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Saue uus spordihall on
külastajatele avatud
NORDECON AS
Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn / Tel: +372 615 4400 / Fax: +372 615 4401
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Uus spordihall Saue linnas avas
uksed 22. augustil, pidulik avamine
ja vaba aja veetmise võimalusi
tutvustav infopäev leiab hallis aset
4. septembril, mil sinna on oodatud
mõlemad pooled - nii need, kes huvivõi sporditegevust pakuvad, kui need,
kes endale või lapsele sisukat tegevust
otsivad.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

S

amal ajal saavad kõik
pilgu peale heita hallile endale ja selle
pakutavatele võimalustele:
oma silm on kuningas.
Uus spordihall asub
Saue gümnaasiumi vahetus naabruses ja moodustab varem ehitatud ujulaga
ühtse kompleksi. Hoone
fassaadile lisab omapära
perforatsiooni ja valgusega lahendatud fassaadigraafika.
50 0 0 - r u u t m e e t r i s e s
hallis on jalgpalli siseväljak, kergejõustikumaneež,
jõusaal ja rühmatreeningute ruumid. Jalgpalli
siseväljaku ja kergejõustikumaneeži vahel on teisaldatavad tribüünid pealtvaatajatele.
Elektrilise tablooga varustatud kunstmurukattega jalgpalli siseväljaku
mõõdud on 45 x 36 meetrit, väljak on kardinaga
pooleks jagatav. Et väljakut muudeks üritusteks
kasutada, on see kaetav
murukaitseplaatidega.
Kergejõustikumaneežis
saab tegeleda teivashüppega, hüpata kaugust ja kõrgust. Neljarealine sprindiala võimaldab joosta 60
meetri pikkust distantsi.
Harrastada saab vibusporti - maneežis on tõstetavad
vibumärklauad - ja mängida sulgpalli.

Jõusaal on varustatud
uute seadmetega firmalt
Matrix, mis kuulub maailma juhtivate jõusaaliseadmete tootjate hulka. Seadmed on valitud põhimõttel,
et iga lihasgruppi oleks
võimalik treenida mitmel
seadmel. Eraldi ruumis
saab tegeleda venituste ja
trapetsitreeningutega.
Halli pääseb ujula sissepääsust, fuajee on avar
ja esinduslik.
Ujulas on 25-meetrine
nelja rajaga põhibassein
ja soojema veega lastebassein,
Ujula
leilisaunadega
riietusruumid on värskelt
remonditud, basseiniruumis ootab külastajaid uudsena aurusaun. Nii ujula
basseinid kui basseiniruumi põrand said renoveerimisel uue katte.
Saue
Spordirajatised
OÜ ja Astlanda Ehitus OÜ
sõlmisid Saue spordihalli
rajamise lepingu 9. mail
2018. Ehitus algas juulis,
et mürarikkamad pinnasetööd koolivaheajal teostada. Lepinguline tööde
lõpptähtaeg oli 31. august
2019.
Spordihalli ehitas Astlanda Ehitus OÜ, projekteeris Sweco Projekt AS,
omanikujärelevalvet teostas ATLM Group OÜ. Investeeringu kogumaksumus oli 3,8 miljonit eurot,
Saue vald kattis selle omavahenditest.
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Saue Vallavolikogu
29. augusti istungi
päevakord

Valmis Veskitammi liiklussõlme
jalgteedevõrgustik

• Saue Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 46 „Sotsiaaltoetuste kord“ muutmine
• Saue valla asumivanema statuut - II lugemine
• Saue valla arengukava ja Saue valla eelarvestrateegia
muudatuste kinnitamine - II lugemine
• Vallavara otsustuskorras tasu eest võõrandamine
• Vallavara otsustuskorras tasuta võõrandamine ja isikliku
kasutusõiguse seadmine Telia Eesti AS-i kasuks
• Vallavara otsustuskorras tasuta võõrandamine ja isikliku
kasutusõiguse seadmine Adven Eesti AS-i kasuks
• Nõusoleku andmine pikaajalise finantskohustuse võtmiseks ja riigihanke korraldamiseks
• Nõusoleku andmine riigihanke tulemuste kinnitamiseks ja
täiendavate eelarveliste vahendite tagamine
• Saue Vallavalitsuse 15. detsembri 2009. aasta korraldusega nr 807 kehtestatud Alliku küla Kanika 20 kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine veevarustuse lahenduse osas
• Vee-ettevõtja kinnitamine Maidla tegevuspiirkonnas
• Haiba küla soojamajanduse arengukava 2016-2026 korrektuur - I lugemine

Kaks jalakäijate tunnelit Veskitammi
liiklussõlmes on avatud juba ligi
kolmveerand aastat: raudtee- ja Pärnu
maantee alune. Kolmaski, Pärnu
maanteelt Veskitammi tänavale
mahapöörde all on sama kaua valmis.

Volikogu istung toimub 29. augustil algusega kell 14 Laagris
Veskitammi 4.

Nissi Särts ootab kogukonda Turba kultuurielus
kaasa rääkima
Kultuuriselts Nissi Särts MTÜ kutsub kõiki aktiivseid inimesi arutama järgmise aasta plaane
29. augustil kell 19.30 Turba kultuurimaja saali.
Kui tunned, et oled aktiivne kogukonnaliige ja soovid Turba
kultuurielu paremaks muutmisel kaasa rääkida, siis ootame
teie mõtteid ja ettepanekuid, ootuseid ja ideid!
Lisainfo Anu Kaljumäe, tel 5341 4517, anu.kaljumae@
sauekultuur.ee.
KULTUURISELTS NISSI SÄRTS MTÜ

Meeleolukas kirbukas Laitses
7. septembril saab Laitse Seltsimaja juures
toimuma meeleolukas kirbukas.
Vahetame infot, naudime seltskonda ning ostame ja müüme kõike, mis koduses majapidamises uut omanikku ootab.
Algus kell 10. Korraldaja MTÜ Laitse Seltsimaja. Lisainfo ja
müügiplatside eelregistreerimine telefonil 5343 2855. Vaata
lisa facebook.com/seltsimaja.

SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee
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elle kaudu saavad jalakäijad ja ratturid kohe-kohe turvaliselt liikuda Laagri Selveri suunal:
puuduv kergliiklustee lõik ja
jalakäijate sild Pääsküla jõele
on üsnagi valmis.
Kaks kergliiklusteed ristuvad tunnelite vahelisel alal,
kus on piiratud nähtavus.
Valminud projekt arvestab
sellega ja muudab liiklemise jalgteede ristumisel ohutumaks. Tõeliselt ohutuks

muudavad liiklemise aga
inimesed ise, kui arvestavad
liiklusreegleid ja hoolivad
üksteisest.
Piirkonda paigaldatakse
liiklusmärgid, mis hoiatavad
ohtlike langude ja ristumise
eest. Ristmikuala saab punase libedustõrjekatte, teede
teljed märgistatakse valge
värviga. Paigaldatakse kolm
peeglit: kaks neist teede ristmikule, et näha tunnelitest
tulijaid ja vastupidi, ning kolmas Laagri keskuse poolt tulles väliskurvi langu keskel, et
näha vastutulijat.

Saue valla ametlikud teated
DETAILPLANEERINGUTE
KEHTESTAMINE
Juhkami ja Marguse-Liine kinnistute ning lähiala detailplaneering
Ääsmäe külas
Saue Vallavalitsus kehtestas
14.08.2019.
aasta
korraldusega Ääsmäe külas Juhkami
(72701:001:1220) ja Marguse-Liine
(72704:002:0209) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu.
Detailplaneeringu koostamise
eesmärk on kinnistute kruntimine,
mille käigus moodustatakse üks
ca 1 ha suurune uus katastriüksus,
muudetakse maa sihtotstarve ärimaaks 50% ja sotsiaalmaaks 50%
(ühiskondlike ehitiste maa) ning
määratakse ehitusõigus jahimaja
ja selle juurde kuuluvate äri- ja
ühiskondlike hoonete ja rajatiste
ehitamiseks.
Ülejäänud maa-ala Juhkami

ja Marguse-Liine kinnistutest
jääb jätkuvalt maatulundusmaa
maakasutuse
sihtotstarbega,
kuhu ehitusõigust ei määrata.
Planeeritavale äri- ja sotsiaalmaa krundile määratakse
ehitusõigus kuni kuue hoone (1
põhihoone + 5 abihoonet) püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga
1000 m².
Planeeringualal on lahendatud
juurdepääsud ning tehnovõrkude
lahendus, esitatud servituutide
vajadus ning määratud haljastuse
ja heakorra nõuded.
Planeeritava tegevuse eesmärk on luua keskkond, mis on
suunatud jahiseltsi liikmete kokkusaamise kohana ning looduse
ja jahindusega seotud koolituste
läbiviimiseks.
Detailplaneeringust huvitatud
isik on Hubertuse Jahiselts MTÜ.

Planeeritav ala asub Ääsmäe külas hajaasustusalal. Juurdepääs
kinnistule on tagatud avalikult
teelt (Altküla tee). Ääsmäe küla
keskus jääb planeeringualast
põhja poole, ca 1,5 km kaugusele.
Tootsi tee 18 kinnistu ja lähiala
detailplaneering Alliku külas
Saue Vallavalitsus kehtestas
14.08.2019. aasta korraldusega Alliku külas Tootsi tee 18 kinnistu ja
lähiala detailplaneeringu.
Detailplaneeringu koostamise
eesmärk on määrata kinnistule
ehitusõigus ühe 2-korruselise,
kahe korteriga elamu ja abihoonete püstitamiseks, hoonealuse
pinnaga kokku 330 m² (täisehitusprotsendiga kuni 25%).
Planeeringualal on lahendatud juurdepääsud, parkimine ning
tehnovõrkude lahendus, esitatud

servituutide vajadus ning määratud haljastuse ja heakorra nõuded.
Kinnistule on ebaseaduslikult
rajatud
üksikelamu
asemel kahe
PROJ.
L. ERM
MEETMED LIIK
PROJ.
JALGTEE TUNNE
korteriga
elamu ning hoonel puuKINNIT.
TL-4-02-1
dub
kasutusluba.
/
Koostatud
/ trükitud:
Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks
taotletav maa-ala tiheasustusalas
(Kotka tee elamupiirkonnas) ning
planeeritava maa-ala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud
pere- ja ridaelamumaa.
Detailplaneeringutega saab
tutvuda Saue valla veebilehel
http://sauevald.ee/kehtestatud-detailplaneeringud-2019.
Lähemat informatsiooni saab
planeeringute
peaspetsialistilt
Maili Metsaotsalt: telefon 654 1157,
E-post maili.metsaots@sauevald.
ee.
NORDECON AS
Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn / Tel: +372 615 4400 / Fax: +372 615 4401
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Erivajadustega laste ja noorte
huvihariduse ja -tegevuse toetus
Ilmub kaks korda
kuus ja toimetatakse tasuta kõikidesse postkastidesse üle valla. Lisaks on leht saadaval vallamajas,
halduskeskustes ja kultuurimajades. Tiraaž 10 000.
/ Toimetus: Saue Vallavalitsus Tule tn 7, Saue linn
76505, Saue vald, Harjumaa / tel: 654 1156, 525 4146
/ e-posti aadress: leht@sauevald.ee / Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja selguse huvides
sisu lühendada. / Reklaam: reklaam@sauevald.ee.
/ Reklaami hinnakiri: www.sauevald.ee/vallaleht. /
Trükk: Printall AS, Tala 4, Tallinn. / Kojukanne: Omniva.
2019. aastal on vallaleht Saue Valdur kandes järgmistel kuupäevadel: 14.-16. jaanuar; 28.-30. jaanuar;
11.-13. veebruar; 25.-27. veebruar; 11.-13. märts; 25.-27.
märts; 8.-10. aprill; 22.-24. aprill; 13.-15. mai; 27.-29.
mai; 10.-12. juuni; 25.-27. juuni; 8.-10. juuli; 22.-24. juuli;
12.-14. august; 26.-28. august; 9.-11. september; 23.25. september; 7.-9. oktoober; 21.-23. oktoober; 4.-6.
november; 18.-20. november; 2.-4. detsember; 16.-18.
detsember.

2019. aastal on võimalik taotleda toetust
rahvastikuregistri andmetel Saue vallas
elavate 7-19-aastaste erivajadustega laste
ja noorte huvihariduses ja -tegevuses
osalemiseks.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

T

oetust rahastatakse riigieelarvest Saue vallale
selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.
Toetus on mõeldud erivajadusega lastele ja noortele, kellel on sotsiaalkindlustusameti
otsusega tuvastatud puue.
Toetust makstakse, kui
lapse elukoht koos vähemalt
ühe vanemaga on toetuse väljamaksmise aasta 1. jaanuari

seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue vallas.
Toetuse suurus on kuni
200 eurot aastas. Taotlus tuleb vallavalitsusele esitada
hiljemalt 10. detsembriks
2019.
Toetatavad kulutused
• vahendite soetamine
• õppemaksud, osalemistasud
• üritustel või võistlustel osalemiskulud
• transpordikulud
Toetuse taotlemiseks tuleb

vallavalitsusele esitada allkirjastatud avaldus paberkandjal või elektroonselt (info@
sauevald.ee), kulutusi ja nende tasumist tõendavad dokumendid ning huvitegevust või
huviharidust korraldava organisatsiooni kinnituskiri noore
osalemise kohta huviharidu-

ses või huviringis.
Taotluse vorm on leitav
Saue valla kodulehelt http://
sauevald.ee/avaldused.
LISAINFO
Haridusspetsialist Margit Ots,
e-post margit.ots@sauevald.ee,
telefon 679 0177, 511 2820.

Fotod: Tiina Jugala

Josefine ehk Jossu
tuli meile 2016.
aasta oktoobris.
Meil ei olnud mingit plaani kassi võtta, aga see lihtsalt
juhtus nii.

Haridustee.
Pärast keskkooli lõpetamist Hiiumaal Kärdlas läbisin kaitseväe
kohustuse ja jätkasin haridusteed Paikusel politseikoolis.
Milline on Teie varasem töökogemus?
Varasemalt olen töötanud politseis nii patrullpolitseiniku kui
ka piirkonnapolitseinikuna ning eraettevõttes turvaosakonna
piirkonnajuhina.

