeldud tegevusi kõikidele: lastele orienteerumismäng (millest võtsid meeleldi osa ka emad-isad) ja pere
meespool sai sel ajal, kui naised koogikesi maitsesid, õpetussõnu
ja praktilisi näpunäiteid, kuidas endale kasevihta teha, millal on
just see kõige õigem aeg ja millised töövõtted kõige lihtsamad.
Päeva lõpetas Kate’i kontsert, mis tõi hoovile mõnusa fiilingu
ja atmosfääri. Seega aitäh-aitäh-aitäh kõigile!

Vahvlikohvik (Käokeele tee 16/1-1, Alliku)

Vahvlikohviku meeskonnas olid Marju Külaots, Triinu Pääsik, Kersti Enn, Katrin Enn, Maris Liiders
ja Tiiu Külaots. Päeva meeleolud olid väga ülevad ja igati positiivsed. Kõik sujus üllatavalt libedalt
ja meeleolukalt. Kõige paremini iseloomustab kohviku emotsiooni vast see, et hoolimata sellest, et
me küpsetasime sadu ja sadu vahvleid, võiksime neid ikka veel küpsetada ja süüa muidugi ka. Kuna
pidasime kohvikut sellel aastal esimest korda, oli kõige keerulisem mõelda välja vahvlite koguseid ja
ennustada, kui palju meid külastatakse. Õnneks saime sellega isegi esimese korra kohta rahuldavalt
hakkama.
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KOOLILÕPP

57 Laagri kooli õpilast said pihku põhikooli lõputunnistuse

K

ooli 9. lennu lõpetajate hulgas oli 9 õpilast, kes said
lõputunnistusega koos ka
kiituskirja. Ja pole ka võrdõiguslikkuse volinikul tarvis muretseda,
kiituskirju jagus viiele noormehele
(Indrek Möldre, Sten Marcus Nelson, Kristjan Nork, Taavi Õispuu,
Oliver Savolainen) ja neljale neiule
(Ester Ojala, Birgit Anette Bibikov, Karoliine Olle, Kaisa-Mari
Veinberg). Võrdsemat jagunemist
ei suudaks ka volinik korraldada!

Lisaks tunnustati 32 õpilast ainealaste kiituskirjadega.
9. lend koosnes kolmest klassist:
tüdrukuteklassis oli 17, poisteklassis
20 ja segaklassis 20 lõpetajat. Alustas see lend 72 õpilasega, vahepeal
on õpilasi lahkunud ja vähem juurde tulnud. Päris suur hulk õpilasi
läks 7. klassi pealinna kesklinna
koolidesse, kuhu sellisel moel on
lihtsam ka gümnaasiumisse jääda.
Huvitav ja rõõmustav lugu on
ühe õpilasega Carl Enn Hellati-

ga, kes tuli Laagri kooli 5. klassi
ja on praegu üks Eesti parimaid
golfimängijaid. Spordiga tegeleb
ta aga niivõrd tõsiselt, et põhikooli lõpuklassiks suundus noormees
Audentese spordigümnaasiumisse.
Klassiekskursioonidel ja vabal ajal
oli ta aga lõpuni laagrikas ja on ka
klassipildil.
Põhikooliharidusega
ei plaani ükski lõpetaja piirduda.
Lõpetajatest 10 astub 1. septembril Tallinna 32. keskkooli uksest
sisse, seitse õpilast alustab Gustav

LAAGRI KOOLI POISTEKLASS

Adolfi gümnaasiumis, kuus Tallinna ühisgümnaasiumis, Tallinna 21.
kooli ja Saue gümnaasiumisse läheb
kumbagi viis lõpetajat ja Reaalkooli
neli. Nõmme gümnaasiumisse, Jakob Westholmi gümnaasiumisse ja
Inglise kolledžisse asub igasse kolm
laagrikat ja minnakse ka veel Vanalinna hariduskolleegiumisse, Artesse, Lillekülla jne. Kutsekoolidest on
valitud Polütehnikum ja Tööstushariduskeskus. Kõige kaugem koht,
kuhu edasi õppima minnakse, on

Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasium.
Huviga ootavad aga tulevased
Laagri kooli õpilased võimalust
asuda gümnaasiumiõpingutele ka
Laagri gümnaasiumisse, praeguste
lõpetajate hulgas oli selleks soovijaid juba päris palju. Laagri kool
hoiab oma vilistlastele pöialt ja usume, et siit saadud põhi on piisavalt
tugev, et sellele kõrge karjääriredeli
saab püstitada!
Toomas Artma, direktor

