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Kultuuri- ja 
spordielu vallas 
muutub üha 
elavamaks   
lk 5, 6, 8, 9

Kuidas ta 
küll jõuab?! 
Märksõna on aja 
planeerimine
lk 4

Sügisesed 
jäätmeringid 
toimuvad 19. ja 20 
septembril 
lk 2
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Teomahuti tunned ära 
punase värvuse ja 
kleebise järgi. Mahuti 

tühjendamissagedus on kaks 
korda nädalas.

Teeteod tuleb korjata su-
letavasse kilekotti, purki või 
mõnda muusse suletavasse 
anumasse.

Teeteomahutid on jõud-
sid valda kohale 21. augustil. 
Kui kauaks mahutid asukoh-
tadesse jäävad, otsustatakse 
vastavalt vajadusele ja ilmas-
tikuoludele. Samuti see, kas 
mahuteid on veel kusagile 
vaja lasta paigaldada.

Teenust pakub Eesti 
Keskkonnateenused.

Keskkonnaamet kogub 
teavet kahjuliku teoliigi le-
viku kohta
Keskkonnaametil valmis 
nutirakendus teokaart.kesk-

konnaamet.ee, mille kaudu 
saavad inimesed saata teavet 
hispaania teetigude leviku 
kohta Eestis.

Aadressil teokaart.kesk-
konnaamet.ee saab arvuti, 
mobiiltelefoni või muu nuti-
seadme kaudu märkida Eesti 
kaardile koha, kus hispaania 
teetigu nähakse. Rakendu-
se väljad on eesti, inglise ja 
vene keeles.

Keskkonnaamet palub 
inimestel rakenduse kaudu 
saata teetigudest ka fotosid, 
et kindel olla, et tegu on just 
selle võõrliigiga, mitte kodu-
maise suure või musta sea-
teoga.

Nutirakenduses on too-
dud nii hispaania teeteo kui 
kahe sarnase kodumaise teo-
liigi määramistunnused.

Rakendusest saab vaada-
ta ka kõiki varem kaardile 
märgitud teetigude leiukoh-
ti, et naabruskonna elanikud 
teaksid vajadusel kahjuri tõr-
jumiseks koostööd teha.

Hispaania teeteo leviku piiramiseks 
paigaldab Saue Vallavalitsus valda 
240-liitrised hispaania teeteomahutid. 
Esialgu Saue linna, Laagri alevikku, 
Vanamõisa ja Alliku külla, vajadusel ka 
mujale.
MARIKA ILVES
Keskkonnaspetsialist
marika.ilves@sauevald.ee

Valla eri paikadesse tulevad 
hispaania teeteomahutid

Mahuti Keila linnas. Teomahuti tunned ära punase värvuse ja 
kleebise järgi. 

Teokorjajate varustus Saue linna asumiseltsi näitel. 

Teeteod tuleb korjata suletavasse kilekotti või anumasse.

SAUE LINN
• Tammetõru tänav T4, katastritunnus 72801:003:0237
• Sarapiku tn 30, katastritunnus 72601:001:0918
• Muskaadi tänav T1, katastritunnus 72801:003:0145
• Tammetõru tänav T1, katastritunnus 72801:001:0095
VANAMÕISA
• Toominga tee L1, katastritunnus 72701:002:1225
LAAGRI
• Seljaku tänav L1, katastritunnus 72703:001:0564
• Koru tänav L1, katastritunnus 72701:001:1114
ALLIKU KÜLA
• Kauri tee L2, kat. nr. 72701:002:0955
Kaart teeteomahutitega asukohtadega on leitav  
https://bit.ly/3g3AG7i