TIINA JUGALA

Ü

hel reedel kuulsid
masinakeskuse töötajad müügihallis haledat näugumist ja asja uurima
minnes leidsid nurgast masinate vahelt pisikese, umbes
1,5-2-kuuse kassipoja.
Kiisu toodi kontorisse,
mässiti sooja fliisi sisse ja pakuti külmikus leiduvat Merevaigu juustu. Nimeks sai ta
leidja järgi Joosep.
Tööpäeva lõpul tekkis küsimus, mida teha selle kassikesega? Õue ju ei viska,
kontorisse nädalavahetuseks
jätta ka ei saa.
Erinevatel põhjustel ei
saanud keegi teine teda enda
juurde võtta ja nii ma siis
otsustasin, et viin koju ja pakun välja, et ehk keegi soovib endale.
Käisin koduteel loomakliinikust läbi ja seal selgus,
et on tüdruk - seega jäi nimeks Josefine.
Kassi võtta soovijaid ei
leidunud ja kui ta kolmandal
päeval diivanile kaissu magma ronis ja nurruma hakkas,
oli mul asi selge - see kiisu
jääb meile.
Nii said meist loomaomanikud koos kõigi murede ja
rõõmudega. Vaktsineerimised, ussirohu andmised, kiibistamine, steriliseerimine ja
muud vajalikud protseduurid
said loomaarsti juures tehtud.
Jossukese kasvamist ja
tegutsemist jälgides ununes
abikaasal mõnikord tema
raske haiguski.
Kevadel hakkasin teda
terrassile ja aeda lubama. Oli
ta ju pidevalt läbi akna teisi
kasse meie aias liikumas näinud ja tahtis nendega tutvust
teha. Kui ma ise aias toimetasin, oli ta ka minu juures
tegutsemas. Nii ta harjuski
õues käima.

Kust te pärit olete?
Pärit olen Kärdlast Hiiumaalt.

Jossu 2016. aasta oktoobris, kui endale pere leidis.

Aga nagu teada, kipub
kassidele oma aed kitsaks
jääma ja käiakse uudistamas
teisigi territooriume.
Kõik oli hästi kuni aprillis
2018 tuli kiisu koju kolmel
jalal longates ja hoidis üleval
paremat esikäppa. Loomade Kiirabikliinikus selgus,
et kassi oli tulistatud. Arst
võttis jalast välja haavli ja
puhastas jala purunenud luu
kildudest.
Siis jõudis minuni info, et
siinkandis - s.o Palgi, Puidu,
Laastu, Nõmmiku ja Tõkke tänaval - Saue linnas on
tulistatud ja ka tapetud mitmeid kasse.
Mõnda aega hoidsime
Jossut toas, aga kuna palavate suveilmade saabudes
tekkis vajadus terrassiuksi
õhutamiseks lahti hoida, sai
paranenud käpaga kiisu taas
vabaduse liikuda õues.
Aga selle aasta laupäeval,
27. juulil, roomas kass koju
vigastatud silmaga.
Loomade Kiirabikliinik
tuvastas, et teda on jälle tulistatud ja otse silma. Operatsioonil eemaldas kirurg
silma ja võttis peast välja
kaks haavlit. Kass lubati esmaspäeval kodusele ravile.
Tegin seekord ka politseisse avalduse koos 784
euro suuruse kahjunõudega
kliiniku arvete ulatuses.
Veel ei ole selge, kas kass
paraneb. Vähemalt üks silm
tal ikka näeb. Saab valuravi
ja antibiootikume ja vajadusel tehakse veel kliinikus li-

Saue valla lemmikloomade
pidamise eeskiri
§ 3. Lemmiklooma pidamise nõuded
(1) Lemmiklooma on lubatud pidada omanikule kuuluvas või tema
valduses olevas ehitises või territooriumil või selle territooriumi
omaniku loal või muu õigustatud isiku nõusolekul. Territoorium
peab olema piiratud nii, et lemmikloom sealt omal tahtel välja
ei pääseks. Lemmikloomapidaja peab välistama lemmiklooma
ärajooksmise ja inimestele või loomadele kallale tungimise
võimaluse.

(3) Keelatud on looma hüljata, vigastada, abitusse seisundisse
jätta, tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi,
põhjustada looma hukkumist või panna toime muud looma suhtes
lubamatut tegu.

Teisel korral tulistas keegi Jossut otse silma,
operatsioonil eemaldas kirurg silma ja võttis peast
välja kaks haavlit.

Lääne-Harju politseijaoskonna
piirkonnapolitseinik Taavo Soodla
Oleme kontrollinud avaldajalt laekunud infot ja rääkinud
lähikonnas elavate naabritega, kuid seni pole meil õnnestunud
tuvastada, kuidas ning kus loom viga võis saada. Piirkonnas pole
ka turvakaameraid, mis võinuks sündmust jäädvustada. Hetkel on
see lähiajast seni ainus juhtum selles piirkonnas, millest politseile on teatatud.
Politseile taolistest kahtlustest aeg-ajalt teatatakse ning nendel puhkudel teeme kõik endast oleneva, et juhtunu asjaolud välja selgitada ja teo toimepanija vastutusele võtta. Kutsun siinkohal
inimesi üles alati teavitama politseid või kohalikku omavalitsust,
kui olete tunnistajaks loomade kallal vägivallatsemisele või kui
näete hädasolevat looma.
Lemmikloomadega seonduvate küsimustega, nagu hoiutingimused või lahtiselt hulkuvad loomad, tegeleb Saue vallas
heakorraspetsialist.
Kohaliku omavalitsuse sätestatud loomade pidamise eeskiri
näeb ette, et looma omanik vastutab oma looma hoitutingimuste
ja seeläbi ka turvalisuse eest.
Arusaadavalt on kasside puhul see keerulisem, kui näiteks
koertega, sest kassid on eraklikuma eluviisiga, liiguvad rohkem
iseseisvalt ringi ja läbivad nii pikki vahemaid.
Loomaomanik on väga õigesti teinud, et ta on kiibistanud ja
vaktsineerinud oma looma. Looma julmale kohtlemisele ei ole aga
mingit õigustust ja antud juhtunu osas alustasime kriminaalmenetlust täiendavate asjaolude välja selgitamiseks.

sauuringuid.
Ehk tundub kellelegi uskumatu, aga loom püüab
mind lohutada, kui teda vaadates kurvastan. Ta hüppab
sülle, surub oma pea vastu
minu laupa ja limpsab keelega mu pisaramärga põske.
Tahan kõigile loomaomanikele öelda - palun tehke
sellistel juhtudel, kui teie
loomale on viga tehtud, kindlasti ka politseisse avaldus,-

mida saab taha internetis, ja
see ei ole keeruline.
Jah, ma tean, et meil ei
tohi lemmikloomi lubada vabalt ringi jalutama nii nagu
näiteks Šveitsis, aga sellegipoolest ei tohi loomi sadistlikult vigastada.
Ja sina julmur, kes sa loomi tulistad - tea, et isegi kui
seadusesilm sind ei leia, siis
oma karmakaristuse saad sa
kindlasti.

Mis on piirkonnapolitseiniku ülesanded? Milliste probleemidega pöörduda piirkonnapolitseiniku poole? Millisel juhul
helistada hädaabinumbril 112?
Piirkonnapolitseiniku peamine ülesanne on turvalisuse tõstmine oma piirkonnas. Suhelda kogukonnaga ja koostöös kogukonnaga tõsta piirkonna turvalisust ning tagada hästi toimiv ja
teadlik kogukond.
Piirkonnapolitseiniku poole võib ja tuleb pöörduda juhtudel, mis oluliselt mõjutavad kogukonna turvalisust ja seadusekuulekust. Teavitada tuleb kindlasti juhtudest, milliste
lahendamiseks on vajalik politseipoolne sekkumine, näiteks
avaliku korra rikkumised ja muudel asjaoludel, mis isiku arvates võivad häirida kogukonna turvalist toimimist.
Hädaabinumbril 112 tuleb helistada juhtudel, mis vajavad
kiireloomulist politsei sekkumist, olgu selleks siis alaealistega
seotud õigusrikkumised, lähisuhtevägivald, kuriteod.
Võrreldes teie uut piirkonda, Saue valda, ümbruskonna omavalitsustega, mille poolest see turvalisuse osas erineb teistest või sarnaneb teistega?
Võrreldes Saue valda Tallinna linnaga on kindlasti suureks
erinevuseks see, et vallas on palju hajaasustusega piirkondi,
kus on oluline roll kogukonnal, kes üksteist teab ja tunneb,
siinkohal tulebki tähelepanu pöörata eelkõige naabrivalvele.
Alati on ju keegi kuskil ikka kodus ja hea kui naabrid üksteise
varal pilgu peal hoiavad. Üldjuhul see Saue vallas nii ka toimib.
Saue valda läbivad suured maanteed, mis omakorda kajastub liiklusjuhtumites.
Saue vald võrrelduna naabervaldadega ei eristu õiguskorras milleski, kui vaid territoorium.
Millal on Teil vastuvõtu ajad Saue linnas?
Vastuvõtu ajad Saue linnas on kolmapäeviti kell 10-12.00 aadressil Pärnasalu 17, telefon 612 4555. Minuga saab ühendust ka
telefonil 612 4512 (Keila) või e-maili jarmo.motus@politsei.ee
teel.
Saue valda teenindab ka piirkonnapolitseinik Taavo Soodla, 612 4515, taavo.soodla@politsei.ee.
Alaealistega seotud juhtumites on võimalus pöörduda
noorsoopolitseinik Katri Bergmann poole: 612 4516, katri.bergmann@politsei.ee. Koostöös loome turvalisust.
SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee

Saue vallas korraldab hulkuvate
loomade püüdmist vallavalitsus
Püütud loomad paigutatakse varjupaika, kus neid hoitakse 14
päeva arvates kuulutuse avaldamisest varjupaiga interneti koduleheküljel või ajakirjanduses. Selle aja jooksul võib loomapidaja
looma tagasi nõuda, kui ta tasub looma püüdmis- ja ülalpidamiskulud. Pärast eelnimetatud aja möödumist antakse loom uuele
pidajale või hukatakse.
KUI LEIAD HULKUVA LOOMA, ANNA TEADA

Saue Vallavalitsus
• heakorra spetsialist Marju Norvik; marju.norvik@sauevald.ee;
E-R 679 0213, 515 6878
Loomade hoiupaik L-P 631 4747, www.pets.ee

Eesti loomakaitse selts info@loomakaitse.ee; E-R 9-17, 526 7117

Piirkonnapolitseinik Jarmo Mõtus.
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Kooliaasta
avaaktused meie
valla koolides
SAUE GÜMNAASIUM
2. september kell 12 Saue jaanituleplatsil
Kõik 1.-12. klassi õpilased kogunevad kell 11.30 koduklassi.
Koduklasside nimekiri on kooli veebilehel www.saue.edu.
ee. Aktusele minnakse koos klassijuhatajaga. Pärast aktust
järgneb rongkäik koolimajja ja toimub klassijuhatajatund.
Õpilastel on kohustuslik pidulik riietus, koolivorm, kooli
müts. Kool palub arvestada riietumisel ilmastikutingimustega.
LAAGRI KOOL
1. september
• 2.-8. klass kell 10
• ja 9. klass kell 12
ÄÄSMÄE PÕHIKOOL
1. september
• kell 10 klassijuhataja tund
• kell 10.30 aktus

Muudame kõik koos
Saue paremaks
Oletame, et sul tuleb suur sünnipäev, aga sul pole inimesi kuhugi majutada. Tahaksid
sõpradega välja minna, aga peale bussipeatuse pole eriti kuhugi minna. Ning mõnikord
tahaksid perega hoopis väljas süüa, ent valik on kesine.

Kernu Põhikool
1. september kell 10

GTL LABORI TIIM

Ruila Põhikool
1. september kell 12

Kuidas saaksime meie Saue
paremaks muuta?
Me olime Saue Gümnaasiumi
kaheksanda klassi õpilased,
varsti üheksandikud, ja me
osalesime möödunud õppeaastal GTL Laboris.
GTL on Glocally Transformative Learning ehk tegemist
on projektipõhisel ja kogukonda kaasaval glokaalselt
transformatiivsel õppel, mida
saab ellu viia mitme aine lõimingus ning kus on oluline
roll meeskonnatööl, uurimisel, kriitilisel mõtlemisel,
loovusel, kommunikatsioonija kodanikuoskuste arengul
ning ettevõtlikkusel.
Laboris õppisime, kuidas
kogukonda ja laiemalt ühiskonda paremaks muuta ning
ideid jagada.

Turba Kool
2. september kell 9

Nissi Põhikool
1. september kell 11

Kõrvaklapid peast
ja rattalt maha
Kui hakkad raudteed selleks ette nähtud kohas
ületama, võta kõrvaklapid peast.
Kui sõidad rattaga, tule kõrvaklappide peast võtmisele
lisaks rattalt maha.
Veendu mõlemal juhul, et
rongi ei tule, ja ületa raudtee
jalakäijana, ratas käekõrval.
WWW.OLE.EE

MTÜ Laitse Seltsimaja
võtab tööle:
SELTSIELU EDENDAJA, kes

• lükkab külaelule hoogu juurde,
• oskab kirjutada ja ellu viia
projekte,
• korraldab kohapeal tegevusi erinevatele
vanuserühmadele
Sa sobid sellele tööle, kui Sul on:
• loovust ja organiseerimisoskust;
• täpsus, korrektsus, usaldusväärsus ja
suhtlusoskus;
• valmisolek tööks erinevate huvigruppidega;
• iseseisva töö oskus ning vastutusvõime;
• arvuti kasutamiseoskus;
• soovitavalt töökogemus kultuuri- või
noorsootööalal;
• eesti keele oskus;
• soovitavalt kõrgharidus;
• valmisolek tööks õhtusel ajal ja
nädalavahetustel;
• sära silmis ja hulganisti teotahet.
Kandideerimisel tuleb kasuks:
• • autojuhilubade olemasolu,
• • võõrkeele oskus.
Omalt poolt pakume:
• huvitavat ja mitmekülgset tööd,
• paindlikku tööaega ja korralikku palka
(bruto 1150 €)
• toetust ja juhendamist,
• eneseteostusvõimalust,
• palju uusi sõpru ning põnevaid väljakutseid.
Tööaeg: täiskoormus
Töö asukoht: Laitse Seltsimaja,
Kaasiku küla, Saue vald

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Lisainfo: Einar Alliksaar, MTÜ Laitse Seltsimaja
tegevjuht, 53432855

Kandideerimiseks edasta CV ja Sinu visioon külaelu
korraldamisest aadressile info@seltsimaja.ee
hiljemalt 31. august 2019

Millega me kogu aasta vältel tegelesime?
Esiteks oli vaja teada saada,
mis probleemid Saue linnas
üldse on, kas oleks vaja midagi paremaks muuta?
Ideid korjasime mitmes
osas. Kõigepealt vaatasime
ise ringi ja tegime ajurünnaku, siis intervjueerisime peresid linnas, aga ka teisel pool
piiri vallas. Edasi koostasime
küsimustiku Saue Gümnaasiumi gümnasistidele.
Andmete analüüs võttis
päris kaua aega, aga oktoobri
lõpuks oli esile kerkinud kolm
ideed, millega otsustasime
edasi minna: kogukonnakino,
hostel ja toidukoht.
Järgnevate kuude jooksul
jagunesime kolme rühma, iga
tegeles ühe idee arendamisega.
Kinotiim tegeles kogukonnakino loomise ja tehniliste küsimustega. Hostelitiim
arendas majutusasutusse kolme erinevat liiki toad, aga
ka päevaspaa. Restoranitiim
uuris, millist kööki oleks vaja
lihtsamas toidukohas ja milline võiks olla nii noortele kui
vanematele sobiv ning taskukohane menüü. Menüü koostamisel osalesid kõik rühmad.
Märtsis hakkasime ette
valmistama ettekannet kogukonnale, et saada esmast
tagasisidet. Kohtumine kogukonna esindajatega toimus
13. aprillil 2019. Tegime ettekanded ideedest, saime väga
kasulikku tagasisidet ja vastasime küsimustele.
Tuli kutse Helsingi Ülikooli projektimessile 20. mail,
kus saime väga positiivse
tagasiside ettekande esitluse
ja sisu kohta. Samuti valmistasime video, mida maailmaga jagada (kuulume TEDEd
kogukonda), kirjutasime blogipostitused ENGAGE plat-

Fotod: GTL Labor
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Saue GTL Labori tiim Helsingi Ülikoolis projektimessil.