LAAGRI KOOLI SEGAKLASS

LAAGRI KOOL

LAAGRI KOOLI TÜDRUKUTEKLASS

POISTEKLASS
Esimene rida vasakult: Cristo Loit, Hans Thor
Hiob, Erik Verner Vaikla, Hannes Õunpuu, Richard
Kraft, Tristan Asavi, Indrek Möldre
Keskmine rida vasakult: Erik Kalle, Laur Press,
Hans Christian Koot, Karl Udras, Trevor Uuna,
Oskar Proos, Sten Marcus Nelson, õpetaja Olga
Gabovitš
Tagumine rida vasakult: Glen Kink, Carl Enn
Hellat (Audentes), Oskar Väliste, Taavi Õispuu,
Sten-Egert Tõnisson, Kristjan Nork, Markus Miller

FOTOD: PILDIKOMPANII

Ääsmäe põhikool lasi lendu 12 noort

õpetaja Hele Kriisa, Maria Mell, Annika Saaring,
Jaana Solovjova
Tagumine rida vasakult: Sarah-Elisabeth Haidak,
Kätlin Kukk, Eliise-Betty Järve, Ester Ojala, Kelly
Liivand, Luella Bassarab

SEGAKLASS
Esimene rida vasakult: Britten Niinepuu, Emma
Reim, Karoliine Olle, Kaisa-Mari Veinberg, Andra
Brandmeister, Birgit Anette Bibikov, Mia Marie
Gabor, Hanna Tammiste
Keskmine rida vasakult: Õpetaja Veroonika
TÜDRUKUTEKLASS
Pihelgas, Stiina-Maret Segasaar, Raim-Janar Toms,
Esimene rida vasakult: Maigi Maaniit, Aleksandra Siim Saaresalu, Silver Ingver, Robin Liebert, Kaisa
Lupp, Christine-Caroline Mõttus, Kretel-Erika
Sild, Liisa-Marie Lääne
Saan, Marie Isabel Mitt
Tagumine rida vasakult: Tarko Juss, Kaur Vali,
Keskmine rida vasakult: Anastasia Beljajeva,
Stever Pedriks, Erik Daniel Gabor, Oliver SavolaiMarianna-Janika Gontšar, Anette Mai Samolberg, nen

ÄÄSMÄE KOOL

K

ooli lõpetas sel suve hakul 7 tüdrukut ja 5 poissi. Oli kaks viitega lõpetajat ja kaks
nelja-viielist. Tüdrukud lähevad kõik edasi õppima gümnaasiumisse kõige enam minnakse Mustamäe gümnaasiumisse, valikutes on veel Tallinna 32. keskkool, Keila kool
ja Tallinna kunstigümnaasium. Poisid leiavad veel suve jooksul sobivaid kutseõppeasutusi.
Tundub, et enim igatsetakse eriala, mis seotud autode remondiga. 9 kooliaasta jooksul õpiti,
pandi õpetajaid proovile, tehti ulakust, saadi sõbraks ja vahepeal riieldi, reisiti päris palju nii
inglise keele õppe- kui tantsureisidega ning lõpuks võeti end kenasti kokku.
Piret Kunts, klassijuhataja

ÄÄSMÄE KOOL
Esireas: Kevin Keidla, Rasmus Taidla, Kenu Kuusik, Erik Talvet, Robbie Markus Kolkanen.
Poisid: Kristina Mellik, Laura-Mari Kalm, Lisanne Nurk (viieline), Carmen-Heleen Sepp, Alice Vaik-

FOTO: ANDREW MACKS

nurme (viieline), Kadri Laaneste (nelja-viieline), Grete Võrno (nelja-viieline)

Katuse remont aitab muuta Tuleviku lasteaia energiasäästlikumaks
EAS toetas Tuleviku lasteaia katuse remonti ligi 54,5 tuhande euroga. Töödega alustatati juuli alguses ning on
lepingu järgi lõpetatud augusti viimasteks päevadeks.

