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Fotod: Liis Mäesalu

Kohvi teekond ei pea lõppema tassis
Paulig kutsub
ettevõtteid ja
eraisikuid kolme
kuu jooksul
kasutatud
kohvipuru
koguma, et
sellest rohelist
energiat
toota, mis
annetada Haiba
lastekodule.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

E

estlased
joovad
keskmiselt
kaks
tassi kohvi päevas. Ühest tassist saab 10
grammi kasutatud kohvipuru, mille tee lõpeb tavaliselt prügikastis. See teeb
7,3 kg kasutatud kohvipuru inimese kohta aastas.
Kasutatud kohvipuru
on orgaaniline jääde, millest eraldub biogaas. Kohviringluse projektis teeb
Paulig koostööd Vinni
biogaasijaamaga, mis toodab kasutatud kohvipurust
rohelist energiat, elektrit,

Teadusteatri KVARK erilahenduste võlur Arnold Rein Tatunts näitab tassist kohvist vabaneva energia
tulejõudu.

mille sel aastal annetame
üheskoos Haiba lastekodule meie vallas.
Pauligi suuremad partnerid kohvipuru kogumisel on Ragn Sells, Prisma,
Nortal, Playtech, Radisson hotellid, Keskkonnaministeerium,
Tallinna
Ülikool, Tallink hotellid,
Dzingel, Alexela ja Terminal. Aga mitte ainult, meie
kõik oleme, kui tahame.
Projekti aitab ellu viia
teadusteater
KVARK,
mille erilahenduste võluri
Arnold Rein Tatuntsi sõ-

nul on biojäätmetest saadava energia kogus üllatavalt suur. Kõigest ühest
kilost
kohvijäätmetest
saab ligikaudu 250 liitrit
biogaasi.
Kui kohvisõber joob
kolme kuu jooksul päevas
kaks tassi kohvi, teeb see
kokku 184 tassi. Sellest
kogusest kasutatud kohvipurust toodetud elektriga
saab lamp põleda 368 tundi - rohkem kui 15 ööpäeva. Või saab teha umbes
184 smuutit või laadida
184 korda telefoni. Tele-

viisorit saab vaadata ligikaudu kuus ööpäeva või
teha arvutis tööd 18 tundi.
Eelmise aasta kolmenädalase pilootprojektiga
kogus Paulig 4,4 tonni
kohvijäätmeid,
millest
toodetud energia annetas
SOS Lastekülale. Kogus
kattis viie sealse majapidamise energiavajaduse
üheks kuuks.
Vilniuses
valgustas
kohvipurust
toodetud
elekter mullust tuledes
säravat kuusepuud ja jõuluturgu-tänavat ning Riias

Algus on tehtud.

annab puru kasvujõudu
taimedele botaanikaaias.
Iga ettevõte ja eraisik
saab anda panuse projekti õnnestumisse
Paulig kutsub kasutatud
kohvipuru tooma Tallinna
kontorisse aadressil Aiandi 13 kuni 20. detsembrini
tööpäeviti kell 9-16. Jõulupühadel on kontor suletud
21. detsembrist 1. jaanuarini. Jõululauast kogutud
kohvipuru saab ära anda
2. ja 3. jaanuaril.

Miks just Haiba lastekodu?
Paulig alustas tegevust
Eestis aastal 1993, kui
avas kohvi- ja maitseainetehase Saue linnas, mis on
täna meie valla keskus. Et
Paulig on perefirma (1896)
ning laste heaolu ja pereväärtused on ettevõttele
olulised, langes otsus teha
koostööd just Haiba lastekoduga.
Korduma
kippuvad
küsimused www.paulig.
e e /e e / k o h v i p u r u - p r o jekt-2019.

Fotod: Sirje Piirsoo

Soomusrong „Wabadus“ peatub 26. oktoobrini Riisiperes
Eesti Vabariigi ja Eesti Vabadussõja
100. aastapäeva tähistamiseks
valmis soomusrong nr 7 „Wabadus".
Soomusrongis on Vabadussõda ja
soomusronge tutvustav näitus. Rongi
külastamine on tasuta; rongilt saab
osta temaatilisi meeneid.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

S

oomusrong avas Riisiperes uksed 16.
oktoobril ja ootab
külastajaid 25. oktoobri
õhtuni. Ekskursioonid on
igal täistunnil, viimane
algab kell 16. Grupi maksimaalne suurus on 25 inimest. Eelregistreerimine

on vajalik alates 15-liikmelisest grupist. Lisainfo
www.sauevald.ee.
Uudistama on oodatud
kõik: klassid, pered, sõpruskonnad, töökollektiivid
- tule kas või üksi!
28. novembril 2018 möödus sada aastat Eesti Vabadussõja algusest. Lahingute, väejuhtide ja kangelaste
kõrval on ühest olulisemast

EV100 korraldustoimkonna esindaja Toomas Kiho rääkis
„Wabadust“ tervitama tulnutele soomusrongidest ja nende rollist
vabaduse saavutamisel. Tema kõne juhatasid sisse Nissi Trollid.

Nissi põhikooli 4. klass alustas ekskursiooni vedurist.

Eesti ajaloo sündmusest
esile tõusnud kaks sümbolit: koolipoistest õppursõdurid ja soomusrongid.
Õppursõdurid on ajalooteadvusesse kirjutanud
Albert Kivikas romaaniga
„Nimed marmortahvlil" ja
Elmo Nüganen samanime-

ja Eesti Vabadussõja 100.
aastapäeva tähistamiseks
taasloodud soomusrong nr
7 „Wabadus" ei ole ühegi
Vabadussõja-aegse rongi
koopia.
Soomusrongi koosseisu
kuuluvad suurtükivagun,
kuulipilduja vagun, des-

lise filmiga (2002).
Soomusrongidest
ja
nende rollist vabaduse
saavutamisel on aga vähem räägitud. 1918. aasta Vabadussõjas tegutses
kuus laiarööpmelist ja viis
kitsarööpmelist soomusrongi, kuid Eesti Vabariigi

santvagun, sanitaarvagun
ja katteplatvormil asuv
soomusauto
„Estonia".
Rongis on Vabadussõda
ja soomusronge tutvustav
näitus.
Riisiperest liigub rong
Keilasse ja peatub seal 27.29. oktoober.

Lehtede sügisene
äravedu Saue vallas
Saue Vallavalitsus annab teada, et sügisel
viiakse Saue linna, Laagri aleviku ja Ääsmäe
küla kinnistute omanikelt ära krundilt kokku
kogutud puulehed. Lehekottide äravedu on
tasuta. Leheveo nimekirja saab registreerida
kuni 29. oktoobrini.
Registreerimisel esitage järgmised andmed: nimi, aadress,
kontakttelefon, lehekottide orienteeruv kogus. End saab
kirja panna telefonidel 679 0213 ja 515 6878 või e-posti aadressil marju.norvik@sauevald.ee.
Tugevast materjalist prügikotid, mis tuleb igaühel ise
muretseda, peavad olema 150-liitrised. Neisse tohib panna
lehti sellises koguses, mis välistab kottide rebenemise.
Juhul, kui kotid sisaldavad peale puulehtede muud
prahti, neid ära ei veeta.
Lehtede äravedu algab 4. novembril. Kotid tuleb paigaldada tänava äärde 3. novembriks nii, et need ei segaks
liiklust. Igalt aadressilt veetakse lehekotte ära ainult ühel
korral!
Saue Vallavalitsus ei vastuta, kui keegi pahatahtlik tänavaäärsele alale paigutatud kotid lõhub. Koti rebenemisel
koristab maha pudenenud lehejäätmed kinnistu omanik.
Foto on illustratiivne.
Lisainformatsioon
Heakorra spetsialist Marju Norvik
Telefon 679 0213, 515 6878
E-post marju.norvik@sauevald.ee.

MEELDETULETUS

Saue valla elanikud saavad Pääsküla jäätmejaamas (Raba
40, Tallinn) korraga tasuta ära anda kuni 0,6 m3 aia- ja haljastusjäätmeid. Täpsem info on leitav aadressilt https://
jaatmejaam.ee/paaskula-jaatmejaam/, tel 529 3020.
MARJU NORVIK
Heakorra spetsialist

Õpetagem lapsed eeskujuga hoolima
Fotod: Miia Kraun, Marju Norvik
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Vallamaja heakorra
ja avaliku ruumi
spetsialistid jagavad
tähelepanekuid,
millega oma töös
kokku puutuvad.
MIIA KRAUN
avaliku ruumi spetsialist
BIRGIT PANKSEPP
keskkonnaspetsialist
MARJU NORVIK
heakorra spetsialist

H

iljutisel maailmakoristuspäeval andsid
inimesed panuse kodukoha puhtusesse, sellel
aastal võttis osa rekordiliselt
palju huvilisi. See näitab, et
teema on aktuaalne ja tahtmine puhtas keskkonnas elada
suur. Loodusharidus on ka
koolis ja lasteaedades väga
tähtsal kohal ning teadlikum
põlvkond on peale kasvamas.
Üldjuhul saavad lapsed
esimese
looduskogemuse
kodu ümbruses. Olgu see
naabruskonnas asuva tiigi ääres konnade vaatamine, metsatukas linnulaulu kuulamine
või majaesise põõsa värviliste
lehtede uurimine. Selleks, et
need võimalused säiliksid, on
oluline kodukohta hoida.
Suve jooksul leidsime valla erinevates asumites mitmeid märke sellest, et meie
lapsed ei taha või ei oska hoolida loodusest.
Kui metsaraja ääres on
iga tärkava puu oksaots ära

Kellele jäi ette puukese latv?

murtud või mitmete meetrite
ulatuses puukoor taskunoaga maha kooritud, siis ei ole
terveid ja ilusaid puid ega armast metsatukka sinna enam
kauaks...
Lisaks looduses lõhkumisele, tehakse palju kahju ka
avalikus linnaruumis.
Kuigi iga laps teab, kus on
kommipaberi koht, ei tähenda
see, et koolipingis õpitud tarkust ka praktikas kasutaks.
Lillevaasidest kistakse lilli välja, avalikel haljasaladel
murtakse põõsaid, käiakse
üle peenarde, ette jäävad nii
pingid, prügikastid kui mänguväljakud.
Harulduseks on saanud sodimata prügikast või mängu-

Miks küll oli vaja kasvaval puul koor meetrite kaupa
maha nüsida?

linnak.
Kummuli lükatud välikäimlad ja lõhutud linnamööbel on igapäevane nähtus.
Kellel meist ei ole heameel
näha lapsi mängimas platsil,
kus ei lendle prahti ega vedele
banaanikoori, kus on terved
pingid ja prügikastid, sodimata majaseinad ja teadetetahvlid.
Anname vallana suure
panuse, et muuta linnaruum
veelgi lastesõbralikumaks,
rajades uusi mänguväljakuid,
istutades puid ja lilli ning
luues erinevaid puhkevõimalusi.
Avalik ruum on meie kõigi
oma ning seda eesmärgipäraselt kasutada ja hoida on meie

kõigi ülesanne.
Oluline eeskuju on ka
vahele astumine, rääkimine, märkamine - kõik see on
loodushoiu teadlikkuse tõstmine. See on hoolimine. Kui
näed, et kuskil on noor inimene, kes ei kasuta meie kõigi
ühist vara otstarbekalt või ei
käitu sõbralikult looduskeskkonnaga, siis ära pelga olla
eeskuju!
Lõpetuseks mõte, mille on välja öelnud praktilise
looduskaitse eestvedaja Mart
Meriste: „Üksiku inimese tasandil me maailma ei muuda,
aga oma vahetut ümbrust saame mõjutada küll.“
Hooligem oma kodukohast!

Saue valla ametlikud teated
Suvilad ja maamajad
talveperioodiks valmis!
Suvi on lõppenud ja paljud inimesed kolivad maakodudest
tagasi linna. Politsei juhib tähelepanu, mida ei tohiks enne
lahkumist kindlasti unustada ning mis tuleks üle vaadata
ja ära teha.
• Aseta väärtuslikumad esemed selliselt, et need ei oleks
võõrastele pilkudele läbi akende nähtavad. Kristallvaas või
vanaemalt päranduseks saadud lauahõbe on kutsumata
külalisele väga ahvatlev. Selle vältimiseks aseta olulised
asjad kappi ja tõmba akendele kardinad ette.

• Tööriistad kokku ja kuuri! Ära jäta aiatööriistu hoovi vedelema. Pane need talveks kindlalt luku taha. Ripakil tööriistad meelitavad kohale vargaid, lisaks hõlbustavad need
– näiteks kirves või saag - majja ja abihoonetesse sisse
murdmist.
• Kui suvekodul on valvesüsteem, ära unusta seda aktiveerida. Samuti teavita naabreid, et oled linna kolinud.

• Paigalda hoovi liikumisanduriga valgustid. Nende süttimine häirib kutsumata külalist ja äratab eriti pimedal ajal
naabri või mööduja tähelepanu.

• Uksed ja aknad korda! Suvila turvaliseks muutmine algab
vastupidavast uksest ja korralikust lukust. Kontrolli, kas aknad ja raamid on terved ning ära unusta suvekodust lahkudes uksi ja aknaid sulgeda ning lukustada.
• Ehitusjärgus majades on levinud tööriistade vargused. Kui
aktiivset ehitust talvel ei ole, on mõistlik tööriistad suvekodust ära viia.

• Võimalusel vaata suvekodu mõnel korral üle ka talvel, sest
võib juhtuda, et sinna kolivad talvituma isikud, kes seda
teha ei tohiks.
• Võimalusel ümbritse maja korraliku aiaga. Hoia suvemaja postkast tühjana. Nii ei jää muljet, et maja seisab pikka
aega tühi ja hooleta.

TEADE DETAILPLANEERINGU
KEHTESTAMISEST
Saue Vallavalitsus kehtestas 2.
oktoobri 2019 korraldusega nr
1167 Laagri alevikus Pärnu mnt
495 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eesmärgiga muuta
kinnistu olemasolev elamumaa
sihtotstarve ärimaaks 100% ning
määrata ehitusõigus ühe 2-korruselise ärihoone püstitamiseks.
Ühtlasi määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse,
haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.
Pärnu mnt 495 kinnistu
(72703:001:1190, suurus 4 833 m²)
asub Laagri alevikus, külgneb Tallinn-Pärnu-Ikla maantee ja Seljaku tänavaga.
Kinnistu piirneb läänesuunal
Tallinn-Pärnu-Ikla teega, põhjaküljel üksikelamukruntidega ja
lõunasuunal üldplaneeringu kohase äri- ja tootmisalaga (naaberkinnistul paikneb aianduskeskus
Hortes).
Detailplaneeringust huvitatud
isik on OÜ Tireman, kes esindab
Eestis Vianori kaubamärki. Ettevõte kavandab püstitada kinnistule rehvivahetuse teeninduskeskuse koos bürooga.
Saue valla üldplaneeringu kohaselt asub detailplaneeringuks
taotletav maa-ala tiheasustusalas
Nõlvaku elurajoonis ning maakasutuse juhtotstarbeks on kavandatud pere- ja ridaelamumaa.