GTL Labori tiim.

vormile ja eestikeelse artikli
tegemiste tutvustamiseks.
Lähemalt meie ideedest
Saue Kino võiks olla kogukonnakino - väike, lihtne,
taskukohane. Sissepääs kutsuv, ekraan ja tehnika pigem
odavamad ja pisemad, samas
hind soodsam. Toolid võiksid olla liigutatavad, et saaks
ruumis muidki üritusi korraldada. Filmid võiksid olla
erinevad, nii vanemad kui
uuemad. Inimestel oleks hea
meel lihtsalt sõpradega koos
aega veeta.
Saue hostel Kodu Eemal Kodust oleks koht, kuhu saaks
majutada kaugelt tulevad õpilased - näiteks umbes 20%
gümnasistidest ei ela Sauel -,
aga ka inimesed, kes vajavad
majutust vaid üheks-kaheks
ööks. Hostelis võiks olla korrus üürikorteritega noortele
peredele, kus oleksid väiksed eraldi toad ja suuremad
jagatavad toad, näiteks laste
mängutuba, ühisköök ja saun.
Hind võiks olla taskukohane.
Kõige alumine korrus hostelist võiks olla päevaspaa, mis
avatud kõigile.
Toidukoht Saue Snäkk oleks
õpilasfirma kohvik. Linnas

pole eriti söögikohti. Saue
Snäkis pakutaks erinevate
maitsetega toite, lihtsaid, aga
tervislikke. Pakutav kiirtoit
oleks näiteks värske smuuti ja
erinevad wrapid. Söögikohas
oleks ka taskukohased hinnad.
Kohtumisel kogukonnaga
saime aru, et kõik need asutused saaksid pakkuda noortele esmast töökogemust kodukohas. Me kõik tahaksime
töötada sellistes asutustes ja
need veelgi paremaks muuta!
Kui kevadel kokkuvõtteid
hakkasime tegema, arutasime, mis on õppimise mõte?
Siin mõned, mis välja pakkusime.
• Õppimine aitab ühiskonnas paremini hakkama saada.
• Õppimine aitab maailma
muuta, aitab meil maailma
paremaks muuta.
• Õppimine muudab ka
meid!
• Tavaliselt nähakse õppimist kui midagi, mis toimub klassiruumis ja õpetaja
juhendamisel. Meie oleme
õppinud igal pool: klassis, kogukonnas ringi käies, videode
kaudu maailmas olles, õppida
on võimalik igal pool ja kõi-

GTL labor
GTL Labori tiim (endine 8.,
tulevane 9. klass): Grete,
Eva-Maria, Maria-Brett, Carmel, Karel, Marko, Richard,
Mart, Kristiin, Marii-Anett,
Kaisa Lotta
Juhendajad: Kristi Läänesaar (Saue Gümnaasium),
Anu Tammeleht (Tallinna
Ülikool)
Artikkel valmis osana
õppeprogrammist.

gilt. Tarkus võib tulla teistelt
õpilastelt, vanematelt, üldse
inimestelt.
Kutsume üles õpilasi ja
õpetajaid GTL Laborit katsetama: seda saab teha igas
aines ja see toetab igasuguse
materjali õppimist.
Kogukonda
julgustame
õpilaste ideid ja algatusi toetama. Meil endil pole materiaalseid võimalusi, et ise
ideid ellu viia, aga kohalikud
elanikud, omavalitsus ja ettevõtjad koos saaksid kindlasti
kogukonda paremaks muuta.
Meie usume, et noored
saavad kodukoha arengusse
panustada!

Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester (HNPO) ja Harjumaa Keelpilliorkester (HKO) külastasid
8-11. augustil Valgevene Vabariiki ning andsid kontserdi 10. augustil vähemusrahvaste festivalil
Eesti Kultuuripäeval Minski raekoja platsil.
Foto: HNPO

SIRLI ILLAK-OLUVERE

O

rkestrite
ridades
osales 10 Saue
Muusikakooli endist ja praegust õpilast
ning õpetajat.
Sellel päeval esines
seitse erinevat kollektiivi
Eestist, solistidena astusid
üles Marko Matvere, Kelli Uustani ja Peeter Kaljumäe. Kuulajaid jätkus
terveks pikaks päevaks,
hinnanguliselt kolm tuhat.
Laval kõlasid HNPO ja
HKO ühendatud orkestri esituses teosed rahvamuusikast rokini. Eesti
heliloojatest oli esindatud
Tõnis Kõrvitsa, Ott Kase,
Raimond Valgre ning
ansamblite Tornaado ja
Metsatöll muusika. Suurt
äratundmisrõõmu valmistas publikule tuntud Dunajevski meloodia filmist
„Kolm musketäri“. Solistidena astusid üles Martin-Eero Kõressaar basskitarril ning Lauri Metus
ja Marko Metus lauluga.
Kulminatsiooniks oli ühisnumber Marko Matverega,
kus esitati Raimond Valgre kirjutatud „Saaremaa
valss“. Ühendatud orkestrit juhatasid Harry Illak,
Lauri Metus, Olev Roosa
ja Sirly Illak-Oluvere.
HNPO on projektorkester, mis loodi 1996. aastal noortele muusikutele,
puhk- ja löökpilliõpilastele toreda orkestrimängu
kogemuse saamiseks.
Orkestri missioon on

Laval kõlasid HNPO ja HKO ühendatud orkestri esituses teosed rahvamuusikast rokini. Kulminatsiooniks oli ühisnumber Marko
Matverega, ettekandel Raimond Valgre kirjutatud „Saaremaa valss“.

koos musitseerides jagada
innustust pillimängu õppimiseks, soojust ja kirge
muusika armastamiseks.
Igale tahet omavale pillimängu õppivale noorele
on koht orkestris oskuste
võimetekohaseks rakendamiseks.
Esimeste aastate toimetamisi ja tegemisi juhtis
sisetunne, mille ajendil
otsiti võimalusi kokku
tulla. Mööda Harjumaad
rännates harjutakse koos
ületama raskusi ja tundma
rõõmu kordaminekutest.
Orkestriliikmete vahel on
väljakujunenud kestev ja
võimas ühtekuuluvustunne. Orkestri hea käekäigu
eest vastutajad on dirigendid ja õpetajad Harry
Illak, Sirly Illak-Oluvere,
Olev Roosa, Lauri Metus,
Kalev Saar, Eda Jürisoo.
Orkestri direktor ja mänedžer on Kristiina Lii-

vik, tema administreeriv
abiline Ruth Pääsuke.
Alates aastast 1996 on
HNPO osa võtnud kõigist üld- ja noorte laulupidudest ja ka Harjumaa
maakondlikest laulupidudest, osalenud festivalidel
Rootsis, Taanis, Ungaris, Hispaanias ja Prantsusmaal,
korraldanud
kontsertreise Islandile ja
Ahvenamaale ning hansapäevadele Pihkvas ja võtnud osa puhkpilliorkestrite konkursist Tšehhis ning
Slovakkias.
Orkester on korraldatud viis puhkpillimuusika festivali Sauel: 2009
„Mõte saab teoks“, 2011
„Puhu tuul“, 2014 „Tulgõ
Kokko“, 2017 „Tormakas
algus“ ja 2019 „Käes on
jälle suvi“.
HKO loodi 2003 ja tegutseb juba kuueteistkümnendat hooaega. Ühiseks

Raimo Kangro 70. sünniaastapäevale pühendatud
kontsert Ruilas
Ruila mõisakoolis toimub 15. septembril kell 16 helilooja ja pedagoogi
Raimo Kangro 70. sünniaastapäevale
pühendatud kontsert, esineb ansambel Hortus Musicus.
TIIA ROSENBERG

R

uilas on mõisakontserte toimunud nii
„Unustatud mõisate“ kui teiste erinevate projektidega. Möödunud suvel
esines mõisas ansambel
Corelli Consort, kontsertsarja „Eesti mõisad“ piletitulu toetas Ruila koolile
väikekannelde ostmist.
Saue valla toetusel on
Ruila piirkonna alla koon-

dunud seitse ümberkaudset
küla, koostatud on ühine
tegevuskava kultuuri- ja
vabaajaürituste läbiviimiseks kohapeal.
Kogukond tegeleb kohapärimusuurimusega, korraldas piirkonna lastele lastelaagri, tantsukursused.
Kavas on ühine õppereis
Pärnumaa seltsitegevusega
tutvumiseks ja mõisakontsert.
Konsert on pühendatud

helilooja Raimo Kangrole, kellega oleme ka Ruila
koolis lühikest aega kolleegidena töötanud. Raimo on
jäänud meelde erakordselt
sõbraliku ja vastutuleliku
inimesena.
Vaatamata sellele, et
tegu oli tunnustatud helilooja ja konservatooriumi
õppejõuga, ei olnud talle
liiast külakoolis valmistada ette huvitavaid esinemisi koos õpilaste ja õpetajatega.
Meenub, et otsisin kord
esimese klassi aabitsapeole
klaverisaatjat ja Raimo lõi
meelsasti kaasa. Vahetundides tõi Raimo õpetajate
toa pingelisse õhkkonda
talle omasel muhedal moel
vaheldust, rääkides mõne
anekdoodi.

musitseerimiseks kogunevad noored pillimängijad
koos õpetajatega maakonna kolmeteistkümnest
muusika-ja kunstide koolist.
Orkestril on kaks koosseisu: noorem ja põhikoosseis. Esimeses mängivad
lapsed I-IV klassini, põhikoosseisus V- VII klassini
ja edasi ka peale muusikakooli lõpetamist.
Esimene orkestri dirigent oli Hando Põldmäe.
Koostööd on tehtud mitmete külalisdirigentidega:
Taavi Kull, Riivo Jõgi,
Jüri Ruut Kangur, Sirly
Illak Oluvere, Harry Illak,
Juan Jose. Praegu on dirigentideks Tekla Tappo ja
Imre Rohuväli.
Orkestri hooaeg algab
igal aastal augustis toimuva laagriga ning kulmineerub kevadel kontserdiga, osalemisega festivalil

või laulu- ja tantsupeol.
Ettevalmistava töö teevad maakonna koolides
ära entusiastlikud õpetajad, tänu kellele lapsed
orkestrisse jõuavad. Orkester on osalenud festivalidel Austrias, Tšehhis,
Ungaris, Rootsis, Venemaal, Itaalias ja Prantsusmaal, kolmel aastal Pille
Lille organiseeritud klassikalise muusika päevadel
Tallinnas ning J. Paku festivalil Rakveres.
Nii HNPO kui ka HNK
mängijad osalevad lisaks
ka Harjumaa Sümfooniaorkestri koosseisus.
Orkestrid tänavad Kultuurkapitali
Rahvakultuuri Sihtkapitali, Kultuurkapitali Harjumaa-,
Pärnumaa-, Ida-Virumaa
Ekspertgruppi, Saue valda, Loksa linna, Kose Pasunakoori ja kõiki lapsevanemaid.

Harjumaa Keelpilliorkester
(HKO) on kuuteistkümnendat
hooaega tegutsev kollektiiv,
kus mängivad Harjumaa
muusika- ja kunstikoolide
keelpillimängijad ning nende
õpetajad. Orkestril on kaks
koosseisu: ettevalmistusorkester ja orkestri põhikoosseis.
Orkestri eksisteerimise ajal on välja
kujunenud tegevused: harjutuspäevad koolivaheaegadel või nädalavahetustel, osalemised laulu– ja tantsupidudel, kontserdid kahel-kolmel
korral aastas ning osalemine erinevatel festivalidel. Viimane on suur
eesmärk mängijatele ning hea orkestri taseme tõstmise võimalus.
Saue Muusikakooli viiuliõpilased
on osalenud HKO tegemistes alates
2003. aastast, mil orkester asutati.
11.-17. juulil toimus Itaalias rahvusvaheline Festival Orchestre Giovanili, mille üks osalejatest oli HKO
põhikoosseis, dirigent Imre Rohuväli.
Saue Muusikakoolist osalesid
orkestri koosseisus Kadriann Ruul,
Elo Liisbet Palmsaar ja õpetaja Juta
Ross.
Festivali programmis oli orkestrile antud võimalus esineda neljas
suurepärases kontserdipaigas: Firenzes Piazza Signorial, Montecatinis Terme Tettucios, San Gimignanos
Piazza Duomos ja Cremonas Cortile
Federico II-s. Erinevates linnades
esinemine andis võimaluse tutvuda
kohaliku arhitektuuri ja kultuuriga.
Kontserdid toimusid sumedatel
suveõhtutel rahvarohkele publikule.
Orkestri repertuaar sisaldas tuntud
klassikuid, filmimuusikat ja Eesti heliloojate teoseid.
Itaalia publik on väga teadlik ja
muusikalembene ning võttis kõik
neli tunnipikkust kontserti soojalt
vastu.
Hooaja jooksul harjutatud kava
kulmineerus festivali kontsertidel
parimate esitustega, mis näitab
orkestri head ettevalmistust ja võimekust. Suur tänu Saue vallale, kes
toetas meie jaoks aasta suursündmusel osalemist.
Augustis alustavad orkestri mõlemad koosseisud ettevalmistust
uueks hooajaks, kus on juba ootamas mitmeid huvitavaid projekte.
JUTA ROSS
Saue Muusikakooli viiuliõpetaja
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HNPO astus üles Eesti
kultuuripäeval Valgevenes

Saue keelpillimängijad
esindasid
Eestit rahvusvahelisel
orkestrite
festivalil Itaalias

Saue Muusikakooli direktori Kristiina
Liiviku ideest alguse saanud „Saue
Kontserdisügis” tuleb taas.
See on pika traditsiooniga põnev
iga-aastane professionaalmuusika
kontserdisari, mis on alguse saanud
juba 2000. aastal. Sari kutsuti ellu,
et arendada kontserditraditsioone
Sauel, tutvustada ja populariseerida
muusikakooli õpilastele ja linlastele
kaasaegset muusikakultuuri.
SANDRA KALMANN
Saue Muusikakool

Ü

lla idee taga on ilusad kontserdid, kus
kuulajani tuuakse
parimad interpreedid, põnevad koosseisud ja kaunis
muusika.
Kontserdisarja
üks oluline punkt on kindlasti see, et igale kuulajale
leidub midagi meelepärast.
Ka seekord on võimalik kuulda süvamuusikaga
täidetud kontserte, meelelahutuslikumaid kohviku
ja meeleoluvalgusega, aga
ka heategevuslikku kontserti, kus esinejate hulgas

on Saue Muusikakooli õpetajad ning raha kogutakse
kooli pillifondi jaoks.
Kõikidel
kontsertidel
esinevad Eesti tippmuusikud nii klassika kui ka
jazzmuusika vallast. Ja mis
on veel oluline – kõik see
tuuakse oma koduvalda
kätte!
NELJA SÜGISKUU
JOOKSUL TOIMUB
VIIS KONTSERTI
17. september „Klassikalise muusika pärlid“
Kontserdisarja
avakontsert, esineb klarnetikvartett
koosseisus: Heimo Hodan-

Fotod: Sirje Piirsoo, Kristiina Liivik

Kontserdisügis algab, tulge kuulama

Aastal 2012 tegi Hortus Musicus kuulajaile ekskursi
renessanssmuusikasse.

jonok (teater Vanemuine),
Margus Vahemets (teater
Vanemuine), Edmunds Altmanis (rahvusooper Estonia), Andreas Aben (Saue
Muusikakooli õpetaja).