K

ui Tuleviku lasteaed 2012.
aastal
haridusasutuseks
ümber ehitati, siis katust
ei rekonstrueeritud. Hoone ise
valmis juba 1975. aastal ja selle

katus oli asjatundjate sõnul tänaseks päevaks juba amortiseerunud,
soojakadu oli märkimisväärne,
hinnanguline sääst rekonstueerimisprojekti elluviimisel võib olla

51 MWh aastas.Valla arendusinimesed kirjutasid EAS-ile projekti
ja Harjumaa neljast rahataotlusest,
mis rahuldati, oli just Tuleviku
lasteaia oma üks. Toetust saadi

54 567 eurot regionaalsete investeeringutoetuste
programmist,
mida rahastatakse Eesti riigieelarvesse laekuvast hasartmängumaksust. Projekti kogueelarve koos

omafinantseeringuga on 72 756
eurot. Ehitajaks on riigihanke tulemusena parima pakkumuse esitanud OÜ ECP.
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Nördimus ärajäänud
etenduse pärast

Ääsmäe suuremad tantsijad ja võimlejad ööbisid
tantsupeo nädalal nagu ikka pidude aegu Viimsi
koolis. Mina ka. Laupäeva hommikul läksin hommikusöögile. Ilma telefonita. Tagasi tulles hakkasin siiralt kahtlema oma silmanägemises – telefon
näitas 38 vastamata kõnet. Nimesid-numbreid
kümneid. Emad olid kuulnud Vikerraadiost ja mujalt kontserdi ärajäämisest. Mina veel mitte.
Need tunded ja segadus ja uskumatus ja kurbus ja....
Hiljem kuulsin emadelt, et väikesed, kes kodust
käisid, olid kodudes jalgu trampinud ja öelnud, et
nemad lähevad ikka kell 11 bussile ja kella üheks
tantsima.
Muidugi oli korraldajate otsus ilmselt nende
vaatevinklist ja mõistusega võttes õige, aga meie
väikesi tantsijaid aitas kurbusest ja nördimusest
üle see, kui enne õhtust kontserti võtsin nad ringi
ja lubasin jalgu trampida ning öelda: „Kuradi ilmataat, kuradi korraldajad!"
Palun mitte korraldajatel pahandada, nad tegid kindlasti nii, nagu tundus parim ses halvas olukorras, aga.... meil, tantsijatel, oli ju õigus natuke
kurvad ja pahased olla...
Piret Kunts, Ääsmäe tantsuõpetaja

Põnev kooslus tantsupeol –
Laagri kooli tüdrukutele leiti
partnerid Pärnumaalt

SAUE VALLALEHT

Koduvald

NOORTEPIDU

Laulu- ja tantsupeol häälestasid
vabas Eestis sündinud noored
rahvusuhkuse keemiskraadideni
Juuli esimestel päevadel toimunud XII noorte laulu- ja tantsupidu oli taaskord
üks sedasorti asi, mis tahes-tahtmata hingi hellaks tegi. Olid sa kohal või teleka
taga, laulda ise oskad või mitte, aga puudutas see väga paljusid.

T

egelikult tundub, et kõik on juba
öeldud ja kirjeldatud: inimeste suu
läbi, sotsiaalmeedias, pärislehtedes,
pealkirjades... Kuidas saakski leida veel kasutamata sõnu, kirjeldamaks seda rahvusuhkust ja ilusaid inimesi, linna üleuhtuvat
triibudisaini ja kananahkset vaimustust,
künismi kadu ja jagamissoovi. Aga ehk ei
peagi kõike paljusõnaliselt ja rohkete epiteetidega väljendama. Vaid lihtsalt ja lakooniliselt: „Pagana ilus oli!“ Ja aitäh, noored!

Laulu- ja tantsupeo tüdrukute signatuursoeng: kõik juuksed, millel vähegi pikkust oli,
said palmikuteks punutud

Laagri kooli noored tantsijad end olust ja
ilmast segada ei lase

Loetud kuudega tantsitati seni täitsa
võõrad Pärnumaa poisid ja Laagri
kooli tüdrukud „sisse“, proove tehti
Märjamaal ja Pärnus ja Laagris ning
tihe graafik ja tubli töö viisid noored
ka koos tantspeole.
Laagri kooli 5.-6. klasside rahvatantsurühma
kohta võib täna öelda „noored”, ent kui nad
ühist tantsuteed alustasid, olid tantsurivis päris pisikesed lapsed. 1. klassist alates on need
tantsijad koos ja näib, et üsna kindlalt, sest tantsutundidest ei puuduta mitte kunagi. Kool, kus
lapsed õpivad, toetab tantsijaid, Eesti rahvatantsu ja rühma tegevust igati. Neiud kannavad
selles rühmas Põhja-Eestist pärit Kuusalu rõivaid
ja poistel on seljas Harjumaa noormeeste riided.
Lõppenud õppeaasta 2. veerandil hakkas kaduma lootus leida segarühma piisav arv tantsupoisse. Kuid just siis kuulis juhendaja Mari Tomp
räägitavat ühest Pärnumaa rühmast, kus puudusid tüdrukud. Ta võttis ühendust, tehti plaane
ja eriti tore, et saadi julge plaaniga nõusse ka
lapsevanemad.
Treeninglaagrid hakkasid toimuma kahe „küla“
vahel – Pärnumaa ja Harjumaa vahel Märjamaal,
mõnikord ka Pärnus või Laagri koolis. Tagasi tuli
teha kaotatud aeg (täiskoosseisuga alustati ju
alles 2. veerandi lõpus), tuli uute trennikaaslastega tuttavaks saada ning rühm „sisse tantsida”
ja keerukas tantsupeo repertuaar omandada.
Selgeks said viis tantsupeo lugu ja lisaks nii palju
vahvaid tantse, et tekkis mõte midagi põnevat ja
tantsijate jaoks motiveerivat ette võtta. Püstitati
eesmärk osaleda Hollandi Kuningriigis festivalil „Kõlavöö”. Ja just keset reisi jõudis rühmani
uudis, et tantsurahva suurt tööd on krooninud
edu: tantsupeo tihe sõel oli läbitud ja nad akrediteeriti XII noorte laulu- ja tantsupeo esinejate
hulka.
Hele Kriisa, Laagri kooli eesti keele õpetaja