Mahutite asukohad

• Ära too aeda lilli-põõsaid piirkondadest, kus hispaania 
teeteod elavad.
• Kui ostad istikuid ja kahtlustad, et seal võib olla hispaania 
teeteo mune, pane istik viieks nädalaks karantiini: seo mul-
lapalli ümber kilekott, kinnitades selle tihedalt ümber istiku 
varre ja kontrolli aeg-ajalt, kas kilekoti sees on munadest 
koorunud nälkjaid. Hoia istikut sobivas kohas (valgus, tempe-
ratuur) ja kasta.
• Võid ostetud istikute mullapallid läbi vaadata ja leitud (või-
malikud) munad hävitada.
• Kui piirkonnas on teada hispaania teetigude levik, võib abi 
olla teoaedadest - siledad plekist piirded, mida pidi teod hästi 
ei jõua üles ronida. Hispaania teetigude ronimisvõime on siiski 
üpris hea.

• Korja pidevalt kokku täiskasvanud nälkjaid, sest iga isend 
võib muneda väga suure hulga mune. Pane nad suletavasse 
kilekotti või anumasse ning vii lähimasse teeteomahutisse.
• Löö leitud nälkjad kas labidaga pooleks või korja anumasse 
ja kalla peale keev vesi. Hukatud isendid võid matta labida-
sügavusele mulla alla, kus kindlasti ei ole munade arenguks 
sobilikud tingimused ja nälkjad välja roomata ei jaksa. Tallinna 
piirkonnas võib hukatud isendid viia Tallinna väikeloomade 
krematooriumisse (Raba 40), kus need tasuta põletatakse.
• Nälkjate kokkumeelitamiseks sobivad ka peaaegu tühjaks 
söödud arbuusikoored ja õlleanumad, kust neid siis on lihtsam 
kokku koguda.
• Suhtle kindlasti naabritega, et ka nemad korjaksid aedadest 
nälkjad kokku, muidu on neist võimatu vabaneda.
• Kindlasti ei tohi elusaid nälkjaid viia mujale (metsaserva, 
niidule, parki), kuna nii hoopis levitad neid ja varem või hiljem 
levivad nad sinu aeda tagasi.
• Hoolda oma aeda - hoia muru madalana, mullapind ko-
bestatuna. Kontrolli pidevalt võimalikke nälkjate ja munade 
peitumiskohti (suuremate lillepuhmaste ja põõsaste alused, 
terrassialused, igasugused servaalused), korrasta neid (kaeva 
ringi, niida). Hävita kindlasti ka munad (kalla üle keeva veega).
• Teomürgid ei ole hispaania teeteo tõrjumisel kuigivõrd mõju-
sad ja nende kasutamisel hävitad hoopis kohalikke kasulikke 
liike. Lisaks mürgitad seeläbi nendest toituvaid linde-loomi (nt 
siilid) ja mürk võib jõuda ka koduloomadeni (kassid-koerad).
• Ole kindel, et hävitad hispaania teetigu. Tee määramistunnu-
sed selgeks ja hoia kodumaiseid liike.
Allikas: Keskkonnaamet

Mida teha, et vältida 
hispaania teetigude aeda 
sattumist

Mida teha, kui sul on aias 
hispaania teeteod
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Ilmub kaks korda kuus ja toimetatakse tasuta 
kõikidesse postkastidesse üle valla. Lisaks on 
leht saadaval vallamajas, halduskeskustes ja 
kultuurimajades. Tiraaž 10  000. / Toimetus: 
Saue Vallavalitsus Tule tn 7, Saue linn 76505, 
Saue vald, Harjumaa / tel: 510 6932 / e-posti 
aadress: leht@sauevald.ee / Toimetusel on 
õigus kaastöid toimetada ja selguse huvides 
sisu lühendada. / Reklaam: reklaam@saue-
vald.ee. / Reklaami hinnakiri: www.sauevald.
ee/vallaleht. / Trükk: Printall AS, Tala 4, Tal-
linn.  / Kojukanne: Omniva.