1. oktoober rahvusvahelise muusikapäeva heategevuskontsert
Esinevad külalisinterpreedid, Saue Muusikakooli õpetajad ja vilistlased.
Kontserdi tulu läheb Saue
Muusikakoolile uute pillide
soetamiseks.
15. oktoober „Klaver tuleb külla“

Kristiina Rokaševitši soolokontsert koostöös Eesti Interpreetide Liiduga.

Aastal 2013 lõid soojas klubilises õhkkonnas pingevaba meeleolu
Siim Aimla Trio ning poeedid Jürgen Rooste ja Kaur Riismaa.

12. november „Mitmekesi
mitut moodi metsasarvest”
Esinevad ERSO metsasarvekvartett (Mattias Vihmann, Valdek Põld, Tõnu
Künnapas, Kalmer Kiik) ja
rahvusooperi Estonia metsasarvekvartett (Rait Erikson, Inno-Mart Kont, Hanno Kedik, Vigo Uusmäe).
3. detsember jazzikontsert
Liina Saar „Õhtulaulud“ ja
loomingu tutvustamine.

Aastal 2014 avas Brassical humoorikalt ukse põnevasse
puhkpillimaailma.

Nissi kandi suvelõpukohvikud pakuvad
31. augustil maitse- ja meeleelamusi
MTÜ Kultuuriselts Nissi Särts koostöös
MOMU ja tublide kohvikutegijatega
kutsuvad suvelõpukohvikutesse, mis
on avatud suve lõpu puhul 31. augustil
kell 11-18 Turbas, Lehetus ja Nissis.
MTÜ KULTUURISELTS
NISSI SÄRTS

E

rinevatel
kohvikutel on erinevad lahtioleku ajad, need on
kirjas plakatitel ja Google
Maps kaardil, mille leiab
FB ürituselt Suvelõpukohvikud.
Samal ajal on Turba
MOMU-s kaubandus-tööstuskoja hooaja alguse pidu.
Esineb Karl-Erik Taukar,
kelle kontserdile pääsevad
kõik inimesed muuseumipiletiga. Taukari esinemised
muuseumis on kell 13.2514.00 ja kell 15.00-15.25.
MOMU-s toimuvad ka
giidiga ekskursioonid kella 13 ja 15 paiku, ajad veel
täpsustuvad.
Nissi naiskodukaitse kohviku tulu läheb kõik Nissi
noorte kodutütarde jaotelgi soetamiseks
Eesmärk on lastele võimaldada rohkem aega vabas
looduses nutivabalt. Kavas
on õnneloos vägevate auhindadega ja õhupallifiguuride meisterdamise töötuba.

Esineb lõõtsamees Kaido.
Menüüs on kindlasti midagi
magusat, aga ka kõrvitsapüree supp, kanatortillad ja
palju muud maitsvat. Säästame keskkonda - oma nõudega toidu ostjale on kuum
jook tasuta. Kohvik tegutseb Nissi kogudusemajas
Nissi tee 55, maja kõrval on
laste mänguväljak. Kohvik
on avatud kell 11-15.
Lambikohvik ja väike
kirp ning esinejad ootavad kõiki Riisiperes Metsa 13 maja ees
Saab nii kartulisalatit kui
mõnusaid kooke, lastele nõukaaegne mängutelk
koos mänguasjadega. Esinevad TLU vokaalansambel
VoxNova, ansambel Kemoteraapia, Nissi Trollide lapsed.
Kohutava ilma korral
kolib kohvik Riisipere lasteaeda.
Kui soovite esineda või
kirbukal kraami välja panna, võtke ühendust 5596
5667, Raina Vaarmaa. Kohvik on avatud kell 11-16.

Seekord keskendub Jõulupere kohvik värskusele
ja rohelusele
Menüüs on värsked ja populaarsed salatid ning wrapid igale maitsele. Ei puudu
ka magusad ja soolased
küpsetised ning imehead
kokteilid. Tule ja naudi
koos sõpradega. Jõulupere
kohvik asub Turbas Tööstuse 5c. Kohvik on avatud
11-18.
Muuseumi kohvik pakub
suurepäraseid maitseelamusi
Tööstuse 3-1 Turbas tegutseb Muuseumi kohvik, kus
BiteMe soov on pakkuda
klientidele suurepäraseid
maitseelamusi.
Söögid valmistame kohalikust kvaliteetsest toorainest, rõhutades käsitööd
ja järgides hooaegu.
Pakume klientide heakskiidetud käsitööburgereid,
valikust ei puudu laste lemmikud friikartulid majakastmega.
Menüüs on erinevad käsitööburgerid: 100% veiseliha, krõbekana, bbq, xxl
burger ja friikad. Kohvik
on avatud kell 11-18.
TIXU kohvik tuleb taas
Juba varasematelt kohvikupäevadelt tuttav TIXU kohvik tuleb taas Turbas Aia 1.
Ootab maitsma jaanipäeva parima pagari tiitliga
pärjatud punaseid samet-

Foto: Annika Roosimägi
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Triin Verneri koogid tänavu kihelkonna kodukohvikute päeval
Nissi õpilaskohvikus, nende ostjad toetasid telgi soetamist
noorkotkastele ja kodutütardele.

kooke, vana head Turba
baari ajast tuttavat IKSI
seljankat ja palju muud suupärast!
Elava muusikaga kostitavad kell 11 muusikaseltsi
Nissi Trollide lapsed, kell
13 Riisipere külakapell ja
kell 16 multiinstrumentalist ja laulukirjutaja Riho
Kerde, kes on välja tulnud
stuudiovaikusest ja annab
eksklusiivse välikontserdi. Kui oled väsinud räpist
ja popist, tule kuula New
Country't Riho Kerde tõlgenduses. Tantsimine ko-

hustuslik - tasub kindlasti
kohal olla. Kohvik on avatud kell 11-18.
Turba kodutütarde suvelõpukohvik
Turbas Metsa tänav 4 korraldavad Turba kodutütred
ühe toreda suvelõpukohviku. Lisaks heale toidule
valmistavad
kodutütred
ette viktoriini noorematele
ja vanematele kohvikukülastajatele ning hõrgutiste
maitsjaid ootab ka „Iga loos
võidab" õnneloos. Ilusa ja
kuiva ilma korral saab toi-

muma Turba esimene vahupidu.
Kohviku tulud lähevad
osalenud noorte ühise väljasõidu või mingi muu huvitava ja hariva tarbeks,
olenevalt teenitud tulu suurusest. Kohvik avatakse
kell 11, kuiva ilma korral
kell 13-14 vahupidu.
Kohvik Naised hoovis
Turbas Tööstuse 6
Naised - Kairi, Helvika,
Tiia ja Merje - on erinevat
nägu: talvel Tantsupisik,
suve alguses Teletups ja
suve lõpuks Naised hoovis.
Naisi seovad ühised huvid
ja suur armastus hea toidu
vastu. Igaüks on iseenese
moodi ja seepärast on ka
toit, mida kohvik pakub,
mitte kesine, vaid hea.
Oma tassiga esimene
kohv tasuta. Menüüs friikad, taimetee, sushi, pannkoogid, kooki kohapeal ja
kaasa.
Meeleoluks mängib lõõtsamees Kaido Ray Kallikorm. Kohapeal ka õnneloos. Kohvik avatakse kell
13 ja jääb avatuks kuni jagub sööki ja lusti.
Pannkoogisõbrad, tähelepanu!
Suvelõpukohviku avab ka
Lehetu Külaselts. Kohvik
on avatud kell 12-15, pannkoogid nii soolased kui magusad. Lastele tegevused ja
mängud.

Ruila kogukonna lastelaager Roostal

LIVIA ROOMETS

H

ea oli kogeda, et
laagri vastu oli
lastel huvi suur ja
nimekiri täitus uskumatu
kiirusega.
Laager toimus Läänemaal Roosta puhkekülas,
kus on loodud suurepärased tingimused, et lastel
oleks võimalik kõik planeeritud tegevused praktilisel
kombel läbi teha.
Esimese
laagripäeva
tegevusi viis läbi Naiskodukaitse Lääne ringkonna esinaine Eda Loik oma
naiskonnaga, kes õpetasid
lastele metsas turvalist liikumist ja oluliste metsamärkide meelde jätmist, et
matkates mitte eksida.
Esimeseks praktiliseks
ülesandeks sai metsaonni
ehitamine, kui peaks juhtuma, et mingil põhjusel tuleb
öö metsas veeta. Ehitusmaterjaliks olid vaid kuivad
männioksad ja sammal. Päris lõpuni onni ei ehitatud,
aga põhitõed said kõigile
selgeks.
Looduses liikudes võib
juhtuda, et väänad jala või
vigastad end muul kombel.
Kuidas abistad matkakaaslast esmaste abivahenditega, et jõuda turvaliselt metsast välja?
Lapsed õppisid kanderaami valmistamist ja sideme tegemist vigastatud
käele esmaste käepäraste
vahenditega, mis matkal
kaasas on.

Omavalmistatud kanderaam täiesti töötas ja kannatanu viidi metsast välja.
Kui metsas said ülesanded tehtud, liiguti tagasi
laagri välialale, kus tuli
lõkkeplatsil tulepulkadega
süüdata lõke. See tegevus
ei olnud kohe kindlasti kergete killast. Lõpuks saadi siiski tuli üles ja nüüd
oli aeg valmistada lõuna.
Menüüsse kuulus lõkkel
keedetud tee, labidal praetud pannkoogid ja metsast
korjatud mustikatest tehtud
mustikamoos.
Et plastmasspudelis saab
vajadusel vett keeta, oli uudiseks ka täiskavanutele.
Kindlasti kulub see tarkus
tulevikus marjaks ära.
Metsas liikudes said lapsed teadmisi ka söödavatest
ja mürgistest marjadest,
omandatud teadmised pandi proovile viktoriini lahendades.
Päevase tegevuse lõpetuseks sobis üks pikk matk
mööda rannikut, kus sai
proovida lutsukivi siledust,
korjata imekauneid merekarpe ja vaadelda rändlinde, kes alustamas oma sügisrännet.
Kahjuks mitte kõik linnud ei jõua oma talvituspaika, ei aita siin mere- ega
maapääste.
Ruila Põhikooli kunstiõpetuse õpetaja Ülle Palumets juhendas meremaali
õpituba, kus valmisid imelised tööd läbi erinevate
vaadete ja kujutelmade.

Fotod: Livia Roomets

Multikategu sobib nii poistele kui tüdrukutele
Saue huvikeskuses alustab sel
õppeaastal juba seitsmendat hooaega
animastiooni huviring koostöös
Nukufilmi Lastestuudioga.
NUKUFILMI LASTESTUUDIO

S

elle aja jooksul on meil
multifilmide tegemist
õppimas käinud paras
hulk huvilisi. Oleme üheskoos avastanud ja arenenud
sisuliselt ja tehniliselt.
Meie kasutuses on Nukufilmi Lastestuudio ja
Saue huvikeskuse tehnika
ja programmid ning lisaks
pliiatsile saab filmi joonistada näiteks graafilise digilauaga.
Animatsiooni ringi ootame kõiki huvilisi, kellele
meeldib joonistada, meiste-

dada ja lugusid välja mõelda, aga mitte ainult: meil
saab ka fotokaamerate, arvutite ja programmide kasutamist õppida.
Multikategu sobib nii
poistele kui tüdrukutele
ning filmi saab teha meeskonnas või ka päris üksi.
Kui on huvilisi, kes lisaks tavapärastele animatsioonitehnikatele soovivad
3D animatiooni või arvutimängu tegemist katsetada, saab ka seda proovida.
Loomulikult on vaja veidi
kannatlikkust ja püsivust,
et üks multikas valmis saa-

Animatsiooni
tutvustav tasuta
töötuba 4. septembril
kell 16-18 Saue
Huvikeskuse
kunstiklassis. Olete
oodatud!

da - saab ka seda meiega
koos treenida.
Õppeaasta jooksul teeme
läbi erinevad multikatehnikad ja filmietapid: joonisfilmi, nukufilmi, digitaalse
animatsiooni, piksliania-

matsiooni ja katsetame
greenscreen'i võimalusi, lisaks monteerime, helindame, joonistame koomikseid
ja palju muud.
Nii et kui tahad teada
saada, mis asi see animat-

sioon on ja kui palju kaadreid tuleb teha, et saada
üks sekund filmi, tule piilu
kaadri taha.
Tegu on ühe huvitavama
filmitehnikaga ja põneva
loomingulise valdkonnaga, kus vaid fantaasia on
piiranguks ning füüsika
ja loogikaseadused ei pea
kehtima. Kaader haaval
üles pildistatud maailm
loob piiritud võimalused
lisaks lugude jutustamisele
ka õppetegevuses. Osale-

des animeerimise protsessis, pole osaleja pelgalt tarbija vaid looja.
Oma laiahaardelisuse ja
suurepäraste võimalustega
erinevate elualade integreerimisel, saab animatsiooni
kaudu arendada loovust ja
koostööoskust. Loovus on
tihedalt seotud kõigi inimtegevuse valdkondade ning
ajastu mõtteviisidega, sisaldades fotograafiat, kirjandust, kunsti, näitlemist,
muusikat, infotehnoloogiat
jne.
Nukufilmi Lastestuudio
on 15 aastat tegelenud animatsiooni kui loomingulise
meetodi õpetamisega. Ühel
poolt aitame noortel loojatel oma ideid ellu viia, õppides erinevaid tehnikaid
ja võtteid, teisalt osaledes
aktiivselt loomeprotsessis,
kus lõpptulemus pole peamine, vaid teekond ise.
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Koolilapsele on suvi kauaoodatud
puhkus, kuid ka puhkust saab erinevate
huvitavate tegevustega rikastada.
Nõnda pani Ruila kogukonna rahvas
plaani teha üks põnev laager oma
kogukonna lastele, kus õpetada
toimetulekut erinevates olukordades
maal ja vees.