Üldplaneeringu
seletuskiri
näeb ette, et lisaks elamutele tuleb elamualadele kavandada ka
avalike ja erateenuste osutamiseks vajalik maa.
Detailplaneeringu algatamise
küsimust arutati esitatud taotluse alusel enne detailplaneeringu
algatamise korralduse vastuvõtmist Saue Vallavalitsuse istungil
põhieesmärgiga, kas küsitud ehitusõigus ärihoone püstitamiseks
on kooskõlas üldplaneeringuga,
kas kavandatav hoone on sobilik
antud piirkonda ning kas taotletav maa-ala on sobilik rohkem
ärihoonele kui elamule.
Pärnu mnt 495 kinnistu paikneb tiheda liiklusega Pärnu mnt
ääres, kus liiklusest tingitud
müratasemed on väga kõrged.
Vallavalitsus võttis seisukoha,
et detailplaneeringuks taotletav
maa-ala on sobilik rohkem ärihoonele kui elamule.
Kinnistul paikneb olemasolev
üksikelamu, mis vajaks kas lammutamist või ümberehitamist.
Samuti võimaldab üldplaneering
kinnistut jagada vähemalt kolmeks üksikelamu krundiks või
püstitada ridaelamu või kahe korteriga elamud.
Kuna kinnistu ei jää elamurajooni keskele, vaid suure liiklusega Pärnu mnt teetrassi kõrvale, siis oleks (kui oleks esitatud
taotlus elamukruntide moodustamiseks) vallavalitsusel selle
positiivne otsustamine keeruline,
kuigi kinnistu olemasolev maa-

sihtotstarve on elamumaa.
Detailplaneeringu algatamisel
võeti aluseks üldplaneeringu seletuskirja punkt 4.4, mis sätestab,
et uue hoonestuse rajamisel tiheasustusega alale tuleb arvestada
põhimõttega, et mitme krundi
kavandamisel peab üldplaneeringuga määratud maakasutuse
juhtotstarve moodustama vähemalt 65% planeeritavast alast,
st ühe krundi kavandamisele ei
ole üldplaneeringuga piiranguid
määratud, vaid omavalitsusel tuleb kaaluda, kas ühele krundile
planeeritav muu sihtotstarbega
(st juhtotstarbest erinev) maakasutus on sobilik kavandada antud
piirkonda.
Saue Vallavalitsuse hinnangul ei sisalda detailplaneeringulahendus ettepanekut kehtiva
üldplaneeringu põhilahenduse
muutmiseks.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel esitasid Pärnu
mnt 495 naaberkinnistute omanikud vastuväited, milles ei nõustunud planeeringu lahendusega.
Avalikul väljapanekul esitatud
arvamuste ja vastuväidete osas
kokkuleppele ei jõutud.
Saue Vallavalitsus esitas detailplaneeringu Rahandusministeeriumile järelevalve teostamiseks ja heakskiidu saamiseks.
Rahandusministeeriumi
Harju
talitus korraldas detailplaneeringu avalikul väljapanekul kirjalikke
arvamusi või vastuväiteid esitanud isikute ja kohaliku omava-

litsuse esindajate seisukohtade
ärakuulamiseks
nõupidamise.
Nõupidamisel osalesid kõigi osapoolte esindajad, kes veelkord
selgitasid oma seisukohti. Arvamusi ja vastuväiteid esitanud isikud ühestki oma vastuväitest ei
loobunud.
Järelevalve teostaja andis oma
heakskiidu Laagri aleviku Pärnu
mnt 495 kinnistu ja lähiala detailplaneeringule ning tagastas
planeeringu Saue Vallavalitsusele
edasiseks menetlemiseks ja kehtestamise üle otsustamiseks.
Saue Vallavalitsuse hinnangul ei ole Pärnu mnt 495 naaberkinnistute omanike esitatud
vastuväited põhjendatud. Saue
Vallavalitsus asus seisukohale,
et Pärnu mnt 495 kinnistule ärihoone püstitamise lubamine on
põhjendatud ja üldplaneeringu
kohane.
Detailplaneeringu menetluse kohta avalikul väljapanekul
esitatud vastuväited, järelevalve
teostaja ja Saue Vallavalitsuse seisukohad on välja toodud
Saue Vallavalituse vastu võetud
2. oktoobri 2019 korralduses nr
1167 ning detailplaneeringu materjaliga saab tutvuda Saue valla
veebilehel: http://sauevald.ee/
kehtestatud-detailplaneeringud-2019.
Lähemat informatsiooni saab
planeeringute peaspetsialistilt
Maili Metsaotsalt: 654 1157, maili.
metsaots@sauevald.ee.

Foto: Kalev Lilleorg

Aitäh teile, õpetajad, erakordse töö eest!
5. oktoobril oli õpetajate päev, kõik pedagoogid valla koolidest, lasteaedadest
ja muusikakoolist olid 6. oktoobril oodatud tänuüritusele Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemia vastvalminud saali.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

L

igi 300 pedagoogi üle
valla elas kaasa paremate tunnustamisele
ja laskis end fotograaf Ka-

lev Lilleorul üksi või koos
heade kolleegidega jäädvustada fotoseina ees, millel kiri „Kõige armsamad
inimesed“.
Kavas oli teatritrupi
Bona Verbum monoetendus
„Õpetaja
Instagramist“,
muusikalist meeleolu lõi
Linda Kanter oma bändiga.
Tunnustuse pälvis 19
pedagoogi üle valla
• Laagri lasteaia õpetaja

Elina Golubeva
• Saue lasteaia Midrimaa
õpetaja Tuuli Kuningas
• Veskitammi lasteaia õpetaja Piret Sanglepp
• Saue gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Alli Salusaar
• Kernu põhikooli huvijuht
Kati Raju
• Ääsmäe lasteaia õpetaja
abi Kai Ruusand
• Riisipere lasteaia õpetaja
Kai Marjamäe

• Ääsmäe põhikooli klassiõpetaja Kaja Peetson
• Kernu põhikooli Riisika
lasteaia õpetaja Heli Kauler
• Ruila põhikooli Kirsiaia
lasteaia õpetaja Raili Ollo
• Saue lasteaia Midrimaa
õpetaja abi Ave Veske
• Tuleviku lasteaia õpetaja
Livia Jakobson
• Saue muusikakooli klaveriosakonna juhataja ja klaveriõpetaja Tiina Kalvet
• Turba kooli loodusainete

õpetaja Kristel Kadak
• Saue Gümnaasiumi klassiõpetaja Lea Mändla
• Laagri lasteaia õpetaja abi
Pille Laht
• Nõlvaku lasteaia õpetaja
Taimi Lillmann
• Nissi põhikooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja Eve
Pae
• Ruila põhikooli matemaatika-, keemia- ja füüsikaõpetaja Mart Roomets

Fotod: Sirje Piirsoo

Esmatasandi tervisekeskus Sauel ootab
meeskonnaga liituma neljandat perearsti
Saue uue esmatasandi tervisekeskuse pidulik
avamine oli 3.
oktoobril. Keskus
alustas patsientide
vastuvõttu 16. septembril, esimesed
nädalad on kulunud sisseelamisele.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

„O

ma uutesse ruumidesse oleme
ena m-vä hem
sisse elanud, kuigi töökorraldust tahab veel korrigeerida ja ootame haigekassa
külastust,“ räägib juhataja
Anu Mäeorg.
„Kõigil - arstidel, hetke
asendusarstil, pereõdedel
- on nüüd eraldi vastuvõtukabinetid. Protseduurideks
on omaette ruumid. Enam
ei ole mitu tegevust ühes
toas ning patsiendid saavad
rahulikult
probleemidest
rääkida, ilma et keegi sisse
tuleks ja häiriks. Muidugi
on ka uksed helikindlamad,
nii et koridori ei kuule, mis
kabinetis räägitakse,“ kiidab Mäeorg uut keskkonda.
Et keskuse kolm perearstinimistut on maksimumini
täis – abiarstidki koormust
leevendamas - ja elanikkond
suureneb, otsib Saue tervisekeskus kollektiivi pere-

Lint on lõigatud, uks avaneb. Vasakult: Indrek Kaselt (Vanalinna Ehitus), vallavanem Andres Laisk,
majandusosakonna juhataja Silver Libe, keskuse juhataja Anu Mäeorg, Olga Kolomenski (Sweco Projekt)
ja volikogu esimees Harry Pajundi.

Perearstikonkursi väljakuulutamine
Saue vallas
Terviseamet kuulutab välja konkursi perearsti leidmiseks
uuele nimistule (0-nimistu) üldarstiabi osutamiseks. Perearsti
teeninduspiirkond on Saue vald Harju maakonnas.
Kandidaadil esitada Terviseametile hiljemalt 1. novembriks
2019 (k.a) e-posti aadressil pmo@terviseamet.ee või kinnises
ümbrikus postiaadressil Terviseamet, Paldiski mnt 81, 10617
Tallinn märgusõnaga „Perearstikonkurss Saue“ järgmised
dokumendid:
1. avaldus, milles märgitakse ära
• konkursil osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood või
sünniaeg, elukoht, telefoninumber ja e-posti aadress;
• kavandatava tegevuskoha asukoht ja aadress;
• perearstiga koos töötama hakkavate tervishoiutöötajate
nimed ja isikukoodid (olemasolul);
• perearstina tegutsemise kavandatav õiguslik vorm (füüsilisest
isikust ettevõtjana või üldarstiabi osutava äriühingu kaudu).
2. CV
Saue valla perearstid on nõus pakkuma oma äriühingut
töötamiseks.
Lisateave: kaie.soodla@terviseamet.ee või tel 650 9856.

Saue esmatasandi tervisekeskus
Esimesel korrusel ka
protseduuride-analüüside toad.

arsti neljandale 0-nimistule.
„Ootame
sõbralikku,
hea suhtlemisoskusega, kohusetundlikku, meeskonnatööoskuse, terviseameti
registreerimis- ja perearstitunnistusega arsti. Pakume
head meeskonda, paindlikku tööaega, enesetäiendusja koolitusvõimalusi ning
motiveerivaid töötingimusi.
Muidugi võtame uue perearsti palgale, kui ta taotleb
0-nimistut meil. Tööd meil
jätkub, kuna nimistud on
täis,“ kirjeldab Anu Mäeorg, keda keskus tööle ootab
ja mida pakub.

Kahekordne hoone on ligi 1000 m2 suurune.

Sisekujunduses domineerivad heledad ja rõõmsad toonid.

Kahekordses ruumikas tervisekeskuses töötavad perearstid
ja –õed, ämmaemand ja füsioterapeut. Keskus osutab
koduõendusteenust. Selle teisel korrusel on kabinetid Saue
Vallavalitsuse sotsiaaltöö- ja lastekaitsespetsialistile ning
psühholoogile ja logopeedile.
Ligi 1000 ruutmeetri suuruses ristkülikukujulises hoones
on lift. Sisekujunduses domineerivad heledad ja rõõmsad
toonid. Välisviimistluses võimutseb helehall krohvipind, millele
sekundeerivad tumehallid fassaadiplaadid ning punases toonis
peasissepääsu varikatus ja evakuatsiooniväljapääs.
Esimesel korrusel on registratuur, perearstide ja -õdede
kabinetid ning protseduuride-analüüside toad.
Teisel korrusel on ruumid koduõele, ämmaemandale ja
füsioterapeudile, sotsiaaltöö- ja lastekaitsespetsialistile ning
logopeedile ja psühholoogile.
Investeeringu kogumaksumus on 1,3 miljonit eurot,
tervisekeskuse valmimist toetas rahaliselt Euroopa
Regionaalarengu Fond. Saue esmatasandi tervisekeskuse
projekteeris Sweco Projekt AS, ehitas Vanalinna Ehitus OÜ.
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Tunnustuse pälvinud pedagoogid.
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Kadi Kaja: Klassijuhataja töö pole vaid üks
klassijuhatajatund nädalas, see on oluliselt
suurema kaalu ja vastutusega
Fotod: Kaja Martin, Arno Mikkor
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Aasta õpetaja galal
„Eestimaa õpib
ja tänab“ Jõhvi
kontserdimajas
selgusid 5. oktoobril laureaadid 12
kategoorias. Aasta
klassijuhataja
tiitli pälvis Saue
Gümnaasiumi
muusikaõpetaja
Kadi Kaja, kes on
8.e kassi juhataja.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

H

aridus- ja teadusminister Mailis Reps
ütles galakõnes, et
õpetajate panust on raske,
et mitte öelda võimatu üle
hinnata. „Õpetajaid on väga
vaja olnud kõikidel aegadel
kõikides ühiskondades. Nii
jääb see ka tulevikus,“ sõnas Reps.
Aasta õpetaja konkurss
algas juba kevadel, kandidaate võisid esitada kõik.
Kadi Kaja andsid üles nii
lapsevanemad kui kool.
Kokku esitati 1389 kandidaati. Järgmise sammuna
asusid tööle maakondlikud
komisjonid, kelle arutelude
tulemusel jõudis finalistide
vooru 189 õpetajat ja haridustöötajat. Nende hulgast
valisid riiklikud komisjonid
iga kategooria kolm nominenti, kelle seast selgusid
laureaadid. Tunnustussündmuse eestvedajad on Haridus- ja Teadusministeerium
ning Eesti Haridustöötajate
Liit.
Kadi Kaja on pärit
Haapsalust. Ta lõpetas
Haapsalu
Wiedemanni
Gümnaasiumi, millest on
tänaseks saanud riigikool,
kolis Tallinna ning asus
õppima Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemiasse muusikapedagoogika erialale.
Hu ma n it a a r teaduste
bakalaureuse kraadi sai
ta 2011, pärast mida suundus kohe magistrantuuri ja
asus ülikooli kõrvalt tööle Haapsalu Wiedemanni
Gümnaasiumis.
Pärast magistrantuuri lõpetamist ja haridusreformi,
mille tõttu Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumi suleti,
tuli Kadi Saue Gümnaasiumisse töövestlusele. „Läks
hästi,“ ütleb ta.
Kadi annab tunde 6.-12.
klassis. Ta on 8.e klassi juhataja: „Sain lapsed siis, kui
nad olid viiendas klassis,“
meenutab ta.
Kadi arvates tegeleb
klassijuhataja sellega, et

Aasta klassijuhataja Kadi Kaja
tutvustus konkursil
Kui Saue kandis on näha noori õhtutundidel koos väljas
jalutamas, on märkimisväärne tõenäosus, et nad on sinna
sattunud kohaliku gümnaasiumi muusikaõpetaja Kadi Kaja
eestvedamisel.
Nimelt võttis Kadi klassijuhatajana kätte ja seadis koos
kaaslasega kõndimas ja jooksmas käimise oma õpilastele
ülesandeks – nii edendab ta korraga laste liikumisharrastust,
kui aitab kaasa ka noorte omavahelisele suhtlusele ja ühise
keele leidmisele.
Kui ka klassis peaksid tekkima lahkhelid, arutatakse need
ühiselt läbi ja mured ei jää lahendamata.
Õpetaja Kadi on üle Eesti hinnatud muusikapedagoog, kes
loob olümpiaade, esineb konverentsidel ja kuulub ülikoolides
erialastesse nõukogudesse-komisjonidesse. Vaatamata
tihedale töögraafikule, leiab ta aga alati oma klassi laste jaoks
aega. Kadi kindlustab iga hinna eest, et tema hoolealustest
kasvavad viksid ja viisakad inimesed.
Õpetaja suunab lapsi alati korrektselt riietuma – nii
koolipäeva sees kui ka koos teatris käies. Ühised jõulupeod on
läbi viidud restoranides koos etiketikoolitustega.
Kadi juhtimise all on klass saanud ohtra tähelepanu
osaliseks. 2016. aastal teeniti ära linnusõbralikuima klassi tiitel
ja lapsed annetasid osa auhinnaks olnud kartulikrõpsudest
Toidupangale. Mullu jõudis Kadi klass ka Kanal 2 eetrisse,
kui projekt „Kokkame koos“ õpetas, kuidas vähendada toidu
raiskamist.