2020. aastal on vallaleht Saue Valdur 
kandes järgmistel 
kuupäevadel: 
13.-15. jaanuar; 27.-29. jaanuar; 10.-12. veebruar; 
25.-27. veebruar; 9.-11. märts; 23.-25. märts; 13.-
15. aprill; 27.-29. aprill; 11.-13. mai; 25.-27. mai; 
8.-10. juuni; 22.-24. juuni; 6.-8. juuli; 20.-22. juu-
li; 10.-12. august; 24.-26. august; 7.-9. septem-
ber; 21.-23. september; 12.-14. oktoober; 26.-28. 
oktoober; 9.-11. november; 23.-25. november; 
7.-9. detsember; 28.-30. detsember

Saue 
Vallavolikogu 
26. augusti 
istungi päevakord
• Nõusolek finantsvahendite kasutamiseks
• Nõusoleku andmine pikaajalise finantskohustuse 
võtmiseks ja riigihanke korraldamiseks
• Saue valla arengukava ja Saue valla 
eelarvestrateegia kinnitamine - II lugemine 
• Saue valla toimetulekuraskustes perede laste 
ja noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetuse 
eraldamise tingimused ja kord 
• Saue Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 37 
„Munitsipaaleluruumide kasutusse andmise ja 
kasutamise kord“ muutmine
• Arvamuse andmine Kibuna II mäeeraldise 
kruusakarjääri keskkonnaloa taotlusele 
• Arvamuse andmine Kibuna liivakarjääri mäeeraldise 
keskkonnaloa taotlusele
• Arvamuse andmine Mõnuste uuringuruumi 
geoloogilise uuringuloa taotluse kohta 

Volikogu istung toimub 26. augustil algusega kell 14 
Saue linnas Kütise 8 (uus vallamaja).

Eterniidi kogumisring 20. septembril
Saue Vallavalitsus korraldab pühapäeval, 20. septembril, eterniidi kogumisringi, mis on mõeldud ainult eraisi-
kutele ja käib ainult etteregistreerimise teel. Eterniiti võetakse vastu igalt inimeselt kuni 2m3.

Eterniidi äratoomise 
soovist tuleb teada anda 
Saue Vallavalitsusele 
telefonidel
• 679 0180 (Saue linn)
• 654 1130 (Laagri halduskeskus)
• 679 3014 (Haiba halduskeskus)
• 608 7231 (Riisipere 
halduskeskus)
Teates tuleb märkida 
eterniidi tooja nimi, millises 
peatuspunktis eterniiti 
kavatsetakse ära anda, asukoht, 
kust eterniit pärineb, ja eterniidi 
kogus. Kogus tuleb esitada 
kuupmeetrites.

KOGUMISRING I KOGUMISRING II

9.00-11.00 Vatsla küla, Vatsla tee / Kodasema 
tee rist

09.00-
11.00

Riisipere alevik, Kadaka tee 8 
(tootmishoone ees)

11.00-12.00 Auto tühjendus 11.00-
12.00 Auto tühjendus

12.00-13.30 Hüüru, Veski tee L1, Hüüru Veski 
parkla

12.00-
13.30

Kaasiku küla, seltsimaja, 
jäätmeplats enne aiandusühistute 
sissesõitu

13.30-15.00 Auto tühjendus ja LÕUNA 13.30-
15.00 Auto tühjendus ja LÕUNA

15.00-17.00
Laagri alevik, Kuuse põik 
jäätmeplats (Adveni uus katlamaja 
Vae / Kuuse põik)

15.00-
17.00 Ääsmäe küla, Meie poe parkla

Saue linna jäätmeplatsil Kasesalu tn 5 kell 12.00-16.00

KUI TEKKIB KÜSIMUSI
sauevald.ee/jaatmeringid
Keskkonnaspetsialist Birgit Panksepp
• telefon: 5344 6686, 
• e-post: birgit.panksepp@sauevald.ee

Keskkonnaspetsialist Marika Ilves
• telefon: 5357 3361, 
• e-post:  marika.ilves@sauevald.ee