Kolmanda
laagripäeva
teemaks oli merepääste
Õpetust olid jagama tulnud Noarootsi vabatahtlikud merepäästjad, kellel
oli kaasas varustus, mis
on vajalik nii paadiga merele minnes kui ka päästmist osutades. Lapsed said
proovida päästeülikondi,
tutvuda esmaabikohvri sisuga, proovida päästeveste
ja päästa hädasolijat.
Kolm päeva sisukat olemist möödus linnutiivul.
Ilmgi soosis tegevuste õnnestumist ning meri loob
oma imelise mõjuga rahuliku ja mõnusa olemise.
Läbi praktiliste tegevuste olid need päevad täis
toimetamist ja uute teadmiste omandamist. Loodame, et see ei jäänud meie
kogukonna laste jaoks viimaseks suvelaagriks ning
et järgmisel suvel on juba
uued plaanid ja põnevad
paigad lapsi ootamas.
Ilusat suve lõppu ja uue
kooliaasa algust soovides
Ruila Põhikooli õpetajad
Tiia Rosenberg, Livia Roomets, Ülle Palumets, Ruth
Durejko ja Aire Ansen-Kure.

7

Ühtepidi algas klubi Harju JK Laari paljudele
meeskondadele augustis hooaja teine pool,
kuid esimese klassi ja lasteaia lastele algab
septembris uus hooaeg. Treeningud algavad
võimalusel kõikides kohtades juba septembri
esimesel nädalal.
Treeningutega on võimalik aga nii poistel kui tüdrukutel
liituda aastaringselt. Poistel on võimalik lasteaedades treeninguid alustada juba 3-4-aastaselt – olenevalt, kuidas laps
hakkama saab. Ja loomulikult on oodatud ka tüdrukud koos
poistega jalgpalli algtõdesid õppima. Treeninggruppides
väljaspool lasteaia ruume saab osaleda juba 6-aastaselt,
seega ka enne kooli.
Kes liituvad alles kooli minnes pole probleemi, sest igal
aastal avab klubi uue esimese klassi grupi Laagri koolis.
Tüdrukute grupp on treeninud peaaegu kaks aastat, igas
vanuses tüdrukud on oodatud.
Treeningud toimuvad lasteaedades Laagris (Veskitammi, Laagri, RAM/Veskimöldre, Tuleviku, Nõlvaku) ja Laagri
ümbruses Nõmme lasteaedades (Kaseke, Piiri, Rabarüblik,
Nõmmekannike, Lauliku, Männimudila).
Koolilaste treeningud on Laagri kooli kunstmurustaadionil alatest esimesest klassist kuni üheksandani välja.
Eelmisel aastal alustas klubi treeninguid Pääsküla Põhikoolis, kus ka sellel hooajal on planeeritud jätkata.
Klubi ootab ka gümnaasiumis või ülikoolis käivaid noori
esindusmeeskonda, kuid seda läbi testperioodi, sest esindusmeeskonnas on väga tähtis hoida ja tõsta sportlikku
taset.
Harju JK Laagri treeningute kuutasud jäävad 20-50 euro
vahele, olenevalt mitu korda nädalas noor trenni teeb. Täpsem info www.harjujk.ee.
SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee

Klubi Harju JK Laagri
väga tegus suvi
Poisid sünniaastaga 2005 osalesid Gothia Cupil
Rootsis, mida kutsutakse noorte jalgpalli MM-iks,
sest seal osaleb tuhandeid võistkondi erinevates
võistlusklassides.
2007. ja 2009-2010. aastal sündinud poisid võtsid
osa Kokkola Cupist Soomes: vanemad saavutasid
väga tubli seitsmenda koha, nooremad jõudsid
finaali ja tulid teiseks. Lisaks loomulikult erinevad
Eesti-sisesed turniirid ja Eesti noorte meistrivõistlustel osalemine.
Klubi esindusmeeskond koos 2002.-2003. aastal
sündinud poistega on hetkel III liiga Põhja tsoonis
esikohal ja plaanib liikuda II liigasse ehk aste kõrgemale järgmiseks hooajaks mängima. Loomulikult
on vaja enne endale pääs välja võidelda, aga kurss
on positiivne.
2003. ja 2004. aasta poisid on viimaste mängudega parandanud esi- ja eliitliigas tabeliseisu ja
liiguvad selle hooaja eesmärgile lähemale - lõpetada omavanuste Top 5 seas Eestis.
Poisid sünniaastaga 2005 on hetkel omavanuste
esiliigas Top 3 seas. Klubi ootab pingsalt, milline
on seis hooaja lõppedes: hetkel jagatakse liidriga
võrdselt punkte.
2007. aastal sündinud poistel on käimas sportlikkus mõttes tähtis hooaeg, sest tegemist on kvalifikatsiooniaastaga, kus võisteldakse järgmise hooaja
omavanuste esiliigasse pääsemise nimel.
2008 sündinud ja nooremad on osalenud erinevatel turniiridel, et kogemusi ammutada ja mängurõõmu nautida, sest see on kindlasti nendevanuste
prioriteet.

Harju JK Laagri

KUTSUB JALKA TRENNI KÕIKI
LASTEAJA- JA KOOLILAPSI!

Täpsem info www.harjujk.ee
@harjujalgpallikool

harju_jk

Kivikülv Alliku külas
Vallaelanik Kairi pöördus lehe poole,
kuna Alliku külas on kaaskodanikud
paigutanud tänava äärde muru kaitseks
kive, mis on sõiduteele ohtlikult lähedal.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

V

äriheina ja Tammelehe tee nurgad on kõige kivirohkemad, ka
maa-ameti kaardirakendus
näitab kivikülvi teede ääres.
Kivid on täiesti tee servas
ja talvel lumega ei tea, kas
hange all on kivi või mitte.
Tänavad on päris tiheda
liiklusega ja piirkonnas on
palju lapsi erinevatel sõidukitel liikumas. „Olen täiesti

paaril korral õnnetust pealt
näinud, kus auto tulek on last
ehmatanud ja ta on rattaga
vastu suurt kivi kihutanud,“
räägib Kairi kivide ohtlikkusest mitte ainult talvel.
Ta lisab, et õnneks on väga
paljud elanikud mõistlikud ja
aru saanud, et aiataguse muru
kaitseks kivide tee vahetusse
lähedusse või ristmike nurkadele asetamine on ohtlik nii
autodele kui ratturitele. Eriti
talvel, kui ei tea, kas tee ääres
on hang või varjatult kivi.

Teedespetsialist Indrek Brandmeister
Ehitusseadustiku § 71 lõige 1 ütleb, et avalikult kasutatava tee
kaitsevöönd on teed ümbritsev maa-ala, mis tagab tee kaitse,
teehoiu korraldamise, liiklusohutuse ning vähendab teelt lähtuvaid keskkonnakahjulikke ja inimestele ohtlikke mõjusid. Teel on
kaitsevöönd, kui tee on avalikult kasutatav
Tuginedes ehitusseadustikule ja valla heakorraeeskirjale, kus
teemaal omavoliliselt asju ladustada ei tohi, on teeomanikul ehk
vallal õigus kaalutleda.
Kui teeomanik hindab, et ladustatud kivid ohustavad liiklust
ja seavad inimesed ohtu, siis ta nihutab need teest kaugemale või
veab kivid sootuks minema.

Riisipere kultuuriselts Kuramaa kursil
Foto: Ira Aro

Klubiga Harju JK
Laagri on võimalik
aastaringselt
liituda

Riisipere
kultuuriselts on
toimekas ühendus,
mis liidab erinevaid
inimesi, kel soov
midagi kohalikus
kultuurielus ära
teha ja sellest ka ise
rõõmu tunda.

Viive Suursalu
mõtisklus reisilt

EVI VENDLA
Riisipere Kultuuriseltsi
juhatuse liige

K

oos reisitakse palju
ringi. Näiteks võtsime
sel aastal ette Pärdi
keskuse külastuse, vaadates
eelnevalt ka Kumna mõisa.
Tore, et on hakkajaid, kellel
jätkub jõudu ja tahtmist mõisakompleksi taastada. Pärast
põikasime sisse Klooga näidisaeda.
Eesti Kontserdiga koostöös
jätkab Riisipere Kultuuriselts
orelifestivali raames kontserte Nissi kirikus, et juhtida
tähelepanu kodukiriku orelile
ja tuua inimesi orelimuusika
juurde. Tänavune kontsert oli
4. augustil.
Sellesuvine pikem reis, millest võttis osa 49 huvilist, viis
Kuramaale
Kolmepäevasel reisil, 12.-14.
augustil, nautisime Jurmala
pikka liivaranda, uudistasime Kolka nina. Väga meeldis
Ventspilsis, mis jäi meelde kui
lillede ja skulptuuride linn.
Lillekompositsioonid
ja

Kolka nina tipp.
Foto: Külli Rakovitš
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Nukkude aed.

plaaditud tänavad tegid linna
ilusaks ja omapäraseks. Külastasime ka legendiderohket
Edola lossi, kus avaldasid
muljet suured kollektsioonid,
muuhulgas ka väljapanek vääriskividest.
Sõit viis ka kunagisse Kuramaa pealinna Kuldigasse,
mis kuulus 14. sajandist Hansa
Liitu.
Lisaks ei jäänud külastamata kaunis idülliline Sabile
väikelinn Abava ürgorus. Linna sümbol on Veinimägi, mis

on kantud Guinessi rekordite
raamatusse kui põhjapoolseim
veinimägi, kus kasvatatakse
vabas õhus viinamarju.
Kõrval imetlesime nukkude aeda, kus oli nutikalt ja
inspireerivalt kasutatud tarbetuks muutunud esemeid. Igal
pool nautisime külalislahkust
ja sõbralikkust. Väga jäime ka
rahule oma giidi Arne Timmiga, kes kõikjal huvitavaid ja
kasulikke seletusi jagas.
On juba traditsioon, et reisi lõpus täidetakse rahulolu-

Meie Kuramaa reis Lätis. Mis
meelde jäi? Kõige kaunim
linn, mis näinud, on õiteilus
Ventspils. Mitte ühtegi võõrkeelset plakatit, ainult läti
keel. Mitte ühtki võõrkeelset
poe hinnasilti, ainult läti
keel. Kui palju on kasutatud
unikivi nii autoteedel kui
kõnniteedel. Isegi sebrad
maas on laotud eri värvi
kiviga. Lastesõbralikud
pargid. Palju lilleilu mujalgi.
Pole maas prügi, ega prahti.
Kõige huvitavamad lillepeenrad olid Rakvere raipest.
Tundus, et polnud juhuslik,
vaid külvatud. Meelde jäid
ka avalikud joogivee kaevud
linnades.

küsitlus, kuhu panna kirja ka
soovid uueks aastaks. Nii on
juba selge, et sellist toredat
reisi oodatakse ka järgmisel
suvel.
Täname Saue valda, kes
toetab ja annab võimalusi toredateks tegevusteks.

Foto: Saue TKD

Saue Taekwondo Klubi osales suvel
mitmetel võistlusetel ja suurtes laagrites, alustas Tšehhis Czech Open
võistlustega, kus osalesid sportlased
üheksast riigist.

SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee
Foto: Agnes Pajur
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ars-Lucas Liiu saavutas Tšehhimaal kahes
kategoorias kuld- ja
hõbemedali, treener Aleksandr Galaktionov tuli kullale.
Eesti
rannavõistluselt
Kunda Beach Open 13. juulil tõi Eloura Charles koju
kahes kategoorias kuldmedali. Lars-Lucas Liiule kuulus kolmes erinevas
kategoorias kuld-, hõbe- ja
pronks medal. Kuldmedali
said kaela ka Morgan-Cristofer Tarn ja Aleksandr
Muskevitš,
hõbemedali
Deniss Muskevitš. Joosep
Mägi võitis kulla ja hõbeda,
Rasmus Lokk tuli pronksile.
Treener Aleksandr Galaktionov esindas juuli alguses Eestit ülemaailmsel
universiaadil Itaalias Na-

polis. Kahjuks ei soosinud
fortuuna teda: esimene vastane oli Mongoolia sportlane, kes kokkuvõttes võitis
hõbemedali.
14.-29. juulini oli klubi kahenädalasel kvalifikatsioonilaagris Ukraina
mägedes Vorokhtas, kus
lapsed tegid kõvasti trenni,
jagasid kogemusi ja leidsid
palju uusi sõpru.
Osalejaid oli Moldovast,
Ukrainast, Lätist ja Valgevenest. Laager lõppes kohaliku turniiriga, kus klubi
näitas kõrget taset: Eloura
Charles kuld-, Lars-Lucas
Liiu,
Morgan-Cristofer
Tarn ja Birgit Danneberg
pronksmedal.
Augusti alguse rahvusvaheline laager Kiviõlis
kulmineerus suurejoonelise
võistlusega. Lisaks Ukrainale, Tšehhile, Valgevenele, Lätile ja Leedule olid

Vasakult: Eloura Charles, Lars-Lucas Liiu, treener Aleksandr
Galaktionov ja Morgan-Cristofer Tarn.

osalema tulnud ka Araabia
Ühendemiraatide sportlased. Konkurents ja tase olid
väga kõrged, kuid tulemused tublid: Eloura Charles
ja Aleksandr Muskevitš
kuld-, Lars-Lucas Liiu ja
Birgit Danneberg hõbe-

ning Morgan-Cristofer Tarn
pronksmedal.
Nüüd peab klubi puhkust, et veidi peredega
aega veeta, aga siis tuleb
uus hooaeg ja uued võidud.
Suur tänu Saue vallale laste
sporditee toetamise eest.

Marten Ojapõld läheb võistlussarja viimasele
etapile võrdses seisus konkurendiga
Kardispordi Eesti meistrivõistluste neljas etapp toimus 13. juulil Raplas, mini
klassis startis 21 võistlejat, nende seas
liidrina Saue poiss Marten Ojapõld.
SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee
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valifikatsioonis sõitis Marten välja 6.
positsiooni, mis andis eelfinaalideks stardikoha kolmandasse ritta. Esimeses eelfinaalis õnnestus
tal teha häid möödasõite ja
lõpetada sõit teisena. Teises
eelfinaalis pakkus ilmataat
huvitava üllatuse, kui otsus-

tas raja kaugemas osas asetseva kiire Metsakurvi lausmärjaks sadada. Sadu tabas
võistlejaid nii ootamatult, et
märjal rajal slikkrehvidega
sõites toimus seal hulganisti
väljasõite. Martenil õnnestus turvaliselt finišeerida 5.
kohal.
Finaalsõidu start 2. positsioonilt õnnestus ja esimese
ringi lõpuks juhtis Marten
võistlust. Poolel distantsil

peatati sõit kaasvõistleja
avarii tõttu.
Tuli kordusstart. Marten kaotas ühe positsiooni ja lõpetas võistluse teisena, kuid jäi
üheksapunktise eduga üldarvestuses esimeseks.
Kardispordi Eesti MV 5.
ja 6. etapp toimus augusti
esimesel nädalavahetusel
Hiiumaal Käina kardirajal.
Hiiumaa võistlus määrab
meistrivõistluste arvestuses
palju, sest tihtipeale tulevad
seal nii võit kui kaotus kahekordselt.
Hiiumaa võistlus oli
Martenile tõsine väljakutse,
kummalgi etapil ei õnnestunud vältida avariidesse
sattumist. Kokkupõrked toi-

musid avaringi stardisaginas ja lõhkusid kahjuks ka
kardi. Sellegipoolest õnnestus esimesel võistluspäeval
finišeerida 3. ja teisel päeval
4. positsioonil.
Kahe etapi tulemusel
kahanes Marteni edu Eesti
MV-l kokkuvõttes olematuks ning võistlussarja viimasele etapile 14. septembril Aravetel lähevad Marten
ja tema põhiline konkurent
Mark Dupnitski võrdselt
190 punktiga. Võitlus võitja
selgitamiseks tõotab tulla
vägev.
Täname toetajaid ja pöidlahoidjaid. Marteni võidusõite toetavad Citroën, higherselfbrand.com ja Saue
vald.