Kadi Kaja.

Kadi Kaja klass, 8.e enda klassijuhatajast

Kadi Kaja paneb õpilased proovile nii vaimselt…

… kui füüsiliselt

• Ta hoolib meist ja meie tulevikust. Ta motiveerib meid andma
endast 110%.
• Kadi on alati meie jaoks olemas, kui kellelgi on mure, ja
kuulab meid ära.
• Ta leiab alati hea sõna.
• Ta mõtleb asju mitu korda üle.
• Ta utsitab meid oma hindeid parandama ja hästi õppima.
• Kadi jaoks pole ükski mure liiga väike ega lahendamatu.
• Ta usub meisse ja meie võimetesse.
• Kadi paneb meid proovile nii vaimselt kui füüsiliselt.
• Ta on kõige armastavam ja hoolivam.
• Ta on heasüdamlik ja lõbus.
• Ta on meie eest seisnud. Ta võitleb ja on valmis võitlema meie
eest.
• Ta on alati meie jaoks olemas ja aitab, kui vaja.
• Ta hoolitseb selle eest, et klass oleks alati harmoonias.
• Tal on alati lahedad lifehack`id (õpetused elus
hakkamasaamiseks).
• Ta hoolitseb meie eest ja aitab muredega.
• Kadi viib meid lahedatesse ja huvitavatesse kohtadesse
ekskursioonidele.
• Kadi kutsub meid hellitavate nimedega, näiteks musirullid,
kallikesed.
• Ta hoolitseb, et me head välja näeksime.
• Te õpetab meid oma asjade eest vastutama.
• Metsa sees on ilus kaja, minu peas on Kadi Kaja.

Klassiga ekskursioonil Muhumaal.

lastel oleks kõik hästi. Et
õpimotivatsioon oleks kõrge, õppetulemused head,
et nende tegevus oleks eesmärgipärane. Et nad teaksid, kuhu tulevikus liikuda,
millised võimalused elus on.
„Klassijuhataja tundides
räägime, kuidas ja miks
inimesed nii käituvad, nagu
nad käituvad, ja mis võiks
olla teisiti, et läheks paremini ja kuidas paremaks
saada,“ valgustab Kadi tööd
klassijuhatajana. Klassijuhataja suunab noori ka probleeme lahendama.
„Me oleme tihti arutle-

nud selle üle, et elus on tähtsamaid asju, kui raha teenimine. Et inimestel jätkuks
aega oma tervise, hobide,
lähedaste jaoks, et oleks
sõpru ja perekond, kellega
oma elu jagada. Et nad oleksid õnnelikud,“ on üheskoos
mõtiskletud, mis on elus
tähtis.
Lisaks muidugi laste
hinded, puudumised, õppekäigud, kontserdid, teater,
kino. Klassijuhataja töö pole
vaid üks klassijuhatajatund
nädalas, see on oluliselt
suurema kaalu ja vastutusega töö.

Kadi hindab oma klassi
lapsi mõistlikeks ja tasakaalukateks. „Nad on head
suhtlejad, energilised, hea
huumorisoonega ja aktiivsed. Nad on empaatilised,
hea õppeedukusega arukad
noored,“ iseloomustab ta 8.e
klassi.
Kui küsida aasta klassijuhatajalt, kas head lapsed
kavavad vitsata, vastab ta:
„Muidugi kasvavad head
lapsed vitsata, hea läbisaamise aluseks on ju aus ja
viisakas suhtlemine. Ma ei
pea oma häält tõstma, minu
sõnad on need, mis loevad.“

Tänukujud ootavad tiitlisaajaid aasta õpetaja galal „Eestimaa õpib
ja tänab“ Jõhvi kontserdimajas.

Kernu põhikool 150 –
minevik, olevik ja tulevik
K

ooli asutas taluperemees Kustas Ilves
oma kulu ja kirjadega, sest vallavalitsus kartis
suuri väljaminekuid. Kustas
saatis poja Augusti linna
kooliõpetajaks õppima. August Ilvesest sai Kernu kooli
esimene õpetaja ja direktor.
Õpilasi oli algusaastatel 30
ringis. Pärast mitmeid erinevaid asukohti sai kool 1933.
aastal endale maja praeguses paigas.
Tänaseks päevaks on ring
täis saanud. Hiilgeaegadel
on Kernu koolis olnud lapsi
poolteistsada, nüüd on meid
taas pisut pealt 30 ja seda
kuues klassis.
Kuigi õpilaste arv on viimaste aastakümnete väikseim, julgen ma direktorina
lähiaastatesse vaadata optimismiga.
Miks nii?
2016. aastal viidi kool täielikult üle keskküttele. 2017.
aastal sai suur osa koolist
soojustuse ja uue vooderduse, remonditud on katust.
2016. aasta suvest kuulub
Kernu kooli alla Haiba külas
asuv lasteaed Riisikas.
Kui mina 2016. aasta suvel Kernu kooli direktoriks
tulin, oli lasteaias 40 last ja
koolis üle 60 õpilase. See
arv vähenes kahjuks iga
aastaga. Oli selge, et kahte
eraldi hoonet, lasteaeda ja
kooli, erinevates asukohtades üleval pidada ei ole jätkusuutlik.
No tegelikult kuidagi
ehk isegi oleks see võimalik. Küll aga tähendanuks
see liitklasse, kus on näiteks
kolm klassi koos. Isegi kahe
klassiga liitklassis on meil
lapsi, kes vajavad teistest
rohkem tähelepanu, ja kolm
liitklassi ei oleks olnud hariduse kvaliteedi ja õpetajate
heaolu suhtes enam kuidagi
mõistlik.
Algatasin arutelud, mis
edasi teha?
Oli arvamusi, et Kernu kooli
võiks viia Haibasse, endisesse vallamajja. Mina seda
mõtet ei toetanud. Kui vaadata Kernu kooli ümbrust,
on see miljöö ja keskkonna
mõttes suurepärane.
Kernu kool näeb välja
nagu väiksem mõis – kollane, punase katusega maja.
Kooli ümber on imeilus
mets, mis on eriti kena praegu, sügisel. Kooli juures

on õunapuuaed, suusarajad, discgolfirada, võrkpalliplats, õuesõppe paviljon.
Tulemas on madalseiklusrada ja kiiged. Pisut eemal on
staadion.
Meid külastanud inimesed suurematest koolidest
on kiitnud tööõpetuse klassi
ja kooli sööklat. Kooli ümbruses on ruumi ja avarust,
kuhu saab vajadusel, kui
laste arv peaks taas tõusma
hakkama, teha juurdeehitise. Seda kõike Haibas meil
ei oleks.
Nii jõudsimegi pärast
arutelusid
järeldusele,
et mõistlik on teha kool
6-klassiliseks ja kolmandast
kooliastmest vabanevatesse
ruumidesse tuua kooli osaks
olev lasteaed.
Suur osa kohalikust elanikkonnast, samuti vallavolikogu ja vallavalitsus toetasid seda mõtet ja nii käibki
septembri lõpust kooli ruumides remont, mis peaks
lõppema järgmise aasta jaanuaris.
Lasteaed kolib kooli
Remondi tulemusena saab
lasteaia kaks rühma koolihoone esimesele korrusele ruumid uue sisustuse ja
kaasaegsemate õppevahenditega.
Olen meie vallavalitsusele tänulik, et nad toetavad
meie lasteaia ja kooli säilimist, hoolimata suhteliselt
väikesest laste arvust. See
näitab, et tegelikult maainimestest hoolitakse ja soovitakse anda meie piirkonna
lastele paremaid teadmisi ja
võimalusi tulevikuks.
Renoveeritud hoonest ja
uuenenud sisustusest koolile ei piisa
Koolile annavad tegeliku
sisu inimesed. Ka selles
suhtes on Kernu koolis põhjust optimismiks.
Uus aeg nõuab mõnevõrra uut lähenemist õppimisele. Kaasaegne õpikäsitus
tähendab suurema vastutuse
panemist õppijale, rohkem
projektõpet,
avastusõpet,
uurimistöid ja muuseumide
külastamist, audiovisuaalsete seadmete kasutamist.
Ma ei arva, et peaksime
iga ministeeriumi soovitatud või koolitusel kuuldud
moetegevusega kaasa minema, aga ma soovin ja tahan,
et me oskaksime renoveeritud majas ja järgnevatel
õppeaastatel näha, mis kõik
meil koolis ja kooli ümber
tegelikult olemas on, ja seda
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Soovin meie majja südamega õpetajaid
Minugi direktoriaastatel on
meil olnud tööl inimesi, kes
on käinud siin n-ö raha teenimas. Sõna otseses mõttes
sõitsid bussiga kohale ja läksid pärastlõunal jälle bussiga ära.
Selline õpetaja võib küll
anda tunde, aga ta ei panusta rohkem, kui minimaalselt
tarvis. Kool, kolleegid ja
õpilased ei saa tema omaks,
ei kasva talle südame külge.
Olen korduvalt öelnud,
et õpetajaamet on natukene missioonitöö ja seda ei
peaks tegema ainult raha pärast - et kui kell kukub, siis
tasu enam ei saa ja panen
tunni ettevalmistuse seisma.
Seega ma soovin meie
majja südamega õpetajaid,
kes on valmis mõnikord
panustama midagi ka oma
vabast ajast. Tulema mugavustsoonist välja, sest lõppude lõpuks on see meie
õpilaste, eesti rahva hüvanguks.
Sellel sügisel, kui oleme
teinud muudatusi töötajaskonnas, võin kinnitada, et
meie lasteaia ja kooli tööta-

Tegime lasteaeda ja kooli
ühendades ainuõige sammu
Mina ise usun, et hoolimata
mõningasest kriitikast, oleme lasteaeda ja kooli Kernu kooli 150. sünnipäeval
ühendades võtnud ette ainuõige sammu.
Lasteaed ja kool siin ühe
katusel all annab varasemast
suurema sünergia: võimalusi lasteaia- ja koolilastel
koos rohkem ette võtta, võimaldab õpetajatel vajadusel
üksteist paremini asendada,
annab sellele, et oleme üks
asutus, ka tegelikuma sisu.
Samuti võimaldab kasutada
ressursse efektiivsemalt.
Alates sellest sügisest
Ääsmäe põhikoolis õppiva,
kevadel Kernu kooli lõpetanud kolmanda kooliastme
esialgne tagasiside muudatustest on samuti positiivne. Neile, meie vilistlastele, meeldib uus kool, uued
õpetajad ja klassikaaslased
Ääsmäel.
Ma usun, et lapsevanemad saavad siinse kooli pakutavatest väärtustest aru ja
Kernu kool tähistab kunagi
ka 200. sünnipäeva.

Fotod: Kalev Lilleorg, Kernu kool

õpilaste heaks ära kasutaksime. Et me ei arvaks, et
oleme kooli ja õpetajatena
valmis, et omandaksime
ja rakendaksime parimaid
praktikaid ikka ellu.

da maapiirkondades, kus
on tihti parem elukvaliteet.
Samas on maal elamine luksus, sest kulud on suuremad.
Kindlasti tuleks peredesse
lapsi juurde, kui inimestel
on teadmine, et riik käendab
näiteks eluasemelaenu. Riigi tagatisega kinnisvaralaenu vähemalt 100 000 euro
ulatuses võiks saada pered,
kus on vähemalt kolm last.
Ma ei ütle, et paneme jõevee tagurpidi voolama ja
lõpetame linnastumise. Aga
peaksime looma tingimused, et inimesed saaksid ka
maapiirkondades või eeslinnades elada. Väga paljud inimesed tahaksid teha
kaugtööd, nutikat tööd. Kui
võimaldame peredel saada
eluasemelaenu riigi käendusega, on inimesed väga kohusetundlikud laenumaksjad“.
Loodetavasti mõni kavandatavatest meetmetest
toob noori ja lastega peresid
ka meie kanti. Samas – miks
ei võiks saada noor pere
soodustingimusel väljaehitatud kommunikatsioonidega krundi. Seda eeldusel, et
nad elavad kohapeal mingi
kindla aja.
Kernu koolile piisaks, kui
selliseid peresid oleks 15-20.
Ruumi elamuehituseks
meie piirkonnas on. Samuti
võiks suhtumine olla maale
elama kolivatesse peredesse
kõige laiemas mõttes soosiv ja vastutulelik. Kui maa
tühjenemise vältimiseks ja
noorte perede maale elama
tulemise soodustamiseks on
tarvis teha erinevaid erandeid, siis miks mitte seda
teha? Tänapäeval, arvutite
ajastul ei ole see ju keeruline.

Kuigi 1816. aastal välja antud Eestimaa
talurahvaseadus nõudis vallakoolide
asutamist, hakkas Kernu vallas kool
tööle alles 1869. aasta 15. oktoobril
Kohatu küla Nõukse talus. Seda peetaksegi Kernu kooli sünnipäevaks.
MAREK MÄNNIK
direktor

5

Kernu kool näeb välja nagu väiksem mõis - kollane, punase katusega maja. Kooli ümber on imeilus mets,
mis on eriti kena sügisel.

Koolile annavad tegeliku sisu inimesed. Kernu kooli töötajate pere tänavusel õpetajate tunnustamisel.