Ohtlike ja elektroonikajäätmete 
ning vanarehvide kogumisring 
19. septembril
KOGUMISRING I KOGUMISRING II KOGUMISRING III

09:00- 09:15 Vatsla küla, Vatsla tee / Paesoo tee rist 
(autolammutustöökoja juures) 09:00- 09:15 Maidla küla, Maidla aiandusühistud (Jõe 

AÜ ja Trelli tee ristis) 09:00-09:15 Ellamaa küla, Ellamaa-Koluvere tee / 
maantee rist

09:20-09:45 Vatsla küla, Vatsla tee / Kodasema tee rist 09:30-09:50 Maidla küla, Maidla Külaseltsi hoonete 
juures 09:25-09:45 Ellamaa küla, Antsuküla tee ääres 

garaažide juures

09:55- 10:20 Hüüru küla, Hüüru Veski parkla (Veski tee 
L1) 10:00- 10:25 Maidla küla, keskuse autobussipeatus 

(Haraka tee ristis) 09:55-10:20 Turba alevik, Turba kaupluse parkla 
(Jaama tee 8)

10:30- 10:45 Kiia küla, Kiia küla mänguväljak 10:40-10:55 Ääsmäe küla, Kuuskmetsa elurajoon 
(Kasemäe / Kaseurva tee jäätmeplats) 10:35-10:50 Lehetu küla, Saida farmi kontori ees 

(Turba-Lehetu tee)
10:55- 11:20 Alliku küla, Vanamõisa seltsimaja parkla 11:05-11:25 Ääsmäe küla, Meie poe parkla 11:05-11:20 Nurme küla, Nurmemõisa farmi juures

11:30- 11:55 Alliku küla, Klaokse elurajoon (Uus-Klaokse 
/ Veski tee rist) 11:40-12:00 Haiba küla, Kuuse tee 7 11:35-12:20 Riisipere alevik, Kadaka tee 8 juures 

(tootmishoone ees)

12:05- 12:25 Alliku küla, Karutiigi elurajoon (maantee / 
Karutiigi tn rist) 12:15-12:30 Kohatu küla, Krooning tankla 12:35-13:00 Munalaskme küla, Pärnapuu 

(hooldekodu juures)
12:35-13:00 Alliku küla, Kotka tee ja Kauri tee ristmik 12:40-13:00 Allika küla, Härgesoo tiik

Lõuna
Lõuna

14:00-14:30 Alliku küla, Pääsukese ja Tammetalu risti 
parkla 14:00-14:30 Muusika küla, Vanakupja talu / Muusika 

farm 14:00-14:20 Ruila küla, Ruila kauplus

14:40- 15:05 Laagri alevik, Kuuse põik jäätmeplats 
(Adveni uus katlamaja Vae / Kuuse põik) 14:40-15:00 Koppelmaa küla, Koppelmaa AÜ-de plats 14:30-15:00 Laitse küla, Lossi tee 6

15:15- 15:45 Koidu küla, Koidu põik ja Koidu tee ristmik 15:15-15:40 Jõgisoo küla, Tedremaa tee / Lõokese tn 
rist 15:10- 16:15 Kaasiku küla, seltsimaja, jäätmeplats 

enne aiandusühistute sissesõitu

15:55-16:25 Vanamõisa küla, Vabaõhukeskuse tee / 
Viirpuu tee parkla 15:55-16:20 Aila küla, Valingu-Jõgisoo tee jäätmemaja 

ees 16:35-17:00 Tuula küla, Tuula seltsimaja juures 
(Vana-Tuula tee)

16:35-17:00 Vanamõisa küla, Välja tee „ringristmik" 16:35-16:55 Valingu küla, Hoidla kinnistu 
(pakendikonteineri juures)

17:10-17:30 Aila küla, Pikamäe tee sissesõit (vahetult 
enne Saue linna sissesõitu) 17:10-17:30 Jõgisoo küla, Kanama-Jõgisoo tee kurv 

(enne Saue linna)

17:40- 18:00 Laagri alevik, Nõlvaku lasteaed/Kaselaane 
tn rist

Saue Vallavalitsus korraldab laupäeval, 19. septembril, elanikelt ohtlike ja elektroonikajäätmete ning vanarehvide kogumisringi.
NB! Palun olge täpsed: vald on suur, sõidugraafik tihe ja jäätmemasinad ei saa ettenähtud ajast pikemalt peatuspunktides seista!