MyDance Tantsuklubi ja Harju JK Laagri
hoolivad noorte tervisest
Meie klubid alustavad uut hooaega
ning pööravad sel õppeaasal suurt
rõhku laste aktiivsele liikumisele ja
koostegemisele.
MERIKE KENS

S

estap võtsime osa odaviske
rekordimehe
Magnus Kirti üleskutsest 7.-26-aastastele noortele liikuda üheskoos 20 000
km. Ilusal augustikuu õh-

tul, küll tiba vihmasel, aga
soojal, saime Harku metsas kokku Harju JK Laagri
noortega ja start sai alguse.
Mets oli rahvast täis, oli nii
kõndijaid kui ka jooksjaid.
Õnnelikud leidsid mustikaidki, millega vitamiiniva-

Kütioru rada oli ligikaudu 4,2 km pikkune. Noortel tuli seda läbida
kaks korda. Ringil oli kolm korralikku tõusu ja tehnilist laskumist.
Just laskumistel ja tõusudel pani Romet osavuse ja sitkuse
maksma ning kasvatas enim vahet. Eduks teise koha ees kogunes
minut ja 11 sekundit.
Romet on ka Husqwarna Eesti olümpiakrossi karikasarjas M16
vanuseklassis liider, toimunud viiest etapist on ta kõik võitnud.
27. juulil õnnestus tal Elva rattamaratonil lausa üldvõit võtta.
Lehenumbri trükkimineku ajal, 21.-24. augustil, osaleb Romet Pajur Itaalias noorte Euroopa meistrivõistlused. Pärast neid
võistlusi saab ta kodus kaks ööd magada ja juba 28. augustil läheb ta Luxemburgi noorte tuurile maanteesõidus.
Romet on rattaga sõitnud alates kuue aasta vanusest. Tõsisemalt hakkas ta treenima 12-aastaselt. Ta on rattaklubi CFC liige,
treener Kert Martma.

rusid täiendada.
Läbisime oma seltskonnaga viis kilomeetrit ja lisasime üldisesse panusesse

75. Üleskutse lõpuks kogunes 749 aktiivse Eesti noore
koosliikumisest kokku 31
829 km.

PartnerAkro noored
akrobaadid arendasid end
Euroopa võimlemisliidu laagris
PartnerAkro noored akrobaadid Sauelt ja Keilast
osalesid esimest korda Euroopa võimlemisliidu
(UEG) koduvälises laagris, mis leidis aset Bulgaarias
Kamchia laagrikompleksis.
UEG treeninglaagris treenisid koos akrobaadid erinevatest riikidest, nagu Saksamaa, Kreeka, Inglismaa, Prantsusmaa, Bulgaaria,
Iisrael, Austria, Portugal, Ukraina, Tšehhi ja Eesti.
Nende hulgas olid ka noorte olümpial esimesi kohti saavutanud tippsportlased. Laagrist võttis osa 119 akrobaati, keda
juhendas kaheksa UEG eksperti, treeninguid viisid läbi parimad
tipptreenerid.
Kamchia kompleks nägi välja väga kaasaegne, mitme suure
spordihalliga, kus sai harrastada erinevaid spordialasid. Treeningtingimused olid suurepärased.
PartnerAkro noorte suureks rõõmuks oli treeningsaalis kolm
täismõõtmelist akrobaatikaplatsi, kus sai õppida uusi põnevaid
trikke.
Hallide kõrvalmajades asusid ööbimiskohad laagrilistele.
Kompleksis oli ka kino, teatrisaalid, lisaks veel suur amfiteatrilava.
Sel aastal esindas Eestit UEG laagris kolm klubi 22 akrobaadiga.
Noored treenisid viie päeva jooksul kaks korda päevas kolm
tundi. Koos õpiti uusi elemente, täiendati harjutuste tehnikaid ja
omandati uusi liikumisstiile koreograafia tundides.
Õhtul oli aega veel lõbusamatele tegevustele, sai ujuda soojas meres ja jagada tantsuõhtul teistega vahvaid tantsusamme.
Lisaks said ka treenerid hindamatu praktilise ja teoreetilise treenimiskogemuse.
PartnerAkro noored ja treenerid on väga tänulikud ning rõõmsad selle tohutult arendava kogemuse eest kõigile, kes akrobaate
toetasid. Tänu toetajatele sai see uskumatult tore sündmus võimalikuks ja jääb mälestustesse veel pikaks ajaks.
Foto: Kadri Ridaste

SAUE TKD

Saue noormees Romet Pajur võttis veenva võidu 20.
juulil toimunud maastikuratta Eesti meistrivõistlustel
olümpiakrossi (XCO) formaadis Kütiorus M16 poiste
vanuseklassis.

PartnerAkro noored akrobaadid Sauelt ja Keilast osalesid esimest
korda Euroopa võimlemisliidu laagris Bulgaarias.
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Suvi oli Saue taekwondo
lastele väga tegus
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Romet Pajuri hea minek

Saue Päevakeskus korraldas 4. augustil väljasõidu, et
nautida lilleilu Mädapea mõisas. Enne aga väisasime
Lasila mõisa.
Lasila mõis rajati 17. sajandil ja sel on olnud palju omanikke. 19. sajandi algul kuulus mõis von Baeridele, seal veetis lapsepõlve hilisem
maailmakuulus bioloog Karl Ernst von Baer. Talle on maja ees mälestuskivi.
Hiljem kuulus mõis veel Unger von Sternbergile ja viimasena Ernst
von Rentelnile. Praegu tegutseb mõisas Lasila põhikool. Kahjuks oli
ilm veidi vesine, seetõttu piirdusime ainult mõisa siseruumide tutvumisega. Kaunist mõisaparki imetlesime vaid läbi akna.
Mädapea mõisa on esmakordselt mainitud juba 1425. aastal. Pika
ajaloo vältel on sel olnud mitmeid omanikke, tuntuimad neist von
Pahlenid. Praegu kuulub mõis perekond Vartlale.
Meid võttis vastu lahke pererahvas, mõisaproua Marika ja mõisahärra Reemi. Härra tegi ringkäigu mõisas, kus võisime imetleda
mitmeid kollektsioone.
Härra ruumides oli õllekannude, lipsude ja hobutarvikute väljapanek. Põnev eksemplar oli külgsadul daamide tarvis.
Proua toas oli õmblusmasinate kogu, lastetoas aga arvukas nukkude ja nukuvankrite kollektsioon. Läbi kahe korruse oli seintel 800
Aivar Juhansoni šarži. Peahoones oli flokside näitus, kus iga vaasi
juures lille nimi.
Floksipäevi korraldatakse Mädapeal juba neljandat aastat
Floksid pärinevad Põhja-Aafrikast ja on meie maile jõudnud ligikaudu 180 aasta eest.
Pärast tutvustavat loengut suundusime mõisaproua juhtimisel
tema liigirikasse floksiaeda. Ta alustas flokside kasvatamist 2014, algul 60 sordiga. Praegu on kogus üle 1000 sordi! See on üks suuremaid
kollektsioone Euroopas.
Väga kõrgelt hinnatakse Euroopas vene sorte. Aretaja Ljubov
Golubitskaja on teinud kummarduse ka Eestile, luues sordid `Anne
Veski`, `Marika` ja `Malenkaja estonka`.
Ka Mädapea mõisaproua tegeleb sordiaretusega. Ühe uue lilla-valge sordi on ta nimetanud `Estonia 100`.
Igal aastal valivad külastajad lemmik floksisordi. Sellel aastal võitis kohalik sort, roosaõieline `Triinu`.
Jalutasime kaunite lillede keskel ja kuulasime perenaise juttu
flokside ja teiste ilutaimede kohta. Imetlesime tema teadmisi lilledest, pühendumust ja uskumatut energiat sellise kirevavärvilise lilleaia loomisel. Hüvastijätul soovisime pererahvale teotahet edaspidiseks. Kes soovis, sai enda aeda ka mõned uued floksiistikud. Oli väga
huvitav ja meeldejääv suvepäev.

Mädapea mõisa proua Marika tutvustas päevakeskuse
reisiseltskonnale liigirikast floksiaeda.

SALU KOOL OTSIB
OMA MEESKONDA
FÜSIOTERAPEUTI

Tööleasumine kokkuleppel.
Otsime oma meeskonda
füsioterapeuti. Töö toimub meie koolimajas Saue vallas,
Maidla külas. Töö on raske ja sügava puudega lastega.
Füsioteraapia on üks lisateenustest, mida pakume
kooliprogrammile lisaks ja õpilased saavad seda koolipäeva
jooksul.
Kandidaadilt ootame
• erialane kõrgharidus
• kohusetundlikkus
• töö ja aja planeerimise oskus
• soovitav eelnev töökogemus vaimse erivajadusega
inimestega (ei ole kohustuslik)
Meie pakume
• sõbralikku ja toetavat töökollektiivi
• kaasaegset töökeskkonda looduskaunis asukohas
• sõidukompensatsiooni
• tervise edendamise kompensatsiooni
• võimalust arendada ennast erinevate koolitustega

CV palume saata aadressil kool@salukool.ee.
Lisaküsimuste korral võib saata e-kirja või helistada tel 608
8618.

Abivahendi ostmine või
üürimine - mis on
soodsam ja mõistlikum?
Ootamatu trauma, soov minna abivahendiga reisile või pikaajalised tervisemured
tekitavad vajaduse õigete abivahendite järele. Aga millal tuleks eelistada
abivahendi üürimist ja millal tasub see välja osta?
KEIU VALGE
Invaru abivahendikeskuse
infojuht

Fotod: Invaru

Mädapea mõisa floksiaed on
üks suuremaid kollektsioone
Euroopas

Foto: Tiina Univer
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ui abivahendit vajatakse esimest korda, tekib tihti segadus ja küsimus, mida teha.
Eestlastele meeldib üldiselt
millegipärast pigem see,
kui asjad on nende omad.
Abivahendite
puhul
peab aga jälgima teisi aspekte: tervisliku seisundi
muutumist paremuse või
halvemuse poole, laste
puhul nende kasvamist ja
ajaperioodi, mille vältel on
abivahendit vaja. Samuti
seab omad raamid riigipoolne soodustus abivahendite soetamiseks.

Millal üürida?
Abivahendi üürimine on
mõistlik, kui tegemist on
ajutise traumaga, millest
taastumiseks on vaja liikumisel abi. Näiteks jalatraumade korral, kui on vaja kasutada karke, tugiraami või
ka ratastooli, on üürimine
kindlasti mõistlikum. Nii
on kulu abivahendile madalam ja lisaks ei jää abivahend pärast kasutamist koju
seisma.
Jalatraumade
korral
võetakse tavaliselt umbes
kaheks nädalaks kasutusele kargud, mille üüri hind
selleks perioodiks jääb alla
nelja euro. Kui aga traumajärgselt on vaja kasutada
näiteks kuu aja jooksul ratastooli, on keskmine üürihind üheks päevaks üle
euro.
Üüri kasuks tasub otsustada ka muutuva tervisliku
seisundi puhul, mis ei ole
seotud traumaga. Näiteks
eaka abistamisel, kelle vajadus abivahendi järgi võib
tervise tõttu muutuda.
Samuti annab üürimine
eelise neile, kes ei tunne
end uue abivahendi kasutamisel alguses kindlana, sest
üüritud abivahendi saab
lihtsasti sobivama vastu
välja vahetada või tagastada.
Eakate eeliseks on võimalus üürida abivahendeid
riigipoolse soodustusega.
Nii peab eakas tasuma ratastooli üürides ühes kuus
pisut üle kolme euro ja neljarattalise tugiraami puhul
üle viie euro.
Abivahendite üürimine
on mõistlik ka olukorras,
kus lähedase tervislik seisund on muutunud ja vajab
voodirežiimi. Sellisel juhul
saab muuta abivajaja kodused tingimused mugava-

maks nii üüritud hooldusvoodi kui ka potitooli abil.
Täisfunktsionaalsusega
elektrilise
hooldusvoodi
ühe kuu üürihind koos riikliku soodustusega on näiteks üle nelja euro. Sealjuures tagatakse nii voodi kui
ka potitooli eelnev põhjalik
hooldus ja desinfitseerimine, nagu ka teiste üüri-abivahendite puhul.
Samas eelistavad abivahendi üürimist ka paljud
puudega laste vanemad,
eriti just seetõttu, et lapsed
kasvavad kiiresti ja nende
igapäevased abivahendid
on vaja jooksvalt suuremate
vastu välja vahetada.
Kindlasti oleks mõistlik
üürida abivahend ka enne
seda, kui inimene soovib
abivahendi endale välja
osta. Sellisel juhul saab ta
eelnevalt teada, kas saab
sellise abivahendiga hakkama, kas abivahend sobib
tema kasutuskeskkonda ja
kas lähedased saavad tema
abistamise ning juhendamisega hakkama. Kui selgub,
et abivahend tegelikult ei
sobigi, saab selle lihtsalt tagastada ja vältida sel viisil
ebamõistlikke kulutusi.
Kui aga inimene saab

üüritud vahendiga iseseisvalt hakkama, tunneb ta
end ka ostu otsust tehes
kindlamini ja teab, et on
maksnud abivahendi eest,
mis sobib talle.
Üürida saab neid abivahendeid, mis on puhastatavad ja desinfitseeritavad
ning ei ole mõeldud ainult
personaalseks kasutamiseks.
Millal osta?
Teatud olukordades on
mõistlik abivahend välja
osta. Eriti siis, kui tegemist on personaalselt abivajaja jaoks valmistatud
või tellitud abivahendiga.
Näiteks ratastoolid, mida
kohandatakse ja toodetakse abivajaja vajaduste järgi
ja valmistatakse sellisel
juhul nii-öelda rätsepatööna. Riikliku soodustuse
saamiseks tuleb ratastooli
ostmisel läbida esmalt erimenetlus.
Samuti on mõistlik osta
abivahend välja olukorras,
kus abivajaja tervislik seisund püsib pikemat aega
muutumatuna ja abivahendi aastatepikkune kasutus
teeb majanduslikult mõistlikumaks abivahend üüri-

mise asemel välja osta.
Samas on mitmed abivahendid sellised, mida
polegi võimalik üürida,
vaid tuleb välja osta, Lisaks
personaalselt kohandatud
vahenditele kuuluvad nende hulka ühekordseks kasutamiseks mõeldud hooldusvahendid, alates abivajaja
pesemiseks mõeldud kinnastest kuni voodihaigetele mõeldud spetsiaalsete
lamatisi vältivate madratsiteni.
Riikliku soodustuse kasutamiseks ei tohi unustada
vajalikke dokumente
Teatud abivahendeid saab
nii osta kui ka üürida riikliku soodustusega. Riikliku soodustuse saamiseks
on vaja abivajajal või tema
lähedasel võtta abivahendikeskusesse pöördudes kaasa abivajajale väljastatud
tõend või rehabilitatsiooni
plaan, isikut tõendav dokument, isikliku abivahendi
kaart, puuet või töövõime
kaotust tõendav dokument
(nt otsus, puudekaart, töövõimekaart vm) selle olemasolul ning 18-26-aastase
õppiva noore puhul ka tema
koolitõend.