Midagi peab marssides ikka pihus olema,
millega lehvitada. Punt hommikul põllu pealt
korjatud rohelist on just õige valik

Adrenaliin on nii üleval, et ajab nagu natuke nutmagi. Perekondlikud pisarad enne rongkäiku

Eks vihma sai kirutud mitmest asendist
selle peonädala jooksul, aga tantsuinimesed
on ju loomingulised ja leidlikud, juukseföön
puhub suurema vihmamärja pastelde seest
minema

Sauevallakaid oli raske rongkäigus mitte märgata – punased peade kohal kõrguvad sildid
paistisid kaugelt ja üle

Jalad said vatti vist küll kõikidel, aga pisike
paistetus ja paar villi nüüd küll pidu ei väära
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ERAKORDNE

Pehmed, pisikesed ja piima-lõhnalised uudised –
sauevallaka perre sündisid kolmikud
Rauno ja Triinu perre, kus juba enne oli neli last, lisandus juunikuus kolm beebit: kaks pisipoissi ja üks tüdruk. Kolmikute sünd on üsna eriline asi, näiteks Saue vallas on see viimase kümne aasta jooksul alles kolmas kord, viimati juhtus see aastal 2010 ja enne seda 2008. aastal.

KV

KODUVALD
annely.sumre@
sauevald.ee

KODUVALD

H

arald, Harten ja Anngret
lamavad rahulikult nohisedes oma voodis. Jah,
just voodis, mitte voodites, sest napilt 9-päevastena mahuvad nad veel
kenasti, küll põikipidi, ühte võrevoodisse. Piimalõhnalised, pisikesed ja imearmsad.
Lapsed on voodis kenasti sünnijärgses rivis: Harald kui kõige vanem esimesena, tema kõrval teisena
tulnud Harten ja siis roosas tekikeses Anngret. Harten, see keskmine,
on ema sõnul teistest tiba aktiivsema olekuga. Vaatab terasemalt,
nõuab tähelepanu ägedamalt, niipalju on vennake juba oma karakterit tutvustanud.
Harald oli oma 2,9 sünnikiloga
ka suurim, teised kaks olid 2,6 kilo.
„Nad sündisid 34 ja poole nädala
pealt ja olid enneaegsete beebide
mõttes täitsa suured titad,“ ütleb
Triin. Kuna lastega oli kõik korras
ja emaga ka, siis haiglarežiimil oldi
vaid napid kuus päeva. Isa Rauno
nendib, et mõnevõrra oli haiglas
tegelikult kergem, tegelda sai ainult
pisikestega. „Prügikast viidi välja,
toit toodi tuppa, mis nii viga – olmega ei pea üldse tegelema!“ naerab Rauno.
Nüüd, kodus olles, on Triinu
ema perele appi tulnud. Eks vastsündinutega on ööpäevaringset asjatamist kas siis, kui nad ühekaupa
tulevad, aga Triinu ja Rauno peres
on lisaks beebidele veel neli last.
„No meil on selline tänapäevane

Lapsed on voodis kenasti sünnijärgses rivis: Harald kui kõige vanem esimesena, tema kõrval teisena tulnud Harten ja
siis roosas tekikeses Anngret

Kolmikute vanker, mis toodi kohale Poolast, on niipalju suur, et hoovi sisenemiseks avati autovärav, vanemad teevad esimese testi, et kuidas uus masin
manööverdab

Peres on nüüd kokku koos kolmikutega 7 last. Siiani kõige noorem
olnud pisipreili on nüüd aasta ja kahe
kuune suur õde

kärgpere. Minu lapsed-sinu lapsedmeie lapsed-versioon. Senini oli
noorim preili aasta ja kahe kuune,
tegelikult ka ju veel tita alles,“ nendib Triin. Samas on tal heameel,
sest suuremad lapsed tegelevad ilusti selle aastase pisitüdrukuga ja on
üldse igatepidi abis ja asjalikud.