Septembri lõpust käib Kernu kooli ruumides remont, lasteaia kaks
rühma saab koolihoone esimesele korrusele ruumid uue sisustuse ja
kaasaegsemate õppevahenditega.

jaskond on minu Kernu kooli direktoriaastate parim.
Mul on hea meel, et meie
juurde on leidnud tee kaks
uut klassiõpetajat. Klassiõpetajad on 6-klassilise kooli selgroog.
Aga siiralt - sisukad on
kõik ülejäänud õpetajad ja
tugitöötajad nii lasteaias kui
koolis. Seetõttu arvangi, et
meil on renoveeritud koolihoones koos motiveeritud
õpetajatega viimaste aastate
parim olukord. Stardipositsioon on hea.
Ainuke, mida meil väga
palju endiselt veel ei ole,
on lapsed
Vaadates Tallinna kohati
ulmelisi kinnisvarahindu,
usun ma, et Kernu-Haiba

ümbrusel on elanikkonna
kasvuks perspektiivi.
Ehitatava
kolmerealise Tallinn-Pärnu maantee
kaudu võib siit saada umbes
15-20 minutiga Pääskülla,
kus algavad töökohad. Mõnikord võib Tallinnas sõites
kuluda mõne kilomeetri läbimisele 2-3 korda rohkem
aega.
Olen kuulnud vabariigi
valitsuses arutluse all olevates meetmetest, millega tuua
inimesi maale elama. Ma ei
tea, kas see „maa“ on Hiiumaa, Võrumaa või sobib selleks ka Saue valla ääreala.
Rahvastikuminister Riina Solman on hiljaaegu
öelnud: „Paljud pered, kes
soovivad rohkem lapsi saada, tahaksid tegelikult ela-

Kes sa oled ja kust sa tuled?
Minu nimi on Veton ja ma olen pärit Tetovo linnast, mis asub
Põhja-Makedoonias. Ma olen 24 aastat vana ja õppisin õigusteadust Tetovo riiklikus ülikoolis. Minu lemmik spordiala on korvpall ja ma väga loodan seda siin Eestis rohkem
mängida.
Mida sa teed Saue Noortekeskuses?
Saue Noortekeskuses olen ma vabatahtlik läbi Euroopa solidaarsuskorpuse Erasmus+ projekti. Minu teenistus kestab
10 kuud, septembrist kuni järgmise aasta juuni lõpuni. Mulle väga meeldib see koht ja muidugi uus kogukond minu
ümber.
Milline oli sinu esmamulje, kui sa saabusid Eestisse?
Minu esimene mulje, kui ma Eestisse saabusin, oli väga
kena. Mulle väga meeldis siinne värske õhk, see, et silmapiirile ei jäänud mitte ühtegi mäge, oli minu jaoks veidi
harjumatu, kuna minu riigis on mägesid palju. Ma olin väga
elevil, nägemaks uut keskkonda enda ümber, ja ootusärevuses, õppimaks uusi asju.
Kuidas sinu esimene kuu Eestis läinud on?
Esimene kuu on läinud väga kiiresti, olen õppinud palju uut,
omandan uut informatsiooni ja saan üha enam ja enam teada siinse riigi, keele, ilma ja kultuuri kohta.
Noortekeskuses sujub samuti kõik hästi. Ma olen väga
õnnelik, et töötan koos väga heade ja sõbralike inimestega,
kellelt saan alati kõike küsida ja kes mind abistavad. Samuti
on noored väga sõbralikud. Mõned räägivad väga hästi inglise keelt ja nad ei karda minuga suhelda.
Mida sa arvad noorsootöö süsteemist Eestis?
Ma arvan, et noorsootöö süsteem Eestis on väga hea, õpin
väga palju uut, kuna siin on nii palju erinevaid projekte ja
tegevusi, noortel on palju toredaid võimalusi ja kohti, kus
peale kooli aega veeta ja koos olla, võttes osa erinevatest
tegevustest, töötubadest. Noortel on võimalus mängida erinevaid mänge, tegeleda hobidega.
Mida sa selle projektiga soovid saavutada või ära teha?
Läbi antud vabatahtliku projekti ma soovin saada palju
uusi teadmisi noorsootöö kohta, õppida eesti keelt ja olla
oma vabatahtliku teenistuse vältel osa sellest ühiskonnast.
Samuti tahan teha erinevaid tegevusi ja projekte ka noortekeskuses, võimalusel proovin uusi ideid viia ka oma kodumaale, sealsete noorteni.
Ütle palun kolm huvitavat asja Eesti ja eestlaste kohta.
Eestis ei ole mägesid, seepärast on äärmiselt imelik kuulda,
kuidas eestlased kutsuvad oma suurimat mäge, Suurt Munamäge, mäeks.
See on väga naljakas, et eestlased armastavad külma,
isegi pärast sauna nad lähevad ja hüppavad enda jahutamiseks külma vette jões või järves või lumme.
Samuti oli minu jaoks huvitav see, et eestlased teevad
kõike online´s, ja tänu sellele online-maailmale võivad nad
päriselus vahel olla väga distantseerunud.
LII HAABMA
Noortekeskuse projektijuht

See, et Eestis ei jäänud silmapiirile mitte ühtegi mäge, oli
Põhja-Makedooniast pärit Vetonile veidi harjumatu, kuna
tema riigis on mägesid palju.

Kodumaise spioonipõneviku „O2“
filmivõtete tarbeks kerkis meie valla Kiia
küla tee äärde ajalooline Eesti - Vene
piiripunkt ja Vääna mõisakooli rajati
sõjaväebaas. Filmis lööb kaasa ka üsna
mitut autot Laitse RallyPargi vanaautode
kollektsioonist.
SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee

V

õttepäevadel - 1. ja
2. oktoobril - võis
Saue ja Harku vallas
Kiia-Vääna-Viti teel näha
kolmekümnendate
aastate ajastutruusid sõidukeid
ja kostümeeritud näitlejaid.
Vanaaegsed, osaliselt Lätist
toodud rekvisiitautod liikusid
kolonnis kiirusega kuni 30
km tunnis.
Spioonipõneviku
„O2“
produtsendi Kristian Taska
sõnul on võttemeeskond väga
tänulik Saue ja Harku valla
elanikele ning vallavalitsustele vastutulelikkuse eest filmivõtete korraldamisel
Võttepäev, 1. oktoobril
Kiia külas oli järjekorras kahekümnes plaanitud 43-st.
Kaadrisse jäi Vene vägede
saabumine Eestisse aastal
1939.
Enne meie kanti toimusid
filmivõtted mitmel pool Tallinnas, Helsingis ja Tartus.
Siit suundus meeskond filmi-

ma Ida-Virumaale, Vilniusesse ja mitmele poole mujale.
Spioonipõneviku „O2“ süžee käivitub 1939. aasta augusti lõpupäevil. Kohe-kohe
on puhkemas Teine maailmasõda ja just neil kriitilistel
hetkedel langeb Eesti nõukogudevastase luure juht salamõrva ohvriks.
Peagi selgub, et meie luure ridades tegutseb äraandja.
Reeturi tabamine tehakse
ülesandeks luureohvitser Feliks Kangurile (Priit Võigemast) ja algab pingeline kassi-hiire mäng
Samal ajal jõuab luureteenistusteni info, et Stalin ja
Hitler on sõlminud tervet Euroopat ja ühtlasi Eestit puudutava salakokkuleppe. Olukorda ei muuda lihtsamaks
Feliksit painav saladus, mille
keskmes on kahe aasta tagune kirglik armusuhe poolatar
Maria Dubrawskaga (Läti
näitlejatar Agnese Cīrule).
Lisaks peaosaline Priit
Võigemastile ja Agnese Cīrulele löövad filmis kaasa Kas-

pars Znotiņš Lätist, tuntud
Eesti näitlejad Elmo Nüganen, Rein Oja, Doris Tislar,
Johan Kristjan Aimla, Pääru
Oja, Tambet Tuisk, Indrek
Ojari, Alo Kõrve ja Mirtel
Pohla, Sampo Sarkola Soomest ning paljud teised Eesti,
Läti, Leedu ja Soome näitlejad.
Filmi režissöör on Margus Paju („Supilinna salaselts“), stsenaariumi autorid
Tiit Aleksejev, Eriikka Et-

holén-Paju ja Tom Abrams.
„O2“ toodavad filmistuudiod
Nafta Films (produtsent Esko
Rips) ja Taska Film (produtsent Kristian Taska), kaastootjad on Solar Films Soomest, Film Angels Lätist ja
InScript Leedust.
„O2“ jõuab kinoekraanidele 2020. aasta sügisel. Ajaloolist piiripunkti Kiia küla põlluäärsel teel saab uudistada
mitu kuud, sest veebruaris on
võtted taas meie-mail.

Kontserdisügis on alanud

Foto: Kristiina Liivik

Juba mitu aastat on Saue Noortekeskuses töötanud välisvabatahtlikud erinevatest riikidest,
ka sel hooajal võõrustab keskus üht mitmekülgset noormeest.

Fotod: Sirje Piirsoo

Üks osa kodumaisest
spioonipõnevikust „O2“ on
filmitud Kiia külas

Noortekeskust
rikastavad
vabatahtlikud
erinevatest
maailmanurkadest

Foto: erakogu
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Sügis toob igal aastal endaga kaasa Saue
kontserdisügise. Kui hinge poeb kaamos
ja põue sügistuuled, on muusika parim
ravim tuju tõstmiseks. Seda rõõmu, mida
muusika pakkuda suudab, on keeruline
sõnadesse panna, seega peab kontserte ise
kuulama tulema.
SANDRA KALMANN

K

ontserdisügise avas
26. septembril klarnetikvartett koosseisus
Andreas Aben, Heimo Hodanjonok, Edmunds Altmanis
ja Alvar Mölder.
Et kõik neli mängijat on
hõivatud tööga erinevate orkestrite juures või õpetamisega muusikakoolis, on seda
erilisem, et nad leiavad aega
kvartetis mängida.
Nii, nagu kontsert oli
pealkirjastatud, kõlasid vaid
kuulsad muusikapärlid. Äratundmisrõõmu pakkusid näiteks Mozarti, Chopini, Bachi,
Rossini, aga ka Super Mario
tunnusmuusika.
Kuulda sai Edmunds Altmanise isa Alvis Altmanise

teost, mis oli kaasaegsema
helikeelega ja põnev kuulamine noorematele. Kontsert
oli meeleolukas ja pakkus
publikule huvitava ning muusikaliselt hariva õhtu.
On ilusaks tavaks saanud,
et ühel kontserdil kogutakse
raha Saue muusikakooli pillifondi jaoks. Sel kontserdil esinevad muusikakooli õpetajad
ja kooli õpilased küpsetavad
kooke või muid maiuseid heategevusliku müügi tarbeks.
1. oktoobril, rahvusvahelisel muusikapäeval, toimuski
meeleolukas kontsert, kuulamiseks etteasted igast osakonnast. Eriliselt hea meel
on selle üle, et uued õpetajad
julgelt esinema tulid.
Kontserti alustasid akordionistid - õpetaja Anastassia

Kontserdisügise avas 26. septembril klarnetikvartett. Vasakult: Alvar
Mölder, Andreas Aben, Heimo Hodanjonok ja Edmunds Altmanis.

Varlõgina esines koos kahe
õpilasega. Iseäranis põnev oli
aga õpetajate ansambel koosseisus Artis Boriss (jazzklaver), Martin-Eero Kõressaar
(basskitarr), Sten Valdmaa
(tromboon) ja Madis Katkosilt
(löökpillid), kellele lisandus
uus lauluõpetaja Sofia Rubina. Ilusa vahepala pakkus uus
klaveriõpetaja Lea Valiulina.
Sellest õppeaastast õpetab muusikakoolis saksofoni
Eve Neumann ja koos Marina
Jurtšenkoga (klaver) esitasid
nad õpilaste mängitavaid teoseid.
Toreda üllatuse valmistas
fagotiõpetaja Martin Tuuling,

kes seekord esines hoopis koos
Tallinna Ülikooli vokaalansambliga Vox Nova. Veel esinesid Jorma Puusaag kitarriosakonnast ja Priidik Purga
klaveriosakonnast.
Aitäh kõikidele tublidele
koogiküpsetajatele ja müüjatele. Tänu teile kogunes
muusikakooli pillifondi tubli
summa, et pille korrastada,
parandada või midagi uut
juurde osta.
Olete teretulnud 19. novembril kell 18.30 Saue
Kontserdisaali
kammerkontserdile „Mitmekesi mitut moodi metsasarvedest“.
Esineb metsasarve oktett.

Kogukondade kingitused Eestile
ja iseendile - EV100 igas külas

Noored akrobaadid omandasid
kogemusi rahvusvahelisel
võistlusel Ungaris

Foto: Sirje Piirsoo

K

Harjumaa esindus programmi EV100 igas külas korraldajate tänuüritusel.

nende auks laulu- ja tantsupeo „Saue Sõlg“ käigus
jaanituleplatsi serva viis
tammepuud.
Juunis 2018 rajas Ääsmäe küla saja kirsipuu pargi, Mõnuste küla infopunkti-katusealuse ning Tuula ja
Pällu külade kogukond saja
pärna pargi. Sama aasta 20.
augustil avati Turbas, Jaama tänaval aleviku keskne
lipuväljak.
5. aprillil 2019 avati Lehetu külas mälestuspink
Eesti Asutava Kogu liikmele Jakob Linrosile.
Ruila kogukond kinkis oma kogukonnale ning
kõigile muusikahuvilistele
kauni kontserdi Ruila mõisas, mis oli pühendatud
omakandi helilooja Raimo

Kirke Kuusk, Eliisabet Kadak ja Anna Grete Alt.
5. aprillil 2019 avati Lehetu külas mälestuspink Eesti Asutava
Kogu liikmele Jakob Linrosile.

Kangro 70. sünniaastapäevale.
Laagrisse, Pääsküla jõe
kaldale rajati kunagise riigivanema Jaan Teemanti
nimeline mälestuspark, mis
avati 24. septembril 2019.

Iga tegu on kingitus eelkõige kogukonnale, kes selle teinud on. Väärtustades
omakandi inimesi ja ajalugu, elu- ja looduskeskkonda, minevikku, olevikku ja
tulevikku.

3.

le näomaalinguid. Tänu Hobuteenustele ja Nissi Põhikooli õpilase Siiri Kaljumäe
abil said lapsed ratsutada.
Olid töötoad: savitöötuba, õhupallide meisterdamise töötuba perekond
Orutaluga, võtmehoidjate
meisterdamine.
Perekond Orutalu algatas
töötoas rahakogumiskampaania, millega soovitakse
soetada paat, et lapsed õpiksid aerutama ja mida saaksid noorteorganisatsioonid
tasuta laenutada. Rohkem
informatsiooni FB lehel
MTÜ Head tehes.
Laadal toimus hoidiste konkurss, peaauhind oli
õpetaja Terje kasvatatud
pirakas kõrvits. Konkursi
võitis Kristin Laineste vürtsikas suvelõpu kurgisalat.

Anni-Mari Tammekand ja Caroli Besterman.

Algas Kernu rahvamaja
ümberehitus
Foto: Riisipere lasteaed

Riisipere lasteaia traditsioonilist
sügislaata korraldavad üheskoos
lasteaed, lapsevanemad ja Nissi
kultuurikeskus.
oktoobri õhtul oli lettidel vanemate abiga
valminud kaupa, lapselt lapsele liikuvat kirbukakraami, kohalike käsitööliste ja toidukauba tootjate
toodangut.
Pakkuda oli Signe Kensapi kauneid tekstiilist
helkureid, Tompide pere
mett ja Eliis Viljaste hõrke
maiustusi.
Õnneloos kogus raha
lastele uute suusaklambrite
soetamiseks. Loosi toetas
heade mahedate piimatoodetega Saidafarm. Peaauhinnaks oli Kadarbiku talu
välja pannud 10 kilo porgandeid.
Nissi põhikooli õpilane
Mari Maasikas maalis laste-

Fotod: Erki Saarik

PARTNERAKRO

Riisipere lasteaias sügislaada hoidistekonkursi
võitis vürtsikas suvelõpu kurgisalat

ENEKEN MARIPUU

Noorte vanusegrupi paarides võistlesid Anni-Mari Tammekand ja
Caroli Besterman ning kolmikutes Kirke Kuusk, Eliisabet Kadak ja
Anna Grete Alt – kõik Sauelt. Juunioride 11-16-aastaste vanuserühma kolmikutes olid võistlustel Eestit esindamas Johanna Saarik,
Anita Tamm ja Keiti Kiintok Keilast.
Võisteldi tasakaalu-, tempo- ja kombieeritud kavadega. Kogu
sündmus leidis aset Gerevich Aladár spordihallis. Kohal oli 113
treenerit ja 292 sportlast 31 klubist ning 14 riigist. Osalesid akrobaadid 7. eluaastast kuni täiskasvanuteni välja. Kaasaelajaid oli
võistlustel palju. Oli ka põhjust, sest erievatest riikidest pärit
akrobaatide võistluskavade tase oli väga tugev. PartnerAkro noored medaleid seekord ei saanud, kuid kõik kaheksa tüdrukut olid
väga tublid ja julged. Kodustele tegi sündmuse põnevaks asjaolu,
et toimuvat sai jälgida ja omadele kaasa elada otseülekande kaudu
ürituse kodulehel.
Treenerid ja sportlased on õnnelikud suurepärase kogemuse
üle: suured võistlused annavad alati toredaid uusi mõtteid ja inspiratsiooni.