OMNIVA
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ostkast on midagi sellist, mis püsib aastaid
või
aastakümneid.
Siiski tuleks aeg-ajalt jälgida, kas postkast suudab
„teenindada“
praeguseid
hoopis mahukamaid saadetisi.
Postkastile kehtestatud
minimaalsed mõõtmed on
25x35x6 cm, kuid soovituslik on kasutada suurema
mahutavusega
postkaste.
Postkasti
postitamiseks
ette nähtud ava minimaalsed mõõtmed on 2x23 cm.
Lisaks võiks postkast olla
pealt täidetav, et vältida saadetise kokku murdmist, ja
lukustatav, et tagada saadetise turvalisus.
Postkastile peab olema
tagatud aastaringne kellajast sõltumatu ligipääs, tee
selleni ja alune peab olema
vaba takistustest: lumi, jää,
jalgrattad,
lapsevankrid,

suusad.
Oluline on, et postkast
on korralikult tähistatud,
sest tähistamata postkast
teeb keeruliseks kirjakandja
töö ja oodatud saadetised ei
pruugi kohale jõuda. Juriidilise isiku postkastile peab
olema märgitud ka ettevõtte
nimi / nimed, et kindlustada
posti toomine neile firmadele, kes postkasti kasutavad.
Kortermajades paigaldatakse postkast kortermaja
välisukse vahetusse lähedusse. Näiteks saab kasutada välisukse sisse paigaldatavaid postkaste, et tagada
ligipääs välisust avamata.
Juhul, kui postkastid on paigaldatud trepikotta, võiks
kasutada universaalvõtit.
Eramaja puhul paigaldatakse postkast elamut
piirava aia külge. Aia puudumisel on heaks tavaks
paigaldada postkast krundi
teepoolsele piirile. Hoolitseda tuleb, et koduloomad

E-Selver laienes ka Riisiperre ja mujale Saue vallas.

Postkastid Ääsmäel aastal 2017.

(eelkõige koerad) ei pääseks
postkasti juurde või teisele
poole aeda, sest sellisel juhul on postikulleril õigus
keelduda postkasti teenindamast enda turvalisuse tagamiseks.
Külades paigaldatakse
postkastid eeskätt põhimaantee või suurema hooldatud tee äärde, koondades
ümbruskonna adressaadid
ühte kohta. Kokkuleppel
paigaldatakse postkast eluvõi asukohast mõistlikule
kaugusele, näiteks lähimasse bussipeatusesse, küla
infotahvli juurde või teeotsa. Alati tuleb arvestada, et
saaks sõidukit ajutiselt peatada, seejuures ohutult sõidukile ja inimesele. Tagatud
peab olema aastaringne ligipääs postkastile ja teehool-

dus. Postkastil peab olema
nähtavale kohale märgitud
küla ja talu nimi.
Kui muudad postkasti
asukohta, teavita ka Omnivat kodulehel asuva veebivormi abil. Vajadusel võetakse sinuga ühendust, et
postkasti asukoht kinnitada
või selle paigaldamist täpsustada.
Kindlasti on oluline postkasti asukoht kooskõlastada: kahjuks ei ole võimalik
posti toimetada neisse, mille asukoht ei ole kinnitatud.
Samuti ei ole Omnival kohustust toimetada saadetisi
postkasti, mille paigaldamine ei ole kooskõlastatud.
Augustikuu lõpuni on
Omniva e-poest võimalik soetada soodushinnaga
postkaste.

Õunauputus? Kui kannab, siis anna!
Õunastop on koht, kuhu aiaomanikud
saavad viia üleliigsed õunad ja kust
soovijad, kel kodumaiseid õunu käepärast ei ole, saavad need kaasa võtta.
SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee

Õ

unastopi
peatused
asuvad Tallinna parkides, lasteaedades
ning avalikes ja rahvarohketes kohtades: ikka selleks,
et lapsele lasteaeda järele
minnes või õhtul pärast tööd
poest läbi hüpates oleks mu-

gav maitsvad õunad koju
kaasa haarata.
Esimesed õunastopi peatused asuvad Lasnamäel,
Mustamäel, Põhja-Tallinnas
ja Tallinna kesklinnas. Õunastop on koht, kuhu saab
üleliigsed õunad ise viia,
aga võib ka leppida kokku
Omniva kulleriga, kes kord
nädalas õunad kodust ära

toimetab.
Et see aasta on
õunastopi esimene
aasta, saavad kullerit tellida vaid Tallinna, Viimsi, Maardu, Loo, Jüri, Laagri
ja Harku elanikud.
Pealekorje kohtade arv on piiratud.
Et leppida kokku
kullervedu Omnivaga, tuleb eelregistreerida.
Ära viska häid õunu ära!
Valmista rõõmu korterites
elavatele lastele, kes võiksid
neist kõhud vitamiinidest
täis pugida.

KRISTI ŠKAPERIN
Projekti „Finantskirjaoskuse
arenguprogramm“ projektijuht
Lehetu Külaselts

M

õne suurema panga läbiviidud uuringute
põhjal
iseloomustatakse keskmist
eestlast kui palgapäevast
palgapäevani elajat, kel
suhteliselt vähe sääste - kui
üldse. Ja isegi nende seas,
kel justkui kõik olemas ning
otseselt hakkama saamisega probleeme pole, on palju
inimesi, kelle arvates võiks
sissetulek olla märgatavalt

suurem, et saaks endale lubada natuke rohkem.
Ole sa vaene või rikas,
kuid üldlevinud arusaam on
ikkagi selline, et va krõbisevat on liiga vähe.
Milles asi? Tööd teha ja
selle eest tasu saada me oskame. Kuid saadud tasuga
ümberkäimine tekitab väga
paljudele raskusi. Mõnel on
palk väike ning suurem osa
sellest kulub olmekulude
katmiseks ja seetõttu ongi
raske hakkama saada. Teisel
raha justkui nagu oleks, kuid
see lihtsalt libiseb enne kuu

lõppu sõrmede vahelt.
Kes selles süüdi on? Alati
leiab kellegi, keda süüdistada, näiteks valitsust või tööandjat, kasvõi naabri kassi.
Paraku on probleem selles,
et suuremal osal meist on
lihtsalt kehvad finantsteadmised. Koolis käies sai matemaatika ja ajalugu selgeks
õpitud, kuid rahast tõenäoliselt väga ei räägitud.
Arvestades, et raha või
selle puudumine mõjutab
meie elu iga päev, on keeruline hakkama saada, kui
teadmised piirduvad eelkõige sellega, mida ise oled
omal nahal tundnud. Isiklik
kogemus on küll väärt asi,
kuid teadmisi saab ka lihtsamalt omandada, näiteks
juurde õppida. See tähendab,
et tegelikkuses on ainult üks
isik, kes on antud olukorras
võimeline sinu heaks midagi
ära tegema. Ja see isik oled

E-Selver laienes
ja pakub
kilekotivabu oste
E-Selveri teeninduspiirkond laienes 1. augustist Harjuja Raplamaal, nüüd saab kaupu mugavalt koju või
kontorisse tellida Raplas, Kehras, Turbas, Riisiperes,
Harju-Ristis, Padisel, Kernus, Haibas, Kaius, Juurus,
Alus, Hagudis ning paljudes väiksemates kohtades.
Olulise täiendusena on nüüdsest e-Selveri klientidel võimalus
valida, kas kaup pakitakse kile- või paberkotti.
Pakendisoovist tuleb e-Selveri tellimust täites teada anda
märkuste lahtris. Kilekott jääb aga pakendina kasutusse sügavkülmutatud toodete puhul. Ka sellele otsib Selver keskkonnasäästlikumat alternatiivi.
E-Selveri kliendid saavad Tallinnas ja selle lähiümbruses tellida kaupa 12 Selveri infoletti. Tallinnas, Harjumaal, Raplamaal ja
Pärnus ning linna lähiümbruses saab kaupu koju tellida kulleriga.
Esitades tellimuse kella 16.30-ks (kojuveo ajaaken tuleks reserveerida juba e-Selveri keskkonda sisenemisel), toimetab kuller tellitud kauba valitud aadressil kokkulepitud kellaajal samal
päeval. Pärnus ja Pärnumaal tuleb samal päeval tellimuse täitmiseks teha e-poe ost kella 13-ks.
Maksta saab kõigi Eesti levinumate pangalinkide kaudu või
krediitkaardiga. Osa saab alati ka kõigist Selveri sooduskampaaniatest. Lisainfo www.selver.ee/tarneviisid.

LISAINFO
www.ounastop.yu.ee
www.facebook.com/
ounastop/

Miks kuu lõpus raha üle ei jää?
Tööd teeme ja palka saame - kes
rohkem, kes vähem. Kuid hoolimata
sellest, räägitakse meil väga palju vaesuspiiril elamisest ja ots otsaga toime
tulemisest.

Foto: LiinaProohorov

Foto: Valdur Vacht

Korrektne ja õigesti paigutatud postkast muudab postikulleri töö lihtsamaks ja klient saab saadetised kiiremini kätte. Paraku on Eestis, sh ka Saue
vallas endiselt palju selliseid postkaste,
mis nõuetele ei vasta.

sina ise!
Selleks, et inimesed saaks
rahaasjadest selgema pildi
ja suudaks igas mõttes ise
enda heaks rohkem ära teha,
oleme kohaliku omaalgatuse programmi ja Saue valla
toel juba septembris Lehetu
külakeskuses alustamas viis
kuud kestva koolitusprogrammiga
„Rahatarkused,
mida koolis ei õpetatud“.
Programmi eesmärk on
tõsta inimeste teadlikkust
rahatarkuse teemadel ning
anda reaalsed oskused ja
teadmised, kuidas seada ja
saavutada oma eesmärke.
Osalema ootame kõiki Saue
valla elanikke põhikooli lõpetavatest noortest pensionärideni.  
Rohkem infot koolitusprogrammi kohta saad Facebooki lehtedelt Rahatarkused, mida koolis ei õpetatud
ja Lehetu Külaselts.

E-Selveri teeninduspiirkond alates augustist
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Korrektse postkasti spikker
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KULTUURIKALENDER
AUGUST-SEPTEMBER
AEG

ÜRITUS

TOIMUMISKOHT JA AEG

KORRALDAB

KONTAKTID

28.08.

LEADER meetme
projektitoetuste
nõustamispäev

kell 13.16.30 Riisipere
halduskeskuses

Lääne-Harju
Koostöökogu

www.vomentaga.ee

30.08.

Oma koduaia kontsert.
Esinevad Väliharf ja Mehis
lõõtsaga

kell 19.30 Kontori tee 7
Valingu külas (Kohvik
avatud 18.30)

MTÜ Valingu ja
Aila külaselts

www.facebook.com/
valinguaila/

31.08.

Suvelõpukohvikud

kell 11-18 Nissi ja Turba

MTÜ Nissi Särts

www.facebook.com/
nissisarts

01., 08.,
ja 15.09

Laagri Kristliku Koguduse
jumalateenistus

kell 12 Laagri
kultuurikeskuses

Laagri Kristlik
Kogudus

www.laagrikogudus.ee

01., 08.,
ja 15.09

Saue Kristliku Vabakoguduse
kell 13 Saue kirikus
jumalateenistus

Saue Kristlik
Vabakogudus

www.sauekristlikvabakogudus.ee

04.09.

LEADER meetme
projektitoetuste
nõustamispäev

Lääne-Harju
Koostöökogu

www.vomentaga.ee

04.09.

kell 18.30 Saue
Infopäev vaba aja veetmise
Gümnaasiumi aulas ja
võimaluste kohta Saue linnas
võimlas

Saue Huvikeskus

www.sauehuvikeskus.ee

07.09.

Kirbuturg

kell 10 Laagri
kultuurikeskuse pargis

Marika Grünberg

tel 5667 6272
kaidogrunberg@
hotmail.com

08.09.

Airsoft practicali
huviringi tutvustuspäev

kell 12 Hr. Surma
Seikluspargis

Arvo Vardja

tel 504 1346
surm@surm.ee

08.09.

Etendus "Mis maksavad need
kell 17 Ääsmäe külaplatsil
madalad majad?"

Kiisa Rahvamaja
MTÜ Ääsmäe
Külakogu

www.facebook.com/
aasmaekyla

08.09.

Suveöömuusika Nissi
kihelkonnas. Akordioniduo
H. Zibo ja M. Langeproon

kell 18 Nissi Maarja
kogudusemajas

PLMF

www.plmf.ee

13.09.

XIII Saue õhtujooks

kell 19 Saue Gümnaasiumi
staadionil

Saue
Spordikeskus

www.sauespordikeskus.ee

14.09.

Hüüru sügislaat

kell 10 Hüüru mõisa pargis

MTÜ Hüüru
Külaselts

info@huuru.ee
tel 523 8261 või 607 1358

Tuula sügislaat

kell 10 Tuula küla
jaanituleplatsil

MTÜ Tuula
Tutulus

laat@tuula.ee

Qigong tervisevõimlemine

kell 12 Laagri
kultuurikeskuses

Liivi Lents

tel 5303 5883

14.09.
14.09.

kell 13-18 Laitse
Seltsimajas

SAUE
SPORDIHALL
RÜHMATREENINGUD

INFO TEL

BASSEIN
AVATUD
E-R 15-22
L
13-22
P
10-22

5361 4500

pis-

JÕUSAAL
AVATUD
E-R 8-22
L
13-22
P
10-22

JÕUSAALI PROOVITREENING TASUTA!

WWW.SAUESPORDIHOONE.EE

September Saue Päevakeskuses

Täiendav vastuvõtt:
eufoonium
flööt
metsasarv
tromboon

fagott
klarnet
saksofon
trompet

Sisseastumiskatsed 28. august
Täpsem info ja registreerimine
www.sauemuusikakool.ee

• 27. augustil kell 10 päevakeskuse aktiivi
koosolek.
• 5. septembril kell 16-18 dementsuse tugigrupi koosolek.
• 12. septembril kell 12.25 päevakeskuse sünnipäeva tähistamine. Palume registreeruda
kuni 30. augustini.
• 19. septembril kell 18 alustab lauluklubi uut
hooaega.
• 24. septembril kell 11 eakate sünnipäevapidu
noortekeskuses neile, kelle sünnipäev on
kolmandas kvartalis ja vanust 65 ning enam.
Vajalik eelregistreerumine päevakeskuses.
• 26. septembril kell 10 nägemise kontroll.
Registreeruda Hindpere Optika telefonil
5323 2454.
• 26. septembril kell 15 kohvikuklubi hooaja
avaüritus. Palume registreeruda.