Aga ema abi on siiski hindamatu. Triin nendib, et uneaega on tal
endal üsna vähe olnud. Uus olukord nõuab harjumist. Samas ei ole
ta pool rasedusaega endale ka pilti
silme ette maalinud, et elu kolmikutega saab üle mõistuse keeruline
olema. „Ma lihtsalt õpin iga päev,

kuidas nüüd selles olukorras hakkama saada. Loomulikult on see teistsugune kui ainult ühe beebiga,“
ütleb Triin, kelle näos, kui aus olla,
ei näe tõesti mitte murekortse, vaid
pigem naeruvõbelust suunurgas.
Muide, ta on koos emaga külaliste
tarbeks terve plaadikoogigi jõudnud küpsetada.
Kui teada saadi, et kolmikud
tulemas on, oli alguses ikka šokk,
kuidas muidu. „Ma ise pinnisin
paar korda arstilt üle, et kas nagu
tõesti või, aga Rauno küsis veel kaks
päeva hiljemgi, et mis, kolm tükki?“
venitab Triin jälle naeru. Rauno
pakkus koguni, et ehk oli ultraheliaparaadiga ikka midagi valesti. Eks
mitmikute variant oli õhus olemas
nagunii - Triinul endal on nimelt
kaksikõde.
Aga seda, et rütmid ja rutiinid
kolme beebiga on teistsugused, on
9 päeva juba selgeks teinud. Kui on
söögiaeg, siis kõikidel kolmel korraga. Ei ole nii, et oih, ta magab
nii nunnult, äkki ei ärataks üles.
Vastasel korral ei tekigi mingit süsteemsust ja ilmselt oleks ema siis 24
tundi päevas põhimõtteliselt söötmisasendis. Triinu sõnul beebid
praegu tegelikult ainult söövadki ja
magavad, niisama ärkveloleku aega
on kümmekond minutit korraga.
Nad on niipalju pisikesed, et ei jaksa
veel. Ka peab neid hoidma soojas,
isegi suvel toas mütsikesed peas ja
tekid üle, kehatemperatuur kõigub
veel.
„Praegu on küll täitsa okei, ei ole
midagi hullu. Eks mõne kuu pärast,
kui nad juba aktiivsemad on, hakkab päristrall ilmselt peale,“ teab
Triin.

Laagri Lionsi klubi kinkis vankri
Laagri Lionsi klubi otsustas kolme pisibeebi vanemaid ses uues ja huvitavas, aga kindlasti ka mõnevõrra
keerulises olukorras toetada spetsiaalse kolmikute vanker-käruga, kus samal raamil on veel ka turvatoolid.

L

aagri lõviklubi on ennegi
toetanud valla suurperesid.
Kevadel asus ametisse uus
klubi president Ain Lepasepp ja
astus jätkuvate koostöömõtetega
vallamajast sotsiaalosakonnast läbi.
„Lastekaitsespetsialist Sirli rääkis,
et peagi on ühes peres kolmikud
sündimas, äkki soovime neid kuidagi toetada,“ räägib Laagri lõviklubi
president Ain Lepasepp.
Klubiliikmed otsustasid, et kingitakse vanker – oluline ja väga
konkreetselt vajalik asi. Võeti perega ühendust, uuriti nende värvi ja
mudelisoove. Kolmikute käruga on
muidugi nii, et Eestis lihtsalt beebipoodi astudes seda ei leia - turg
ei ole ilmselt piisavalt suur. „Vaatasi-

me ise ringi ka järelturul, erinevates
internetifoorumites, aga ei leidnud
ühtegi. Ju need lähevad kiirelt uuele
ringile siis,“ naerab Triin.
Lionsid küll leidsid ühe firma,
kuid nood ütlesid tarneajaks 6-8
nädalat, samas oli teada, et ilmselt
on kolmikutel tulekuga kiirem.
„Korraks oli juba päris masendav
seis, kust leida täisvarustuses kolmikute vanker, millel on kaasas turvatoolid autosse ja mis on just seda
värvi, mida perekond soovis,“ kirjeldab Lepasepp vahepealset ärevat
olukorda. Lõpuks leiti vanker Poolast ja tänu klubi presidendi kontaktidele toimetati see napi nädala
jooksul ka Eestisse. Mõned päevad
peale seda beebid ka sündisid.