Foto: Voose Päikesekodu FB

okku tehti alates
aprillist 2017 ja tehakse veel kuni
veebruarini 2020 kingitusi
620 kohas: rajati mänguväljakuid ja parke, üllitati
raamatuid, renoveeriti kogukonnamaju, istutati puid,
õmmeldi rahvariideid ja
tehti palju-palju muud olulist, kaunist ja vajalikku
meile endile. Kõiki neid kogukondi ühendab edaspidi
nimeline metallplaat, tunnustusena Eesti Vabariigi
Riigikantseleilt ja EV100
juhtrühmalt.
Saue valla külades ja kogukondades toimus samuti
mitmeid EV100 sünnipäevapidustusi.
Oktoobris 2017 tähistas
Nissi kool 100. aastapäeva ja paikkonna hariduselu
330. aastapäeva, mille puhul koostati kooli seinale
ajatelg ning paigaldati vana
õppehoone seinale mälestuskivi.
Ellamaa kogukond püstitas 23. veebruaril 2018
legendaarse näitleja Ruts
Baumani mälestuseks pingi
tema kodukohta.
Maidla Külaselts kinkis
Maidla ja Pärinurme taludele 100 pesakasti, mis anti
24. veebruaril toimunud
Eesti Vabariigi sünnipäeval
taludele üle.
Mais 2018 tegi Saue linn
tänukummarduse oma kultuuripärandi hoidjaile ja
edasikandjaile,
istutades
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PartnerAkro noored Sauelt ja Keilast käisid septembri lõpus välisvõistlustel, sellel korral oli sihtpunkt
Ungari üks kaunimaid linnu Budapest, kus leidis aset
Budepesti kolmas rahvusvaheline sportakrobaatika
võistlus.

Tänavusel mihklipäeval, 29. septembril tähistati Viljandi Ugalas maaseaduse 100.
aastapäeva. Ühtlasi oli see tänuüritus programmi EV100 igas külas korraldajaile.
EVELIN POVEL
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Hoidiste konkursi võitis Kristin Laineste vürtsikas suvelõpu
kurgisalat, peaauhind oli õpetaja Terje kasvatatud pirakas kõrvits.

Vürtsikas suvelõpu kurgisalat
Koostisosad: 2 kg kurke, 2-3 sibulat, 1 küüslaugumugul, 3
tilliõisikut, 3 spl 30% äädikat, 1 tl kanget sinepit (nt kohalik
Siberi sinep), 2 spl suhkrut, 2 spl soola, 0,5 tl jahvatatud pipart.
Koori ja viiluta kurgid, sibul ja küüslauk lõika peeneks. Tõsta
köögiviljad emailpotti või -kaussi, lisa maitseained, sega. Lase
24 tundi seista, aeg-ajalt segades. Tõsta purki ja sulge kaanega.
Säilib külmas keldris või külmkapis. Pisut kuumutades saab
sahvrikõlbulikuks. Mida kangem sibul, küüslauk, sinep, seda
vürtsikam. Sellest kogusest saab 2-2,5 liitrit salatit
Head isu! Nüüd saab iga soovija selle järgmiseks
sügislaadaks juba ise purki panna.

Septembris alustas ehitusettevõte OÜ Vesiroos Kernu
rahvamaja ümberehitusega.
Tööde teostamise tähtaeg on veebruar 2020. Tänasel päeval on
lammutusega jõutud lõpusirgele.
Suurema muudatusena võib välja tuua, et renoveeritud rahvamajja kolib Haiba halduskeskus, oma koha leiavad lugemissaal ja
noortetuba.
Ümberehitusega saab kogu hoone värske välimuse. Tuleohutus
viiakse vastavusse nõuetega, uuendatakse elektripaigaldisi ja ventilatsioonisüsteemi, majaesinegi saab uue sillutise.
Rahvamaja ümberehituse maksumuseks kujunes hanke tulemusena 362 000 eurot, tööd teostab OÜ Vesiroos.
SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee

Foto: Tõnis Krikk

Meie valla kardipoisid lõid
Eesti meistrivõistlustel laineid
Eesti kardispordi meistrivõistluste
hooaja seitsmes, viimane ja otsustav
etapp toimus 14. septembril Aravete
ringrajal. Sõideti viimased kiired ringid
ja jagati selle aasta meistritiitlid.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

M

ini60 klassis sõitis
Marten Ojapõld
Aravetel küll väga
hästi, kuid sellest ei piisanud, et võita meistritiitel.
Selle hooaja kokkuvõttes
tuli Marten teisele kohale,
kaotades võitjale vaid ühe
punktiga.
Samas klassis oli teine
meie valla poiss Tiit-Villem
Toomingas Aravetel seitsmes ja tõusis hooaja kokkuvõttes kuuendaks.
Veelgi kõrgema skoori tegi Tiit-Villemi vend,
Tõnis-Johannes, kes sõitis
kogu hooaja Micro60 klas-

sis niivõrd tublilt, et tuli
kokkuvõttes
tänavuseks
Eesti meistriks.
Võistlusklassid Micro60
ja Mini60 on Eesti meistrivõistluste karikasarjas kõige suurema osavõtjate arvuga. Stardis on võistlejaid 20
ja enamgi.
Marten, Tiit-Villem ja
Tõnis-Johannes
õpivad
Saue Gümnaasiumis. Aravetelt tõid nad lisaks isiklikele poodiumikohtadele
kaasa ka esikohakarika
koolide arvestuses.
Kui Marten Ojapõllu saavutustele oleme vallalehe
vahendusel hooaja jooksul
kaasa elanud, siis Tiit-Villem ja Tõnis-Johannes on

Tõnis-Johannes, Marten ja Tiit-Villem tõid Aravetelt lisaks isiklikele poodiumikohtadele kaasa ka esikohakarika koolide arvestuses – nad
õpivad Saue gümnaasiumis.

kardiraja ääres suisa vaatamisväärsuseks kujunenud,
kuna erinevad paljudest
kardipoistest selle poolest,
et teevad kogu mootorihoolduse, õlise ja musta töö, mis
muidu mehaanikute teha,

isa käe all täitsa ise.
Isa Tanel Toomingas sõitis karti noorena ja pöördus
ala juurde tagasi mõne aasta eest. Tänavu tuli ta Eesti
meistrivõistlustel oma klassis teisele kohale.

Vallalehe
novembri teises numbris räägibki Toomingate meespere,
milline ala on kardisport,
milliseid eeldusi ja finantse
see nõuab, millest alustada,
kui tekkib huvi, kuidas, kus

ja kui palju treenida, milline on kardisõitja riietus ja
varustus, kui pingeline on
hooaeg ja paljust muustki
veel. Teisalt, mida arvab
alast pere naispool – ema ja
pisiõde.

Vaatamata sellele, et Eestis
on suitsuandur kohustuslik
aastast 2009, leidub siiski
veel väga palju majapidamisi, kus ei ole töökorras ja
õigesti paigaldatud suitsuandurit.
Ohust märku andev
suitsuandur kodus on puudunud paljudel juhtudel,

kui tulekahjus on hukkunud inimene. Päästeameti
töötajad külastavad igal
aastal tuhandeid kodusid,
et kontrollida tuleohutust.
Muuhulgas paigaldavad vajadusel suitsuanduri. Kodunõustamine on kõigile tasuta, soovist saab teada anda
pääste infotelefonil 1524.

Küttekolded olgu korras
Külmade ilmade saabumisega algas
kütteperiood ja sestap on asjakohane
üle rääkida, kuidas küttekoldeid ohutult kasutada.
PÄÄSTEAMET

K

üttekollete eest tuleb
regulaarselt
hoolitseda,
lasta
neid puhastada, et vältida
võimalikke tulekahjusid ja
et tuba püsiks soe.
Läbi aasta kasutatavaid
kütteseadmeid tuleb puhastada kaks korda aastas,
hooajaliselt
kasutatavaid
üks kord.
Eramajades võib korstnat pühkida ka ise, kuid
kord viie aasta jooksul peab
süsteemi üle vaatama kutseline korstnapühkija.

Kortermajade ja ridaelamute küttesüsteeme peab
kord aastas puhastama
kutseline korstnapühkija.
Mõlemal juhul väljastab
korstnapühkija tehtud tööde kohta akti.
Kütmisega alustamine
Kütmisel tuleb alati kasutada võimalikult kuivi puid,
kuna märgadega tekib rohkem pigi, mis ummistab
küttesüsteeme. Olme- ja
ehitusjäätmed ning muu
kraam käib jäätmejaama.
Neid ei tohi kindlasti kütmiseks kasutada, kuna

saastub keskkond ja põlemisjäägid ladestuvad küttesüsteemis.

Ära sulge siibrit liiga vara
Kütmise ajal peab siiber
olema lahtises asendis.
Seda ei tohi sulgeda enne,
kui söed on lõpetanud hõõgumise - kui ei ole näha punakat-oranžikat värvi. Kui
siiber liiga vara sulgeda, ei
pääse vingugaas välja, hakkab tuppa imbuma ja seab
ohtu kogu pere. Vingugaas
on lõhnatu ja värvitu, seda
aitab tuvastada vaid vingugaasiandur.
Kuum tuhk ei käi kilekotti või plastämbrisse!
Harvad pole juhud, kui tulekahju saab alguse kuumast tuhast, mis on pandud
süttivasse anumasse: plastist prügikasti või ämbrisse,
kilekotti või pappkasti. Ja

see omakorda puukuuri või
majaseina vastu.
Küttekollet võib tuhast
ja põlenud puidu jääkidest
tühjendada alles pärast nende jahtumist. Hea on selleks
kasutada näiteks plekist
ämbrit või metallnõu.
Ära hoia küttepuid ahju
lähedal
Mugav on tuua puud tuppa, panna need pliidi või
ahju kõrvale, selle vastu või
isegi ahjule kuivama. See
mugavus on aga äärmiselt
ohtlik tegevus, millele võib
järgneda tulekahju.
Ahju, kamina või puuküttega pliidi ees peab olema tulekindel plaat, mis
püüab kinni lendu läinud
sädeme. Tulekindel ala olgu
pigem suurem kui väiksem.
Oluline on tulekahju varajane avastamine

Ilm orienteerujaid ei soosinud
Sauelane liikuma sarja orienteerumise
etapi stardipaik oli tänavu Vanamõisa
vabaõhukeskus. Kahjuks ei õnnestunud
12. oktoobril ilusat sügisilma välja
meelitada, mis jättis kindlasti jälje, et
osalejate arv oli üsna tagasihoidlik.
TIMO HALLIST
Saue Spordikeskuse
projektijuht

J

ooksjatele oli kavas
val i kor ienteer u m i ne
tunnise kontrollajaga ja
ratturitele suundorienteeru-

mine, raja pikkus 6,9 km ja
sellel 13 kontrollpunkti.
Jooksurajal oli parim Tiit
Tatter, kes jõudis tunniga 11
punkti võtta. Teise ja kolmanda koha omanikud Ivo
Särak ning Mart Vendelin
said kirja 8 punkti, neid jäi
lahutama vaid 25 sekundit.
Naiste parim jooksus
oli Susan Pihelgas kaheksa
punktiga, järgnesid Mari-Liis Tomp ja Siiri Koidla
viie punktiga.
Rattarajal said naistest tulemused kirja Kris-

ta Norak ja Monika Norak
ning meestest Riho Kilp.
Suur aitäh orienteerumisklubi Saue Tammed liikmetele, kes on juba 13 aastat aidanud orienteerumise
etappi korraldada, samuti
suured tänud rajameistritele
Johannes Tasale ja Reimo
Liivile.
Orienteerumise lõpuprotokolli leiate www.sauespordikeskus.ee.
Kohtumiseni 9. novembril isadepäeva staadionijooksul Saue staadionil.

Foto: Timo Hallist
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Sportlased koerailma ei karda.

Klubi Idablokk
sportlased tegid ajalugu

9
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Klubi Idablokk osales oktoobri alguses kahel suurel
võistlusel, mis tõstsid klubis treenivad Saue valla
lapsed maailmakaardil nähtavale kohale.
Oktoobri algul Hispaanias Marina D`Or is kadettide taekwondo WT
Euroopa meistrivõistlustel esindas Eestit spordiklubi Idablokk neli
sportlast: Stefani Nikolajeva, Eloura Charles, Jasper Kattai ja Aleksandr Muskevitš.
Võistlusel osalesid Euroopa riikide kõige paremad sportlased
vanuses 12-14 aastat. Igasse kaalukategooriasse oli lubatud võistlema ainult üks riigi sportlane. Tihedas ja raskes konkurentsis
saavutasid meie sportlased märkimisväärsed kohad: Aleksandr
Muskevitš 5. koht kaalukategoorias kuni 57 kg, Stefani Nikolajeva 9. koht kaalukategoorias kuni 29 kg ja Eloura Charles 17. koht
kaalukategoorias kuni 41 kg. Treener Aleksander Galaktionov jäi
saavutustega väga rahule, kuna Eesti ajaloos on nii kõrged kohad
esmakordsed.
Otse Hispaaniast sõitsid sportlased Riiga, kus toimus G1 olümpia rankingu (paremusjärjestus) etapp, millest võttis osa ligi 400
sportlast 45 riigist Uus-Meremaalt kuni Somaaliani. Ka neil võistlustel tegid Eesti sportlased ajalugu.
Jasper Kattai tõi Eestile esimese G1 kuldmedali
Lisaks kaunistasid Eesti medalitkogu ka Aleksandr Muskevitši,
Eloura Charlesi ja Stefani Nikolajeva hõbemedalid. Esimest korda
astusid G1 mattidele Birgit Danneberg, Morgan-Cristofer Tarn ja Kirill Petrov ning saavutasid auväärse viienda koha. Meeskondlikus
arvestuses tuli Eesti üheksandaks. Spordiklubi Idablokk president
Kalvo Salmus on sportlaste tulemuste üle väga uhke. Sellist taset
ja pühendumist laste seas on väga innustav näha.
Järgmine suurem eesmärk on 2020 Tallinnas toimuvad Euroopa meistrivõistlused ja noorte olümpia 2024 Pariisis. Eesmärgid ja
unistused peavad olema suured.