Seltsingud
• 3. septembril kell 10 Saue Linna Invaühingu
koosolek.
Tähelepanu!
Käsitööhuvilised korraldavad 25.-27. oktoobril
sõidu käsitöömessile ja –festivalile Stockholmis. Sõidu soodushind on 129 eurot. Palume
kiiresti registreeruda, et saada soodushinda.
Täpsem info päevakeskusest. Registreerumine
on alanud.
SAUE PÄEVAKESKUS
Kütise 4, Saue linn
Telefon 659 5070
E-posti aadress info@sauepaevakeskus.ee
www.sauepaevakeskus.ee

JUMALATEENISTUSED
SEPTEMBRIS
SAUE KIRIKUS

1. september kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Erki Kuld. Musitseerivad ja tunnistavad Piret Kuld ja Liis Kurm.
8. september kell 13 vanavanemate päev
Teenistust juhatab ja jutlustab Raivo Kaustel.
Piibliteksti loeb Liia Lumilaid.
15. september kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Vahur Utno.
Piibli teksti loeb Evi Tatarlõ.
22. september kell 13
Teenistust juhatab Vahur Utno. Piibliteksti loeb
Ene Mänd. Tunnistused Marika Malein-Vaiklo.
29. september kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Erki Kuld. Piibli
teksti loeb Siiri Ervald. Laulab Saue koguduse
naisansambel.
Palve- ja osadustund igal kolmapäeval kell 13.

TEENUS
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud E-R 15.00-19.00. L, P
suletud. Telefon 6003382, info@sauekliinik.ee.
Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku telefonil aeg ette registreerida! Koduvisiidid.
LANGETAME ja HOOLDAME PUID just Teie piirkonnas. Leiame koos lahenduse! Meid saab kätte
56263857. www.puumehed.ee
Väljaõppinud puudelangetajad lõikavad parima
hinnaga ohtlikke puid ja teeme puude hoolduslõikust. Puude üldseisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. Tel 51 33 458, info@ohtlikpuu.ee,
www.ohtlikpuu.ee
Aia-, värava-, tõstukse ja automaatika lahendused parima hinnaga Eestis. Kvaliteetne liugvärava
komplekt kuni 4 m avale 1595 eurot. Tiibvärava
komplekt kuni 5 m avale 1150 eurot. www.koduvärav.ee, tel 5895 8809, info@koduvärav.ee
Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. Garantii. Küsi lisa. Tel: 50 290 75; e-kiri: liuguksed@
kallion.net
Korstnapühkimistööd (nõuetekohane akt). Tel
5040875.
Korstnapitside ehitus. Tel 55579399
Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Tel. 50
92936
Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel:
56393588. www.väikeekskavaator.ee
Katuste kõrgsurvepesu ja värvimine (plekk, kivi,
eterniit). Fassaadi survepesu ja värvimine. Tänavakivide puhastus. 56 241 509 Andres
Teostan ehitus- ja remonditöid. Uute ja vanade
majade/korterite ehitus ja renoveerimine, ka pisemad remonditööd. Küsi pakkumist 56965277
Kutsetunnistusega korstnapühkija, tehtud tööde kohta akt. Tel.: 56890125, e-post: kuldnoop@
gmail.com
Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd.
Majade, kõrvalhoonete ehitamine täislahendustega. 53 529 476 mehitus@gmail.com
Ehitusmehed teevad järgmisi töid: puitkarkassmajad, kuurid, katused, vundamendid,torutööd, aiad,
terrassid, fassaadi survepesu ja värvimine, parketi, akende-uste paigaldus. Silvar Tel.589 44537,
ehitusmehedharjumaal@gmail.com
Viime TASUTA ära teie vanaraua (pliidid, vannid,
torud, pesumasinad jne). Tel 55541036.
Niidan ja trimmerdan sinu koduaeda! Helista ja
küsi lisa: 55660790
Fassaadid, krohvimine, üldehitustööd. 57878925
Siseviimistlus ja plaatimine - trepid, põrandad,
seinad. 53728382
KINNISVARA
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504
5215, 514 5215, info@est-land.ee.
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Pakume Eestis toodetud kvaliteetset puitbriketti ja pelletit. Müüme ka väikseid koguseid.
Info 55597572

Sind leinama jääb kodumaja,
igatsema koduõu.

ENNO NÕMM

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

Hüüru Ööbiku tänava elanikud

TEL. 5457 5055

Südamlik kaastunne kõikidele lähedastele

Sõidukite kokkuost (auto, buss, veok, haagis, tehnika). Tel 55678016

lahkumise puhul

Müüa soodsalt Keila vallas Aarnamäe karjääris
liiva, sõelutud ja sõelumata mulda transpordivõimalus. Tel. 56 564 103, e-mail pallemer@gmail.com
Auto ost. Ostan igas seisukorras sõiduautosi ja
kaubikud ka remonti vajavaid. Tel 53654085, skampus@online.ee

Südamlik kaastunne omastele

Ostan seisma jäänud sõidukeid. Ka avariilisi, riketega, arvelt maas, vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. Koha peal kiire vormistamine ja tehing. Pakkumisi ootan seisevauto@gmail.com või 56188671

TÕNIS GRÜNBERGI
surma puhul.

KÜ Metsa13 majaelanikud

Müüa hobusesõnnikut, sõelutud mulda, turvast,
liiva ja killustiku. Transport ja kogused kokkuleppel. Tel. 56 40 109.
Kuiv okaspuu al 55 €, kask al 65 €; toores okaspuu
al 42 €/rm. Pikkus 30, 40, 50 cm. Vedu 6-7 rm kaupa.
Tel 5164278
LIIV, KILLUSTIK, FREESASFALT, HALJASTUSMULD,
AIAMULD kohaleveoga. Hea läbivus ja manööverdusvõime. Tel. 5079362
Magus mesi Padise niitudelt! 0,5l purk/700g
hind 5,50 € purk. Toon tasuta koju kätte. Helista
51916171
TÖÖ

Pakume tööd lukksepp-keevitajale ja C-kategooria
autojuhile (kallur). Asukoht Saue, info 506 7491.

Otsime Sauel asuvasse firmasse eelnevate töökogemustega mehaanikut või meister-mehaanikut,
kelle ülesannete alla kuuluks veoautode remont,
hooldus ning varuosade tellimine. Telefon 56 40
109.
Otsin lapsehoidjat Laagri alevikus alates septembrist 3,5-aastasele tüdrukule kaheks tööpäevaks
(09:00 - 17:30) nädalas. Lapse haigestumise korral peaks valmis olema, et päevi tuleb kuus veidi
enam. Päevatasu: 30 eur. Hoidjaks sobib hooliv,
heasüdamlik ning rahuarmastav inimene. Kertu,
kontakt nr: 5068336.
Klienditugi OÜ otsib oma Saue kontorisse telefoniassistenti, kelle tööks on telefoni teel küsitluste
läbiviimine Eesti ettevõtete hulgas. Tööks vajalik
arvuti kasutamise oskus, aktiivsus, meeldiv suhtlemisvõime ja eesti ning vene keele oskus. Tööaeg E-R 8:00 – 16:30. Tööle asumine kokkuleppel.
Lisainfo +372 55635444 või annika@klienditugi.ee
OÜ Zoovetvaru, Uusaru 5, Saue, otsib lattu komplekteerijat. Avaldus koos CV-ga saata: kuulutus@
zoovet.ee
40-aastane ehitusmees otsib lisatööd. Teostan nii
sise- kui välistöid. 5614 0983.
MUU
HISPAANIA KEEL. Kutsume Teid hispaania keele
kursustele. Tunnid esmaspäeviti (algajad) või teisipäeviti (edasijõudnud) Sauel, Pärnasalu 19. Info ja
registreerimine a.s.wesman@gmail.com

k

AIRSOFT PRACTICALI
HUVIRINGI
tutvustuspäev
8. 09 kell 12
Eesmärgiks
vanuses 10 - 16a.
Mõeldud lastele
mist ja
ade ohutut käsitse
õpetada lastele relv
al).
t (airsoft practic
sportlikku laskmis
iga
aas
peg
hap
e seda süsi
Huviringis tehaks
e püstolitega.
plastkuule laskvat
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AUTODE KOKKUOST!

Hr Surma Seikluspargis Vatsla külas
Lisainfo 5041 346, surm@surm.ee

REKLAAMI JA
REAKUULUTUSTE
BRONEERIMINE
reklaam@sauevald.ee
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OÜ SINITIIVIK GRUPP

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

Pakume tööd

AUTOJUHILE

NÕUDMISED KANDIDAADILE:
• CE kategooria juhiluba
• Ausus ja kohusetundlikkus
• Kehtiv autojuhi ametikoolitus
Saue Auto AS: Tule 33, Saue
+37259182220 tiina@saue-auto.ee

- Katuste pesu ja värvimine
- Hooldus nii kivi-, plekk- kui
eterniitkatustele
- Katus säilib kauem ja maja
saab värske välisilme
- Küsi hinnapakkumist:

tel. 53 329 176 info@katusehooldus.ee
www.katusehooldus.ee

PROBLEEMID LAHENDAB
ÕIGUSNÕUSTAMISE TIPPTEENUS

WWW.SPLAW.EE

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

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

Otsime Sauel asuvasse firmasse
eelnevate töökogemustega

MEHAANIKUT VÕI
MEISTER-MEHAANIKUT,

kelle ülesannete alla kuuluks
veoautode remont, hooldus ning
varuosade tellimine.
Telefon 56 40 109.

Vääna külas asuv Cryotech Nordic
AS otsib oma kollektiivi töökaid ja
tublisid töömehi

KRÜOTERAAPIA
KABIINIDE MONTEERIJA
AMETIKOHALE.

Töötajalt eeldame korrektsust,
vastutustundlikkust ja karsklust.
Töötasu kokkuleppel.
Täpsem info või CV palume saata
office@cryotechnordic.com.

䔀䠀䤀吀唀匀䄀唀䐀䤀吀䤀䐀
刀攀最椀猀琀爀椀搀Ⰰ 愀洀攀琀渀椀欀甀搀Ⰰ
琀椀琀甀爀椀搀⸀⸀⸀Ⰰ 瀀愀栀愀 甀渀攀渀最甀℀
吀攀攀洀攀 猀甀 欀漀搀甀氀攀 攀栀椀琀甀猀愀甀搀椀琀椀Ⰰ
愀椀琀愀洀攀 欀愀猀甀琀甀猀氀漀愀 猀愀愀洀椀猀攀氀⸀
䄀猀樀愀搀 欀漀爀爀愀猀 琀甀氀攀戀 欀愀
栀椀渀最攀爀愀栀甀℀
倀爀漀樀攀欀琀 䬀愀猀甀琀甀猀氀甀戀愀
瀀欀愀猀甀琀甀猀氀甀戀愀䀀最洀愀椀氀⸀挀漀洀

㔀㔀㔀㤀㌀㜀㈀㈀

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

NISSI PIIRKONNA EAKATE
TEATRIKÜLASTUS
PÄRNU ENDLA TEATRISSE TOIMUB
7. SEPTEMBRIL
(kohad täis)
VÄLJASÕIT RIISIPERE
KULTUURIMAJA JUUREST KELL
16.30 JA TURBA KAUPLUSE
JUUREST KELL 16.40
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*Autode remont,
keevitus ja värvimine
*Kliima kontroll ja täitmine
* Õlivahetus
* Tehniline ülevaatus
* Transportteenus,
*Fekaali vedu
* Autoparkla
AS Sagro automajand
Vae 3, Laagri, Harju maakond
Tel. 679 6858, GSM 515 8242
e-post: raul@sagro.ee

Masinaehitus ettevõte
Sami AS võtab tööle:
•
•
•
•
•
•

Keevitaja
Keevitusroboti operaatori
Tõstukijuhi
Painutuspingi operaatori
Laooperaatori
Masinate koostaja

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

WWW.SAMI.EE

AS ATKO Grupp on transpordikontsern, mis tegutseb alates 1992. aastast
ning mille peamiseks tegevusalaks on ühistransporditeenuse osutamine.

SEOSES TÖÖMAHU SUURENEMISEGA HARJUMAA
PIIRKONNAS VÕTAME TÖÖLE

BUSSIJUHTE

kelle ülesandeks on reisijate teenindamine bussiliinidel. Liinide
algused piirkondadest:
• Laulasmaa
• Rummu
• Ääsmäe
• Keila		
• Kiisa 		

Kohila			Lehetu
Kernu			Haiba
Munalaskme		
Saue
Laitse
Nissi

Võimalik töötada täieliku või osalise koormusega.
TÖÖKS VAJALIK:
• Kehtiv D kategooria juhiluba
• Kutselise juhi tervisetõend
• Bussijuhi pädevustunnistus (vajadusel abistame tunnistuse saamisel)
• Eesti keele oskus vähemalt suhtlustasandil (B1)
• Sõbralik ja hoolas käitumine reisijate- ja tehnikaga suhtlemisel
OMALT POOLT PAKUME:
• Vajadusel kompenseerime sõidukulud tööle
• Töörõivaid
• Koolitusi
• Toetavat meeskonda
Kontakti palume võtta tööpäeviti telefonil 6272713; 6272733 või astu
läbi Tallinnast, Sõstramäe 12 (Paneeli tänavalt sisse sõita)
Lisainformatsioon ettevõtte ja ettevõtte teiste tööpakkumiste kohta
kodulehel www.atko.ee
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Pakkumised kehtivad 16.08- 9.09 või kuni kaupa jätkub!
Päevikud

tindipliiats
PILOT FRIXION

Plastiliin
LUCH

alates

2.50

4.50

Värviline paber
A4

23.08- 25.08
Kirjutus- ja
joonistusvahendid

-20%
1.75
Viltpliiatsid
COLOR PEPS DUO
10TK = 20TK

Guaššvärvid
COLOR PEPS 6 värvi

1.99

1.20

3.90

Pintsel
PELIKAN
ergonoomiline
(erinevad suurused)

0.99

Akvarell värvid
COLOR PEPS
12 värvi

30.08- 1.09
Kooli
paberikaubad

-20%
8.50

4.50

3.95

7.50

Tüdrukute retuusid
LENNE

Laste dressipluus
LUSA KIDS

10.95

19.95

Tüdrukute püksid
B&Q KIDS

Laste kudum
BLUE SEVEN

2.20

3.40

1.85

2.99

Laste džemper
MAYORAL

Laste teksapüksid
D-XEL

19.95
Poiste päevasärk
KADA

Poiste päevasärk
NUKUTAVAKE

29.95

24.95

Laste dressipluus
ICEPEAK

Tüdrukute T-särk
BLUE SEVEN

18.95

23.95

22.95

35.95

12.95

Tüdrukute sukkpüksid
LUNA

Laste sokid
PESAIL

Laste vabaajajalatsid
SLOBBY

Tennised
NO SENSE

Laste jooksujalats
ADIDAS

1.65

17.90

11.90

44.95

den 15 natural, 2 paari

3.95
1pr = 1.98

ja lisaks palju teisi pakkumisi!

3 paari

1 pr = 0.55

36-42

www.keilaty.ee

Haapsalu mnt 57b, Keila