Lõviklubi mehed viisid selle
punase toreduse ka perele otse kodutreppi. Ja ilma naljata – mugavamaks sisenemiseks tuli avada auto-

värav, sest laiust sel sõiduriistal ikka
on. Papa Rauno tegi kohe ära ka
esimesed manööverdamiskatsed ja
nentis, et tahab pisut harjutamist.

Kõrvalt soovitati muiates, et eks
kõigepealt võib tühjalt harjutamas
käia.
„Tea, kas sellega näiteks Comarketi uksest ikka sisse mahubki?“
tekkis hiljem kohvilauas küsimus.
Arvati, et ju mahub, aga tunduvalt kahtlasem on see 90-kraadise
pöörde sooritamine, mis kohalikus
kaupluses müügisaali sisenemiseks
teha tuleb. „Ma kuskilt foorumist
lugesin, et kellelgi oli selline vankriversioon, kus kolm tükk kõrvuti
olid ja kui kaubanduskeskusesse
minek oli, siis talutati pere kaubalifti, tavalisse lihtsalt ei mahtunudki,“ teab Triin. Triin ja Rauno sellepärast sellise „üks ees - kaks taga“
mudeli kasuks otsustasidki.
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Tallinna asjatundja tööl, kodus ja koduaias.

Tallinn

Rocca al Mare !
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Meilt saad:

• Üle 120 000 toote!
• Häid ja kvaliteetseid tooteid!
• Kõik tooted soodsa hinnaga!
• Sõbraliku ja asjatundliku
teeninduse!

BAUHAUSi Vannitoamaailm
ast leiad kõik vajaliku,
et teha oma kodu pesuru
umidest unelmate vannituba või koduspaa. Välja
on pandud üle 20 erineva
vannitoalahenduse.

DRIVE-IN ARENA teeb su elu
lihtsaks: sõida autoga
sisse, vali kaubad välja ja
tõsta autosse, maksa
ja sõida välja. Kõik ehituse
ks vajalik kiiresti ja
mugavalt!

Parima hinna garantii

12%

Tahad oma aia või rõdu väik
seks paradiisiks
muuta? Siis leiad endale
BAUHAUSi Aiandusmaailmas päris palju tegevust.
Meie Aiandusmaailmast
leiad nii taimed, suvemöö
bli kui ka laia valiku
aiatehnikat!

Meie valgustite maailma
tootevalik on väga suur,
sisaldades sadu erinevaid
valgusteid. Siit leiad nii
kvaliteetseid, stiilseid, tren
dikaid kui ka klassikalisi
valgusteid!
Keeruliste eripakkumiskamp
aaniate asemel on
BAUHAUSis lihtsalt alati pari
mad hinnad. BAUHAUSi
klientide jaoks on hinnad
alati soodsad ja toodete
kvaliteet ühtlane. Selle taga
b BAUHAUSi Parima Hinn
a
Garantii.
Leides 14 päeva jooksul ostu
päevast identse toote,
mis on odavam kui meilt
ostetud toode, saad toot
e
BAUHAUSist 12 % odavam
alt kui konkurendil. Ei keht
i
e-poodide, mõõtu lõigatud
toodete tellimustoodete
ja
lõpumüükide puhul.

Tallinna Rocca al Mare Kaubamaja
Kaeravälja tn 3, 13516 Tallinn
E-R 7-20, L 8-20, P 9-17
602 9400
info.rocca@bauhaus.ee

ProfiMüük (ärikliendid ja avalik sektor: lepingud):
602 9467
profimyyk.rocca@bauhaus.ee
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KULTUURIKALENDER JUULI-AUGUST
TOIMUMISKOHT,
AEG

AEG

ÜRITUS

10.14.07

Laste päevalaager
„Seiklused
Jõgisoo
Kurrunurruvuti saarel
jätkuvad“

KORRALDAB

KONTAKTID

koos rõõmsalt batuudile
MTÜ Saue
Autoklubi

www.jogisooseltsimaja.ee

Batuutide rendihinnad alates
85 euri /ööpäev

Laagri OTT (otse
tootjalt tarbijale)

kell 17-20
Saue valla
kultuurikeskuse
pargiala

Saue valla
kultuurikeskus

tel 6796765, info.
veskitammi@sauevald.ee

20.07

Laagri OTT (otse
tootjalt tarbijale)