Võitjakolmik: Kalle Põllu, Aleksis Arbergs, Oskars Raudiņs.

Elisa Drone Racing League Saue
GP toimus uues spordihallis

BIANA TARN

Fotod: Karola Koopuu

HOBIZONE

„S

Klubi võistlusel Riias

Uus hooaeg HOBIzone’s
Kui muidu on suvi rahulik aeg, siis HOBIzone ruumides käis tihe planeerimine ja remont.
Automudelitega sõitjad olid juba pikalt vihjanud, et rada on muutunud igavaks ja liiga lihtsaks, seega võtsime kätte ning tegime uue
raja. Lisasime hüppeid ja kurve, ning et asi liiga lihtsaks ei jääks,
panime jupi autorada ka seinale. Avasime raja uhkelt 13. oktoobril
võistlusega, kus sai erinevate autodega raja kumerused proovile
pandud. Uue rajaga võib täitsa rahule jääda.

Saue spordihoone sisejalgpalliväljak on droonivõistlusteks justkui loodud.

Võistlusdroon.

täna ei ole minu päev. Põhidrooni vaevasid seadistusprobleemid ja kvalifikatsioonide kestel võtsin käiku
varudrooni, mille sain hästi
lendama alles finaalideks.
Tõusufinaalides oli fiiling
positiivne, ka õnn oli minu
poolel. Nii õnnestuski kahest tõusufinaalist edasi jõuda põhifinaali. Ausalt öeldes
oli kolmas koht minu täielik
maksimum.
Sauel olid lätlased Alex
ja Nule minust lihtsalt pea
jagu üle. Kui nemad läbisid
kvalifikatsioonis kolm ringi

ajaga alla 50 sekundi, siis
minu kvalifikatsioonitulemus 1:05 ei näidanud, et mul
üldse finaali asja oleks. Aga
ometi õnnestus selja taha
jätta Kristaps Petersons ja
sedasi vältida lätlaste kolmikpoodiumit,“
selgitas
Kalle Põllu võistluse käiku.
Kõige ilusam rada EDRL
sarjas?
„Meil on olnud hea meel
olla EDRL sarja tehnilise
produktsiooni partner juba
pikalt,“ kirjeldab mõnusat
koostööd uudse spordiala-

ga Funtime Showservice
tegevjuht Leho Valmas.
„Kui avanes võimalus teha
võistlus ettevõtte ja ka minu
kodulinnas Sauel, tundsime,
et kui selline sari juba siia
tuuakse, siis ka meie anname maksimumi. Mul on hea
meel, et sarja korraldajad
on meid usaldanud varasemalt ning tegi südame soojaks, kui kuulsin pilootide ja
pealtvaatajate kommentaare
kohapeal. Korraks tundus,
justkui oleksin sattunud
USA-sse, kus tagasiside on
alati positiivsusest isegi natuke vastikult nõretav, ning
sain aru, et kui samal toonil võtavad võistlust kokku
eestlased, siis midagi sai
visti ikka väga õigesti tehtud.“
Droonivõistlustele elas
otseülekande vahendusel,
mida sai jälgida Postimehest ja Facebookist, kaasa
üle 2000 vaataja. Võistlus
on ka järelevaadatav. Et olla
tulevaste võistlustega kursis, hoia pilk peal EDRL-i
kodulehel www.edrl.ee.

Sellega meie uudised ei lõpe
Selgi õppeaastal toimuvad HOBIzone's erinevad huviringid. Tuleb
tagasi möödunud aastal tuttav drooniring, kus õpitakse käsitlema
raadio teel juhitavaid droone. Lisaks juhtimisvõtete ja võistlusstrateegiate omandamisele räägitakse ja tehakse läbi droonide ehitamine, õppides seeläbi tundma ja kasutama tööriistu.
Automudeliringis omandavad noored algteadmised ja oskused,
mis on vajalikud mudelisporti ning tegelikult ka kõikidesse teistesse tehnikaspordi aladesse sisenemiseks. Eelkõige saavad nad
rakendada füüsikatunnis õpitut. Lisaks õpitakse märkama detaile,
nende olulisust ja omandatakse reaalsed oskused mistahes tehniliste probleemidega toimetulekuks.
Uue huviringina oleme lõpuks ringide nimekirja lisanud robootika, kus õpime mõistma robootika põhiolemust ja loogikat. Lisaks
saavad noored algteadmised elektroonikast, anduritest, mehaanikast ja IT-st. Õpime leidma abi tehnilistest lahendustest, et leida
teekond püstitatud probleemist kuni toimiva lahenduseni. Kõikide
ringidega saab julgelt liituda ka pärast õppetegevuse algust. Huvi
korral tasub uurida lisainfot meie sõbralikult meeskonnalt või kodulehe www.hobizone.ee kaudu.
Ootame uudistajaid meie uut rada vaatama. Infoks droonilennutajatele - sisehooaeg on avatud ja rada ootab teid.
SILJA AASMÄE
Foto: HOBIzone

aue spordihoone
sisejalgpalliväljak
on
droonivõistlusteks justkui
loodud,“
kommenteeris
sarja peakorraldaja Rando
Mere. „Siinsed kõrged laed
ja avar pind koos turvavõrkudega, mis võimaldavad
võistlust ohutult läbi viia,
loovad ideaalsed tingimused nii võistlejatele, korraldajatele kui pealtvaatajatele.
On väga lahe, et selline koht
vallas nüüd olemas on, ning
arvestades pilootide üdini
positiivset tagasisidet, ei jää
see tõenäoliselt viimaseks
võistluseks siin.“
„Funtime Showservice´i
visuaalselt kujundatud rada
ning koha suurus ja rajameistrite tehtud rajakonfiguratsioon oli minu arvates
parim kooslus seniste EDRL
sarja etappide seas,“ kommenteeris
kvalifikatsioonides seitsmenda tulemuse
saavutanud võistleja Tanel
Tambu. „Minu jaoks ei olnud sportlikult parim päev.
Kindlasti oleksin soovinud
kõrgematele kohtadele võistelda, ent viieteistkümnest
EDRL etapist, kus osalenud
olen, oli just see kõige põnevam. On väga lahe, et Elisa
on aidanud meie spordialal
sellisele tasemele jõuda, kus
saame osa maailmaklassis
nähtavatest võistlustest oma
koduhoovis. Ootan huviga,
kuidas siit edasi.“
Eestlastest saavutas sel
etapil kõrgeima tulemuse
Kalle Põllu, piloodinimega
Quicksilver, kes oli finaalis
nelja piloodi hulgas ainus
eestlane.
„Hommikul oli tunne, et

Fotod: Idablokk

Saue värskelt valminud spordihoone jalgpalliväljakul peeti 28. septembril
rahvusvahelise droonivõistluste sarja Elisa Drone Racing League (EDRL)
esimene siseetapp sel hooajal. Kolmekümnest eelregistreerunud võistlejast pääses
kvalifikatsioonidest edasi 17 pilooti, kes selgitasid välja päeva kiiremad.

Uuele rajale on lisatud hüppeid ja kurve, jupp kulgeb seinal.
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Päevakeskuse üritused
oktoobris-novembris
Päevakeskuses on avatud Mall Lauri sügisnäitus.
• 24. oktoobril kell 15 kohvikuklubi. Palume
registreeruda.
• 25. oktoobril kell 15 seltsingu Tammetõru
koosviibimine päevakeskuses.
• 31. oktoobril kell 11.30 reisiklubi - Portugal.
• 31. oktoobril kell 18 lauluklubi.
• 5. novembril kell 10 invaühingu koosolek.
Kell 10.30 on külas Tallinna ja Harjumaa
Vaegkuuljate Ühingu esindajad ning esindajad
Eesti Tinnituse ja Meniere`i Ühingust Räägitakse
vaegkuuljate probleemidest: tinnitus, meniere`i
tõbi, abivahendid. Ootame osalema kõiki, kellel
nimetatud probleemid.
• 7. novembril kell 15 meeleolupiltide
mälukohvik.
• 10. novembril korraldavad teatrihuvilised sõidu
Tartusse vaatama Vanemuise etendust „Elamise
reeglid“. Väljasõit kell 11 Saue Kaubakeskuse
eest.
• 19. novembril kell 11 eakate sünnipäevapidu
neile, kel aastaid 65 ja enam ning sünnipäev
oktoobris, novembris või detsembris. Palume
päevakeskuses registreeruda.
Päevakeskuse rahvatantsurühm Vokiratas ootab
uusi tantsijaid.

SAUE PÄEVAKESKUS

Kütise 4, Saue linn Telefon 659 5070
info@sauepaevakeskus.ee
www.sauepaevakeskus.ee

Väike Mõnuste küla on
konkurentsivõimeline suurtega
Nõmme orienteerumisklubi neljapäevakud
jõudsid lõpule, kokkuvõttes läks võistlejatel
arvesse 14 paremat tulemust. Suurepäraselt
esines Anneli Aas oma lastega.
Sander Saaring saavutas esikoha M-14 grupis
maksimaalse 700 punktiga. Anete Saaring oli
parim T-12 vanuseastmes 643 punktiga. T-18
grupis võitles kolmanda koha välja Annika
Saaring 312 punktiga. Anneli ise oli N-45
tasavägises vanusegrupis kolmas 610 punktiga.
Viienda auhinnalise koha Mõnuste külla tõi
mitmekülgne Arvo Soosalu, kes oli kolmas M-65
grupis.
Algamas on talimängud ja väike Mõnuste
küla on konkurentsivõimeline suurte küladega.
KALJO PÕLDARU

Saue
Ettevõtete
Liit on huvitatud
laienemisest
üle suure Saue valla.
Selleks sooviksime, et huvitatud ettevõtted
pöörduksid SEL-i juhatuse poole:
Henn Vaher tel. 57705747 henn.vaher@gmail.com

Kernu Terasmees ja Kernu
Terasnaine on stardivalmis
Palju väljakutseid pakkuv, huvitav ja väga
mitmekülgne spordisari, mille lõpus
kuulutame välja kõige kõvemast terasest
mehe ja naise, saab avapaugu juba 3.
novembril. Võta kindlasti osa ja vaata, et ka
sõber sarja hooaja algust maha ei maga.
KALJO PÕLDARU

V

õistlussari ootab vanu
tegijaid ja uusi, kes on
valmis rasket kadalippu
läbima poole aasta jooksul väga
erinevatel spordialadel.
Oodatud on kõik Saue valla
sportlased, kes otsivad teravaid
elamusi. Kas Mirje Tombak ja
Rainer Kukk (pildil) on troonilt
tõugatavad, selgub mais 2020.
Avaala, koroona, juba 3. novembril kell 10 Ruila spordihoones. Kaasa kii ja vahetusjalanõud.
Registreerimine: Kaljo Põldaru, 521 4206, k.poldaru@
gmail.com.
VÕISTLUSTE JUHEND
Eesmärk
Anda võistlejatele võimalus
võistelda erinevatel aladel ja
selgitada välja mitmekülgsemad
sportlased erinevates vanusegruppides. Piirarv on 48 võistlejat.

Vanusegrupid
• Noored, sündinud 2004 ja hiljem. Poisid ja tüdrukud eraldi
arvestuses.
• Mehed, sündinud 2003-1981
• Naised, sündinud 2003-1986
• Mehed II grupp, sündinud
1980-1971
• Naised II grupp, sündinud
1985-1976

Infopäev uutest võimalustest
tööturule jõudmisel
Projekti eesmärk on kaardistada ning
viia omavahel kokku Saku ja Saue
valla töötajaid vajavad ettevõtted
ning vähenenud töövõimega inimesed, tutvustada ettevõtetele kõrgtehnoloogilisi rakendusvõimalusi, mis
aitaks luua töökohti tööturult eemale
jäänud inimestele, näiteks kaugtöökohtade loomine, mis võimaldaks
töötada kodus, aga ka töökohtade
kohandamine jms.
Osalema on oodatud ettevõtete
esindajad, tööotsijad (sh erivajaduse
ja terviseprobleemidega), kohalike
omavalitsuste esindajad, erivajadusega inimesi koondavad organisatsioonid ja teised huvitatud. Infopäev

sisaldab kohvipausi ja lõunat.
Projekti tulemusena koondub
info sihtgruppi kuuluvate inimeste ja
tööjõudu vajavate tööstusettevõtete
kohta, et aidata luua mõlema osapoole vajadustele vastavaid uusi töökohti ning korraldada laiemas mahus
töökohapõhist õpet.
Projekt on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondist, seda viivad läbi
ImeccNet MTÜ, Valgamaa Kutseõppekeskus ja Saku Sofi Lastekeskus MTÜ.
Infopäevale registreerimine sofilastekeskus@gmail.com. Küsimuste
korral helistage 5665 9301.
Marju Tulva, projektijuht

ALA

TOIMUMISAEG

TOIMUMISKOHT

Koroona

3. november kell 10

Ruila spordihoone

Sulgpall

7. detsember kell 10

Ruila spordihoone

Korvpallielemendid

9. jaanuar kell 18.30

Kernu rahvamaja

Laskmine

jaanuar kell 18.30

Männiku

Ujumine

17. jaanuar kell 20.00

Märjamaa

Suusatamine

8. veebruar kell 12.00

Alemaa

Kardisõit

16. veebruar kell 10.00

Laitse RallyPark

Sõudeergomeeter

5. märts kell 18.30

Kernu rahvamaja

Lauatennis

8. märts kell 10.00

Kernu rahvamaja

Male

12. märts kell 18.30

Kernu rahvamaja

Kabe

19. märts kell 18.30

Kernu rahvamaja

Discgolf

20. aprill kell 18.30

Kernu küla

Kernu paisjärve jooks

23. aprill kell 20.00

Kohatu küla

Tennis, noolevise,
sangpomm

2. mai kell 10.00

Adila

Orienteerumine

mais

koht lahtine

Jalgrattagross

mais

koht lahtine

Kergejõustik
Alad: 200 m, kaugus, oda,
ketas, jalgpallelemendid

16. mai kell 11.00
Lõpetamine kell 17.00

Kernu staadion

• Mehed veteranid, sündinud
1970 ja varem
• Naised veteranid, sündinud
1975 ja varem.
Kõik võistlevad koos, arvestus on eraldi. Osamaks kõigile
10 eurot, millest moodustub auhinnafond.
Tulemuste arvestamine
Meestele on kavas 23 ja naistele
22 ala. Arvesse läheb 20 ala nii
meestel kui naistel.
Esikoht alal annab n (osavõtjate
arv) + 7 punkti, II koht n+5 p,
III koht. n+4 p jne.

Autasustamine toimub mais
pärast kergejõustikuvõistlust
Kernu staadionil. Alavõidule
pretendeerivad vaid need, kes
on osalenud vähemalt 2/3 aladel - mehed 15 ja naised 14 alal.
Autasustamine
Meeste ja naiste üldvõitjale
eriauhind. Kokkuvõttes iga
vanusegrupi kolmele parimale karikad ja diplomid. Iga ala
võitjale diplom ja meene. Võistlejatel on võimalus välja panna
eriauhindu.