kell 17-20
Saue valla
kultuurikeskuse
pargiala

Saue valla
kultuurikeskus

tel 6796765, info.
veskitammi@sauevald.ee

22.07

Mati kalapidu
ehk Eesti
meistrivõistlused
kalagrillimises 2017

kell 13 Mati kalapoe
Eesti grilliliit
ees Hüüru külas

www.grilliliit.ee

27.07

Laagri OTT (otse
tootjalt tarbijale)

kell 17-20
Saue valla
kultuurikeskuse
pargiala

Saue valla
kultuurikeskus

tel 6796765, info.
veskitammi@sauevald.ee

30.07

Argentiina
kell 16 Vanamõisa
õhtusöök koos
vabaõhukeskuses
kultuuriprogrammiga

MTÜ Vanamõisa
küla

vabahukeskus.ee/
sundmused

5.08

Harku kantri 30

kell 15-24
Vanamõisa
vabaõhukeskuses

BGM
Management

info@bgmmanagement.ee

7.08

Kadri Voorand duo

kell 19 Piibe, Alliku
küla

MTÜ Mõisateater

tel 529 1410, pileteid
müüb Piletilevi

Vanamõisa
vabaõhukeskuses

MTÜ Pere Heaks,
MTÜ Kultuuri,
www.linnalaager.ee
hariduse ja spordi
selts

VAJATAKSE MAJAHALDJAT!

MTÜ Saue
Autoklubi

Töö 1-2 päeva nädalas. Eri pindaderuumide puhastus ja triikimine.
Vahendid kohapeal olemas.

13.07

lastelaager
7.-11.08
Augustritreff

lastelaager
7.-11.08 „Seiklused
Jõgisoo
Kurrunurruvuti saarel
jätkuvad“
10.08

Ilves Sisters

kell 19 Vanamõisa
vabaõhukeskuses

12.08

Harjumaa eakate
päev

Ääsmäe külaplats

13.08

kontsert-tantsuõhtu:
Männiste
pereansambel, Toivo kell 20 Vanamõisa
Asmer, Merle Lilje,
vabaõhukeskuses
Taniel Vares, Peeter
Kaljuste

E-N soodustus -15%
Iga teine päev lisaks -30%

Turvaline paigaldus!

Rohkem infot veebilehel: www.hyppame.ee
Broneerimine ja kontaktid: 5650 0404 • 5668 1477
Sünnipäevalapsele vahva üllatus meie pere poolt!

www.jogisooseltsimaja.ee
vabahukeskus.ee/
sundmused

vabahukeskus.ee/
sundmused

SILMADE KONTROLL
JA PRILLIDE MÜÜK

3 lapsega perekond otsib appi
koristajat-triikijat oma Laagri
keskuses asuvasse ridaelamuboksi.

Helistage 56643394 või
e-kiri: grommet9@gmail.com
ja leiame kokkuleppe!

AS M.V.Wool
pakub tööd

KOMPLEKTEERIJALE

(MEESTERAHVALE) Info 5123540

28. septembil
alates 10.00
SAUE PÄEVAKESKUSES
Info ja registreerimine
telefonil 5323 2454

Silmade kontroll 15€,
prilliostjale TASUTA
SKP Invest OÜ ostab metsamaad, ka
koos hoonetega. Vajadusel
lahkumõõtmine. Hinnapakkumine
paari tööpäeva jooksul. Tel 5080065
info@skpinvest.ee, www.skpinvest.ee

AUGUSTIÕHTUNE KODUHOOVI KONTSERT ALLIKU KÜLAS

KADRI VOORAND DUO
PIIBE KODUAIA KONTSERT TOIMUB
7. AUGUSTIL KELL 19.00,

VÄRAVAD AVATAKSE TUNNIKE VAREM, PÄÄSMED
HINNAGA 15 € ON MÜÜGIL PILETILEVIS NING
TUND ENNE KONTSERDI ALGUST KOHAPEAL.
Kadri Voorand on üks uuema aja armastatumaid Eesti
vokaliste ja heliloojaid. Koos hinnatud bassivirtuoosi
Mihkel Mälgandiga moodustavad nad imelise džässduo,
mis mängib põhiliselt originaalloomingut klaverile, bassile
ja häälele, andes ruumi improvisatsioonile, mida ehivad
õhulised elektroonilised efektid. Laule on loodud on nii
Eesti luulele kui originaaltekstidele.