Siseministeerium kutsub silmapaistvaid kodanikke tunnustama
Igaüks saab 27. oktoobrini esitada kodanikupäeva aumärgi kandidaadiks
tähelepanuväärse inimese, kes on
pühendunud ühiskonda rikastavale
tegevusele ning kodanikukasvatuse
ja -hoolimise edendamisele.
Silmapaistev kodanik on sageli tähelepanuväärne tegevuse sisu, mitte
niivõrd näo või nime poolest. Inimesed, kes võtavad enda peale mõne
ürituse korraldamise, vabatahtliku
tegevuse või teiste vabatahtlike toetamise, väärivad tunnustust. Ka sel
aastal antakse aumärk 15 laureaadile, kes meie armsa Eesti jaoks häid
mõtteid mõtlevad ja neid ellu viivad.
Kandidaate saab esitada igaüks

kodulehe www.siseministeerium.ee/
kodanikupaev kaudu. Soovi korral
võib ettepaneku saata paberkandjal aadressile Pikk 61, 15065 Tallinn.
Kandidaatide esitamise tähtaeg on
27. oktoober 2019.
Kuna aumärgi saab inimene ühe
korra, palume jälgida, et esitatu poleks juba aumärki saanud. Kodanikupäeva aumärgisaajate nimekirja
alates 1998. aastast saab näha riigiportaalis eesti.ee (https://www.
eesti.ee/et/eesti-vabariik/kodanikupaeev/kodanikupaeeva-aumaergi-saanud).
Siseministeerium

Ruila Põhikool
pakub kohe tööd

LAUPÄEVAL
2.NOVEMBRIL
KELL 16.00
Laitse Raamatukogu avamine
Laitse Seltsimajas

ÜRITUST JUHIB

Gaute Kivistik
- MÄLUMÄNG "LAITSE 800"
- ROHKE DEBELAKK & UUDISED

GEOGRAAFIA
ÕPETAJALE

(osalise koormusega ja tähtajatu töölepinguga).
Kandidaatidelt ootame kvalifikatsioonile
vastavat haridust (võib olla ka omandamisel).

Pakume paindlikku töökorraldust, toetavat
keskkonda, konkurentsivõimelist töötasu,
arenguvõimalusi, huvitavat tööd, mille nimel
oma energiat panustada, huve rakendada ja
võimalusi ideid ellu viia kaunis linnalähedases
mõisakoolis (15 km Tallinna piirist).

Vajadusel kompenseerime osaliselt sõidukulud,
võimalus rentida ametikorterit.
Avaldus, CV ja koopiad haridust tõendavatest
dokumentidest esitada ruilakool@ruilakool.ee
4. novembriks 2019.
Info tel 516 3534, direktor Tiia Rosenberg

FOTONÄITUS

Looduslikud pühapaigad
TURBA KULTUURIMAJAS
8. OKTOOBRIST - 8. DETSEMBRINI

KULTUURIKALENDER
OKTOOBER-NOVEMBER
ÜRITUS

TOIMUMISKOHT JA AEG KORRALDAB

01.0930.10.

Näitus "Asjad kõnelevad"

Laagri kultuurikeskuse
pikas saalis

Laagri kultuurikeskus, Sirje Liiv, Viia
Gudelis

01.0931.10.

Näitus "Eesti seened"

Riisipere kultuurimajas

Eesti Loodusmuuwww.sauevald.ee/
seum, Nissi kultuunissi-kultuurikeskus
rikeskus

01.0931.10.

Näitus "Marimekko. Soome
Riisipere kultuurimajas
disainiklassika"

Soome Instituut
Nissi
kultuurikeskus

www.sauevald.ee/nissikultuurikeskus

08.1008.12.

Fotonäitus "Eesti
looduslikud pühapaigad"

Turba kultuurimajas

Nissi
kultuurikeskus

www.sauevald.ee/nissikultuurikeskus

16.-25.10.

Soomusrong nr 7
"Wabadus"

kell 10-17 Riisipere
raudteejaamas (NB!
Pidulik tervitamine 16.
oktoobril kell 14.00)

Eesti Sõjamuuseum, Saue vald,
Nissi Kultuurikeskus, Eesti Vabariik
100, Eesti Raudtee

www.esm.ee
www.facebook.com/
events/
757491191378167

23.10.

Koolivaheaja lastefilm
"Solan ja Ludvig. Reis
kuule"

kell 13 Laagri
kultuurikeskuses

Laagri kultuurikeskus, MTÜ Kinobuss, MTÜ Vanamõisa Külaselts

tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

KONTAKTID
Tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

Laagri kultuurikeskus

24.10.

Koolivaheaja lastefilm
"Väike preili Dolittle"

kell 13 Laagri
kultuurikeskuses

Laagri kultuurikeskus, MTÜ Kinobuss,
MTÜ Vanamõisa
Külaselts

tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

24.10.

Saue valla sünnipäev!
Kogu vallarahvas
on oodatud
sünnipäevatordile.

kell 17-19 Laagri
kultuurikeskuses,
Riisipere kultuurimajas,
Haiba teenusekeskuses,
Saue keskuse pargis

Saue
vallavalitsus

24.10.

Lauamängu töötuba

kell 17 Riisipere
kultuurikeskuses

Nissi kultuurikeskus, Porikuu
festival

24.10.

Tasuta Saue valla
sünnipäevakontsert ja
disko
REKET ja DJ Kurly Beats

kell 17 Haiba lastekodu ait Kernu Rahvamaja

25.10.

Kino "Skandinaavia
vaikus"

kell 11 ja 19 Laagri
kultuurikeskuses

Laagri kultuurikeskus, MTÜ Kinobuss,
MTÜ Vanamõisa
Külaselts

Tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

25.10.

Etendus "Kaks tosinat
tulipunast roosi"

kell 19 Saue
Kontserdisaalis

Saue Huvikeskus,
Rakvere teater

www.sauehuvikeskus.ee

26.10.

Hüüru sügistalgud

kell 10 Hüüru mõisas

MTÜ Hüüru
Külaselts

info@huuru.ee,
tel 523 8261

26.10.

"Nissi Pensionäride
Ühenduse
19. sünnipäev"

kell 13 Riisipere
kultuurimajas

MTÜ Nissi Pensionäride Ühendus,
MTÜ Nissi Särts

tel 553 2953- Merike
tel 5626 6062- Viive
tel 5330 8821- Mare

Laagri Kristliku Koguduse
27.10. ja
jumalateenistus ja
03., 10.11.
pühapäevakool

kell 12 Laagri
kultuurikeskuses

Laagri Kristlik
Kogudus

www.laagrikogudus.ee

Saue Kristliku
27.10. ja
Vabakoguduse
03., 10.11.
jumalateenistus

kell 13 Saue kirikus

Saue Kristlik Vabakogudus

www.sauekristlikvabakogudus.ee

27.10. ja
Saue Pauluse koguduse
03., 10.11. jumalateenistus

kell 13 Saue
Päevakeskuses

Saue Pauluse
kogudus

tel 5694 3660 või
anmish87@gmail.com

www.sauevald.ee/
nissi-kultuurikeskus
www.sauevald.ee/
kernu-rahvamaja

30.10.

Seltskonnatantsu kursuse
esimene tund

kell 19 Riisipere
kultuurimajas

Kristine Esko tantsukool

marii@artemovimento.ee
5647 4355

30.10.

Kino "Ükssarvik"

kell 19 Turba
kultuurimajas

Nissi kultuurikeskus

www.sauevald.ee/
nissi-kultuurikeskus

01.11.

Vatsla Pürojämm

kell 18 Vatsla külas,
Hr. Surma Seikluspargis

Arvo Vardja

www.surm.ee

01.11.

Kino "Ükssarvik"

kell 19 Riisipere
kultuurimajas

Nissi
kultuurikeskus

www.sauevald.ee/
nissi-kultuurikeskus

01.11.

Tasuta Saue valla
sünnipäevakontsert.
Ansambel Puuluup

kell 19 Laagri
kultuurikeskuses

Laagri kultuurikeskus

Kohtade eelbroneerimine
tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

02.11.

Saue valla MV koroonas

kell 10 Ruila
Spordihoones

Saue
Spordikeskus,
Kernu Rahvamaja

kpoldaru@gmail.com,
tel 521 4206

02.11.

Mälumäng Villaku
formaadis

kell 16 Riisipere
kultuurimajas

Nissi
kultuurikeskus

www.sauevald.ee/
nissi-kultuurikeskus

09.11.

Isadepäev-perepäev
"Koos isaga"

kell 11 Laagri
kultuurikeskuses

Laagri
kultuurikeskus

tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

10.11.

Saue Päevakeskuse
väljasõit Vanemuise teatri
etendusele "Elamise
reeglid"

Väljasõit kell 11.00
Saue Kaubakaeskuse
parklast

Saue
Päevakeskus

www.sauepaevakeskus.ee
tel 6595 070

Pakume tööd PUHASTUSTEENINDAJATELE LAAGRISSE
PAKUME SULLE:
• kindlat töökohta ja head palka;
• väljaõpet ja täiendkoolitust;
• kaasaegseid töövahendeid;
• rõõmsameelset nooruslikku kollektiivi.

Huvi ja lisainfo korral võtke ühendust E-R kell 10:00-16:00 telefonil: 5539399

MEESTEPÄEV

JÕGISOO SELTSIMAJAS
reedel, 15. novembril 2019
kell 19

PILET 10€
EELREGISTREERIMINE KUNI 11.NOV.
INFO@JOGISOOSELTSIMAJA.EE
TELEFON 5012033

Tule juba kell 18!
Tervitusjook, KOHVIK
Muusikat teeb AD Libitum

KERAAMIKA
TÖÖTUBA
TÄISKASVANUTELE
Erinevaid keraamikatehnikaid
kasutades on võimalik valmistada
ainulaadseid keraamikatooteid!
KURSUSED TOIMUVAD KAHES RÜHMAS

I RÜHM - 29.10 - 10.12.2019

II RÜHM - 30.10 - 11.12.2019

Teisipäevadel ja kolmapäevadel
kell 18.00 – 19.30

Juhendab kunstnik-keraamik Irja Kändler
Kursused toimuvad Laagri Kooli savikojas
(Veskitammi 22, Laagri)

Kursuse hind: töötoas osalemine seitsmel
korral maksab 80 eurot / inimene
INFO JA REGISTREERIMINE:
Laagri Huvialakool
Tel 5193 3522
E-post taigur@laagrihuvialakool.ee
www.laagrihuvialakool.ee
Kursuse hind sisaldab ettenähtud tööks
vajalikke vahendeid, materjale, savi,
glasuuri ja keraamikaahju kasutamise.

OÜ SINITIIVIK GRUPP

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

* d i d r a m * d e h e m * d a n n e v * d a j o p * d a s i * d i d r a m * d e h e m

Koolivaheaja noortelaager. kell 11 Laagri
kultuurikeskuses
Märgviltimise töötuba

* d i d r a m * d e h e m * d a n n e v * d a j o p * d a s i * d i d r a m * d e h e m

24.10.

Eelregistreerimine
tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

Tööaeg P-N, 17.00-21.00
Kui sulle meeldib puhtus ja kord, oled
töökas, kohusetundlik ja täpne, siis
kandideeri meile tööle!
Tublimatele arengu- ja karjäärivõimalus!

Nr 20 / oktoober / 2019
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TÄIENDUSÕPE
PÕHIKOOLI
LÕPETAJALE JA
GÜMNAASIUMISSE
ASTUJALE

Kursustele ootame 9. klassi õpilasi, kes
soovivad täiendavalt valmistuda põhikooli
matemaatika ja eesti keele (kirjanduse)
lõpueksamiks. Toimuvad rühmatunnid,
kus käsitletakse eksamiks vajaminevat
materjali. Kursusel saab ettevalmistuse nii
põhikooli lõpueksamiks kui gümnaasiumisse
kandideerimiseks.
EESTI KEELE JA KIRJANDUSE KURSUSED
I RÜHM - 4.11.2019 - 17.02.2020
MATEMAATIKA KURSUSED
I RÜHM – 06.01.2020 - 29.04.2020
II RÜHM - 06.01.2020 - 29.04.2020

Kursused toimuvad Laagri Koolis
(Veskitammi 22, Laagri)

Maksumus: 145 eurot (õppemaksu on
võimalik tasuda ka kuupõhiselt 36,25 eurot
kuus)

INFO JA REGISTREERIMINE:
Laagri Huvialakool
Tel 5193 3522
E-post: taigur@laagrihuvialakool.ee
www.laagrihuvialakool.ee
Tulge meile õppima, aitame teil koolis õpitud
materjali kinnistada ja korrata!

LAURI KREEK
MASSAAŽ

56 959 081
lauri.kreek@gmail.com

Nr 20 / oktoober / 2019
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15. novembril kell 19
Saue Kontserdisaalis
Nurmesalu 9, Saue linn

Piletid hinnaga 16/18 eurot on
müügil Saue Huvikeskuses,
Piletimaailmas ja Piletilevis

Hr.

Su r

ma

lu
Se ik

sp a

r gi s

MÄLUMÄNG 2019 - 2020
KA SEL HOOJAL JÄTKUB KERNU RAHVAMAJA
MÄLUMÄNGUSARI
MÄNGUD TOIMUVAD KERNU KOOLIS, ALGUSEGA 19. 00

1. novembril 2019
kell 18
Pilet 10€,
vanematega koos lapsed tasuta.

surm.ee

I voor

04. 11. 2019

II voor

02. 12. 2019

III voor

06. 01. 2020

IV voor

03. 02. 2020

V voor

02. 03. 2020

OSALEDA VÕIVAD VABALT MOODUSTATUD 4- LIIKMELISED
VÕISTKONNAD ENDISTEST KERNU ja NISSI VALLA ASUTUSTEST, KÜLADEST
VÕI SÕPRUSKONDADEST.
VÕITJA SELGUB VIIE VOORU KOKKUVÕTTES. PARIMATELE AUHINNAD!
Mängu juhib ANDRES KAARMANN

Peasponsor
pürotehnikafirma

ALUSTA VÕISTKONNA KOOSTAMIST JUBA TÄNA!
EELREGISTREERIMINE : KULDAR PAJU 5052463

JUMALATEENISTUSED
NOVEMBRIS
SAUE KIRIKUS
3. november kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Erki Kuld.
Muusikaga teenivad Piret Kuld ja Liis Kurm. Piibli
teksti loeb Liis Kurm.
10. november kell 13 ISADEPÄEV
Teenistust juhatab ja jutlustab Erki Kuld. Piibli
teksti loeb Evi Tatarlõ.
17. november kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Raivo Kaustel.
Piibli teksti loeb ja tunnistab Marika MaleinVaiklo.
24. november kell 13 SURNUTE MÄLESTAMISE
PÜHA
Teenistust juhatab ja jutlustab Vahur Utno.
Muusikaga teenib Saue koguduse naisansambel.
Piibli teksti loeb Liia Lumilaid.
Palve- ja osadustund igal kolmapäeval kell 18.

13
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OTSIME
BUSSIJUHTE
LIITU MEIEGA!