ASUKOHT: PIIBE, ALLIKU KÜLA, SAUE VALD
INFO: 529 1410
KORRALDAJA: MTÜ MÕISATEATER

MTÜ NELJA VALLA KOGU 2017. AASTA II TAOTLUSVOOR
AVATAKSE 28. AUGUST – 3. SEPTEMBER
Meede 1 „Kogukondade
investeeringute toetamine“
toetatakse:
• Vaba aja veetmise võimaluste
laiendamist;
• Avaliku ruumi kujundamist;
• Turvalisuse tõstmist

Meede 4 „Turismiteenuste arendamine
ja infovahetuse edendamine“
toetatakse:
• Turismiteenuste arendamist;
• Turismiobjektide korrastamist ja
rajamist;
• Turundustegevusi.

Meede 3 „Mikroettevõtluse
arendamine“
toetatakse:
• Uute ja olemasolevate kohalike
teenuste ning toodete arendamist;
• Mikrotootmise arendamist.

Lisainfo:
www.4kogu.ee
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SAUE VALLALEHT

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

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

Müüa elamu- ja paariselamukrundid Saue linna kõrval
Herkki Suurman 527 2815
Urmas Tehver 513 1410

viirpuukodu.ee

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

POTTSEPATÖÖD.

• Üldehitustööd
• Remonditööd
• Fassaadide ehitus
• Katuste ehitus ja renoveerimine
• Trasside ehitus ja
santehnilised tööd
• Elektritööd
• Tänavakivide paigaldus
• Sadeveesüsteemide ehitus
WWW.SAKUEHITUS.EE
info@sakuehitus.ee +372 58 439 879

kasvatamine ja müük
E-P 9.00-20.00
Kuuse 9, Laagri Tel 56508860

LÕIKAN HEKKI,
TRIMMERIGA PIKEMA
HEINA JA ROHU
NIITMINE, SAETÖÖ AIAS.
TEL. 55547291

Käsitööna valmistatud puidust
KÜLM- JA
KUUMSUITSUTUSAHI

20. aastase
kogemusega tootja
Sauel pakub
GARAAŽIUKSI,
AIAVÄRAVAID JA
AUTOMAATIKAT.
Tule tutvu kodulehel
WWW.HANSADOOR.EU

Kaunistamaks Sinu koduaeda
ja pakkumaks maitseelamusi!

suitsutusahi.ee

TOYOTA, MERCEDES
KOKKUOST
Ostame Toyota, Mercedes
marki sõidukeid, võib
ka pakkuda muid marki
sõidukeid
55678016

KAUBAVEDAJA
meie veame!
VEOTEENUS KAUBIKUGA
www.kaubavedaja.ee
Tel. 53 950 110

• SÕIDUAUTODE REMONT
JA HOOLDUS
• KERE- JA VÄRVITÖÖD
• UUTE JA KASUTATUD
VARUOSADE MÜÜK
• AVARIIJÄRGSED
KALKULATSIOONID
KINDLUSTUSTELE
Pärnu mnt. 558a
MAKSIMARKETI TAGA

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

SUVELILLED, AMPLID,
TAIMED

Koduvald

Uute küttekehade ehitus ja
vanade remont. Korstnaotsade
vahetus eramajadel. 9- aastane
töökogemus ja kutsetunnistus.
Telefon: 56903327

FEKAALIVEDU KUNI
9m3, KÜSI KINDLASTI
PAKKUMIST!
TEL 53 468 430

HAUAKIVID JA
KIVITÖÖD
www.meiekivi.ee
tel 5128721
Laagri Maksimarketi taga

PAKUN MURUNIITMISE
JA TRIMMERDAMISE
TEENUST SAUE VALLAS,
NII KODUAEDADES KUI KA
SUUREMATEL ALADEL.
HELISTA JA KÜSI LISA
55 660 790

Suvised tennise LINNALAAGRID 5-12. aastastele
Laagri Tennisekeskuses

Iga nädal T-N kell 10:00-16:00

Periood: 20.06.-17.08.2017

Tasu: 85€/vahetus või 40€/päev

Päevakava: 10:00 - tennis

Linnalaagrit
11:30 - paus
viivad läbi
12:00 - üldfüüsiline
Laagri Tennisekooli
13:15 - lõuna (soe toit)
treenerid
14:00 - üldfüüsiline/viktoriin/mängud
14:45 - tennis

Registreerimine kuni vahetusele eelneva nädala reedel kell 15:00 aadressil: eerika.bekker@laagritennis.ee

Tasuta tennise proovitrennid
täiskasvanutele ja lastele*
Laagri Tennisekeskuses
5. juuni-28. august 2017
Igal esmaspäeval
Registreerumine ja lisainfo:
piret.pichen@laagritennis.ee

kell
18:00-19:00

*Kaks esimest trenni on tasuta.
Soovikorral saab edaspidi liituda tenniseõppe grupiga.