✓ Sulle meeldib bussi rooli keerata?
✓ Oled usaldusväärne, sõbralik ning
„teeme-ära“ suhtumisega?
✓ Sulle meeldib inimestega suhelda ja neid aidata?
✓ Sul on olemas D-kategooria load ja vajalikud
kutsetunnistused?
✓ Kõneled eesti ja vene keeles?
✓ Soovid teha vastutusrikast tööd Harjumaa
edela suuna (Haiba, Kiili, Saue) bussiliinide
teenindamisel?

Hansabussis ootab Sind töötaja- ja peresõbralik
töökeskkond, kus hoolime oma inimestest ja nende
tervisest ning pingutame selle nimel, et luua
keskkond, kus igaüks tunneks ennast hästi ja hoituna!
Oleme usaldusväärne ja aus tööandja ning täidame
oma lubadusi.
Pakume hea töö eest brutotasu 1300-1700 eurot,
pikaajalist töösuhet ja paindlikke töötingimusi,
koolitusi, ametiriietust, vajadusel abistame transpordi
ja majutusega. Peame meeles olulisi peresündmuseid,
nt toetame kuni 16.a laste lapsevanemaid koolimineku puhul rahalise toetusega ning tunnustame
pikaajalisi lojaalseid töötajaid.

Tundub huvitav väljakutse? Saada oma sooviavaldus meili teel: personal@hansabuss.ee või helista telefonil 671 3267 ning saame tuttavaks!
Hansabuss on Baltimaade kvaliteetseim bussiettevõte, mis korraldab tellimusvedu peamiselt Eestis, Lätis ning Põhja-Euroopas ja riigisiseseid avalik-kommertsbussiliine ning töötajate regulaarset
tööle- ja koju veo teenust. Hansabuss kuulub Hansa Gruppi, mis on suurimaid Eesti kapitalil põhinevaid bussitranspordi-, autorendi ja tarbesõidukite müügiga tegelevaid kontserne Baltikumis, kuhu
kuulub 16 ettevõtet. Hansa Grupi kontsernis töötab orienteeruvalt 700 inimest ja käive ulatub 50M € aastas. Vaata lähemalt: https://hansagrupp.ee/#liitu-meiega

Viimane aeg
varuda küttepuid!

TOORES LEHTPUU
alates 35€ /ruum (50cm)
METSAKUIV OKASPUU
alates 40€ /ruum (50 cm)
Hind sõltub puude pikkusest
ja transpordi vahemaast.
Laotud puude tarne
10 ja 15 ruumi kaupa.

tel 5211377
www.pajakapuit.ee

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㈀㈀

Sleepwelli madratsite kampaania
kestab kuni 11. november.
TASU
TRAN TA
SPOR

Tule ja telli

KUNI

MADRATS
%
0
2
VOODI
KATTEMADRATS

T

TEXTELLE poest, Laagri HyperRimis
(E-R 12-18.45 ja L 12-16)
Helista: 5244113
Kirjuta: info@textelle.ee
Vaata: www.textelle.ee

SILMADE KONTROLL
JA PRILLIDE MÜÜK
22. NOVEMBER
ALATES 10.00

SAUE
PÄEVAKESKUSES
Ettereg. tel. 5323 2454
*kuivasilmatest
*silmarõhu mõõtmine
*optilised päikeseprillid

Silmade kontroll 15€,
prilliostjale TASUTA
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KUULUTUSED

TEENUS
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud E-R 15.00-19.00. L, P
suletud. Telefon 6003382, info@sauekliinik.ee.
Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku telefonil aeg ette registreerida! Koduvisiidid.
LANGETAME ja HOOLDAME PUID just Teie piirkonnas. Leiame koos lahenduse! Meid saab kätte
56263857. www.puumehed.ee
Väljaõppinud puudelangetajad lõikavad parima
hinnaga ohtlikke puid ja teeme puude hoolduslõikust. Puude üldseisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. Tel 51 33 458, info@ohtlikpuu.ee,
www.ohtlikpuu.ee
Aia-, värava-, tõstukse ja automaatika lahendused parima hinnaga Eestis. Kvaliteetne liugvärava
komplekt kuni 4 m avale 1595 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.
Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv, muld,
killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Tel.
50 92936
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
Telli korstnapühkija enne külma saabumist. Kontrollin ja puhastan teie kütte seadme ning väljastan nõuetekohase akti. Helista: 56004050 või kirjuta: info@1korsten.ee. Lisainfo: www.1korsten.
ee.

Kui otsid hubast 1-toalist kodu (üüripind) Saue linnas, siis võta ühendust tel:56652002 (Kristi).
OST/MÜÜK
Pakume Eestis toodetud kvaliteetset puitbriketti ja pelletit. Müüme ka väikseid koguseid.
Info 55597572
Sõidukite kokkuost (auto, buss, veok, haagis, tehnika). Tel 55678016

Auto ost. Ostan igas seisukorras sõiduautosi ja
kaubikud ka remonti vajavaid. Tel 53654085, skampus@online.ee
Ostan seisma jäänud sõidukeid. Ka avariilisi, riketega, arvelt maas, vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. Koha peal kiire vormistamine ja tehing. Pakkumisi ootan seisevauto@gmail.com või 56188671
Kuiv okaspuu al 55 €, kask al 65 €; toores kask al
55 €/rm, okaspuu al 42 €/rm. Pikkus 30, 40, 50 cm.
Vedu 6-7 rm kaupa. Tel 516 4278
Magus mesi Padise niitudelt! 0,5l purk/700g hind
5,50 € purk. Tasuta toon koju mee kätte. Helista
51916171
Soovin osta omaaegse Tarbeklaasi ja Juveelitehase tooteid, nahkköites raamatuid, Eesti kunstnike
töid (maal, graafika, kujud), postkaardid, märgid,
võib pakkuda ka muid vanu esemeid. Tel 5176412.
KILLUSTIK, LIIV, HALJASTUSMULD, AIAMULD,
FREESASFALT kohaleveoga. Hea läbivus ja manööverdusvõime. Tel. 5079362
Meilt saab taas tellida kartulit, köögivilju ja mett!
Tellimusi võtame vastu igapäevaselt. Tellimiseks
ja lisainfo saamiseks helistage TEL 58652190.
Müüa küttepuud pikkusega 30-60 cm. Toores segalehtpuu alates 44 eurot / rm. Kuiv segalehtpuu
alates 57 eurot / rm. Tel. 5042707

Korstnapühkija Tallinnas ja Harjumaal. Teeme
küttesüsteemid puhtaks ja ajame paberid ka korda! Uuri lisaks www.lõõr.ee või +372 5821 6554

MUU
Hispaania keel. Kutsume Teid hispaania keele kursustele Riisiperes (teisipäeviti) ja Sauel (esmaspäeviti ning teisipäeviti). Info ja registreerimine
hola@metafora.ee

Viime TASUTA ära teie VANARAUA (vannid, pliidid,
radiaatorid, jalgrattad, arvutid jm) Tel 55541036
Kvalifitseeritud elektrik teostab elektriinstallatsioonitöid (pistikute, lülitite, kilpide, valgustite
paigaldus, kaabeldus jne). Hinnad kokkuleppel.
Helista 56675588.

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

TEL. 5457 5055

Müüa soodsalt Keila vallas Aarnamäe karjääris
liiva, sõelutud ja sõelumata mulda transpordivõimalus. Tel. 56 564 103, e-mail pallemer@gmail.
com

Hooldatud korstnad ja küttekolded tagavad Teie
kodu tuleohutuse. Korstnapühkija tel.53330556,
OÜ KORSTNAHOOLDUS

Ohtlike puude langetamine, hekkide ja õunapuude lõikus. 5210334

AUTODE KOKKUOST!

Rocca al Mare Koduekstra
kauplus ootab enda sõbralikku meeskonda

klienditeenindajat

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

Lisainfo saamiseks palume julgelt
helistada kaupluse telefonil: 55 655 104
või kirjutada: maret.harm-tilk@koduekstra.ee

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

Otsime rullmassaažisalongi

Salongihaldjat
Sobid kui:

•oled positiivne
•sulle meeldib suhelda
•oled kohusetundlik
•oled tervislike eluviisidega
•omad varasemat
müügitöö kogemust

Meie pakume:

•osalist töökoormust
•meeldivat töökeskkonda
•konkurentsivõimelist
palka
•ettevõtte soodustusi

Asukoht: Laagri
Kandideerimiseks palun saada oma CV ja
sooviavaldus aadressile info@rullsalong.ee.
Lisainfo tel. 558 2008.

RULLMASSAAŽ

AS E-Betoonelement on juhtiv betoonelementidest ehituslahenduste teostaja Eestis,
kuuludes ülemaailmsesse kontserni Consolis.

OOTAME OMA MEESKONDA:

• BETONEERIJAID
• VIIMISTLEJAID
• ARMEERIJAID
• LUKKSEPPA/
MEHAANIKUT
• PROJEKTEERIJAT

TÄIENDAV INFO:
Telefon: 671 2539
E-post: marge.junkur@betoonelement.ee
Aadress: Tammi tee 51, Vatsla küla, Saue vald

TÖÖ
Ettevõte pakub tööd mehaanik-keevitajale, töökoha asukoht Tutermaa küla Harku vald. Info tel
5015433

Fassaadid, üldehitus, plekitööd, krohvimine, viimistlus 57878925
Vannitubade renoveerimine. Plaatimine ja siseviimistlus 53728382
KINNISVARA
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504
5215, 514 5215, info@est-land.ee.
Ostan Garaažiboksi! Kõik pakkumised on teretulnud ! Tel 5787 8287
Soovin kiiresti osta remonti vajava 1-3 toalise
korteri Laagris või selle lähistel. Hea pakkumise
korral kiire tehing. Tel. 59814090

Küsige tuulelt, kuhu ma lähen,

MTÜ TOETUS
Keskväljak 10
Keila linn

Registreeri vastuvõtule:
+372 5300 8635 • +372 5341 0543
toetus@toetus.ee • www.toetus.ee

Kallid ema ja isa

GALY ja ANTI KÕDAR
Saue linnast
Ei jäta te teineteist saatuse hooleks, kõik
mured ja rõõmud te jagate pooleks.
Käige kaua veel ühiseid elutee radu, kus
oleks tervist, päikest ja õnnesadu!

Kuldpulmade puhul õnnitlevad
KERSTI ja KERLI

Avaldame sügavat kaastunnet
Liivi Lentsile isa

Avaldame kaastunnet Liivi Lentsile isa

surma puhul

lahkumise puhul

LEOPOLD LENTSI

LEOPOLD LENTSI

Saue Vallavalitsus
Saue Vallavolikogu

Saue Päevakeskus

Mälestame

Mälestame alati rõõmsameelset ja
optimistlikku

teadke, et päiksena kaitsma jään teid.
Linnuna lendan
ja mõne tähe õhtuti süütan,
mis ühendab meid.

SVEN ALLAK
Südamlik kaastunne omastele poja,
abikaasa, isa, venna ja onu kaotuse puhul
Terje ja Lehte perega

Mälestame

VALME METSNIITU

ning tunneme kaasa poeg Raivole.
Majanaabrid Turbast

ARSENI KOROBANOV
Avaldame sügavat kaastunnet
lahkunu omastele.
Endised töökaaslased EPT TKB päevilt.

SIRJE IDLAT

Avaldame sügavat kaastunnet omastele
Hüüru „Sügiskulla“ pere
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Zewa Deluxe tual. paber
8 rulli 3 kihil, Pure White,
Kummel

rt

ikaa

Kliend

34

34 12
34AN12
IMI
34PERE12
KONN
12
I
NIM

-30%

Domestos WC puh. vahend
Pine Fresh 750 ml

rt

ikaa

Kliend

34

34 12
34AN12
IMI
34PERE12
KONN
12
I
NIM

3,99 € 2,79 €

2,50 €

-26%
1,85 €
2,46 €/l

Tere või 82% 200 g

Soolapeekon
Nõo Lihavürst

rt

ikaa

Kliend

34

34 12
34AN12
IMI
34PERE12
KONN
12
I
NIM

-33%

7,50 €/kg 4,99 €/kg

rt

ikaa

Kliend

34

34 12
34AN12
IMI
34PERE12
KONN
12
I
NIM

2,29 €

Ja veel palju häid pakkumisi kauplustes kohapeal

Nr 20 / oktoober / 2019

HEAD HINNAD!

Saue Kaubakeskus
Kpl. Turba
Kpl. Laitse

Kergelt pikantsed pepperonid
250 g

-26%
1,69 €
8,45 €/kg

rt

ikaa

Kliend

34

34 12
34AN12
IMI
34PERE12
KONN
12
I
NIM

1,39 €

-32%
0,95 €
3,80 €/kg

Suitsukana pirukas
murulauguga 360 g
Eesti Pagar

rt

ikaa

Kliend

34

34 12
34AN12
IMI
34PERE12
KONN
12
I
NIM

2,69 €

-26%
1,99 €
5,53 €/kg

www.keilaty.ee

rt

ikaa

Kliend

*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
• Masinate koostaja

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

WWW.SAMI.EE

Saue Vallavarahaldus võtab
Saue kooli tööle tublid ning
sõbralikud
PUHASTUSTEENINDAJAD JA
KLIENDITEENINDAJAD.
Võimalik töötada ka
osalise tööajaga.
Täiendav info: 659 6519
või 5691 4942 Diana või
info@sauevarahaldus.ee

iti
üd er !
ü
n
d
to
ga
Laoaue hindade
head

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

MÜÜME LAO
TÜHJAKS!
Iv Pluss TALLINN
Pärnu mnt 556, Laagri
677 9060 myyk@ivpluss.ee

Iv Pluss TARTU
Ringtee 56a, 51014 Tartu
740 90 66 tartu@ivpluss.ee

Nr 20 / oktoober / 2019
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*Pakkumised kehtivad
kuni kaupa jätkub.

Naiste kleit
SMASHED LEMON

Naiste jope
HANSMARK

Naiste mantel
VERO MODA

52.95

134.95

Meeste jope
CROSSFIELD

Naiste jope
FIVE SEASONS

62.95

129.95

Meeste jope
FIVE SEASONS

Naiste kardigan
M.X.O

Meeste spordipluus
ICEPEAK

Naiste pluuus
M.X.O

Laste Kudum
BLUE SEVEN

Meeste T-särk
JACK&JONES

Naiste kleit
SISTER POINT

Meeste T-särk
RE-GEN

Meeste teksapüksid
MEL RICHMAN

Tüdrukute kleit
BLUE SEVEN

Meeste saapad
BUGATTI

Naiste saapad
SCANDI

Naiste saapad
TAMARIS

Meeste saapad
STROLLERS

12.95

91.90

44.90

89.90

54.90

89.95

11.95

35.95

32.95

31.95

16.95

34.95

39.95

139.95

23.95

Poiste T-särk
(pikk varrukas) BOBOLI

10.95

SELLE KUPONGIGA OSTES
RÕIVAD JA JALATSID 4.-31. OKTOOBER

Naiste saapad
JANA

Naiste saapad
18.-20.oktoober

69.90
ja lisaks palju teisi pakkumisi!

-25%

Naiste joped ja
mantlid
25.-27.oktoober

-25%

%
0
2
NB! kupong kehtib tavahinnaga toodetele

www.keilaty.ee

Haapsalu mnt 57b, Keila