LISAINFO. Kogumisringi ajal kogutakse Saue valla 
elanikelt kokku kodumajapidamises tekkivaid 
ohtlikke jäätmeid, velgedeta vanarehve ja 
elektroonikajäätmeid. 
Asutused ja ettevõtted peavad jäätmed (sh 
vanarehvid) ise üle andma otselepingutega 
vastavatele jäätmekäitlusettevõtetele.
Vanarehvid peavad olema velgedeta ja suurema 
mustuseta (st rehvi sisemuses ei tohi olla mulda, 
lehti vms). Mulla alt välja kaevatud või näiteks 
põllumajanduses muuks otstarbeks kasutatud 
määrdunud rehve tuleb enne üleandmist 
puhastada.
OHTLIKUD JÄÄTMED.  
• patareid ja akud
• vanad värvid, lahustid, lakid, liimid ja nende 

jäägid
• trükivärvid
• vanaõlid, õlised kaltsud, õlifiltrid
• ravimid
• päevavalgus- ja säästulambid, elavhõbedaga 

kraadiklaasid
• tundmatud või mittevajalikud kemikaalid

• ohtlikke aineid sisaldavad pakendid
• väetised ja pestitsiidid
• rotimürk ja teised biotsiidid jms
VANAREHVID  - Velgedeta ja puhtad vanarehvid. 
ELEKTROONIKAJÄÄTMED
•  suured kodumasinad (külmikud, 

pesumasinad, elektripliidid, mikrolaineahjud, 
elektriradiaatorid, kliimaseadmed, ventilaatorid 
jms) ja väikesed kodumasinad (tolmuimejad, 
õmblusmasinad, röstrid, kellad, kaalud, 
kohvimasinad jms)

•  kodused IT- ja telekommunikatsiooniseadmed 
(personaalarvutid, sülearvutid, telefonid, 
mobiiltelefonid, automaatvastajad, printerid jms)

•  tarbeelektroonikaseadmed (raadiod, televiisorid, 
videokaamerad, magnetofonid, muusikariistad 
jms)

•  luminofoorlampide valgustid ja sirged 
luminofoorlambid, kompaktlambid

•  elektritööriistad (v.a tööstuslikud), elektrilised 
mänguasjad

•  seire- ja valveseadmed (suitsuandurid, 
kütteregulaatorid, termostaadid jms)

KUI TEKKIB KÜSIMUSI
sauevald.ee/jaatmeringid
Keskkonnaspetsialist Birgit Panksepp
• telefon: 5344 6686, 
e-post: birgit.panksepp@sauevald.ee

Keskkonnaspetsialist Marika Ilves
• telefon: 5357 3361, 
e-post: marika.ilves@sauevald.ee

HEAD SAUE VALLA ELANIKUD!
Kogumisringil võtab vallavalitsuse 
tellitud masin ohtlikke jäätmeid, 
elektroonikaromusid ja vanarehve vastu 
ainult 19. septembril graafikus märgitud 
kellaajal ja kohas.

Palun ärge reostage neid paiku muul 
ajal oma jäätmete, elektroonikaromude 
ja vanarehvidega.

Kogumisringide vahepealsel ajal 
saavad Saue valla elanikud jäätmeid 
ära anda Pääsküla jäätmejaamas ning 
jäätmepunktides Saue linnas, Riisipere 
alevikus ja Ääsmäel.

Telefoni teel saab ette registreerida vaid tööpäeviti ajavahemikul 
9.00-16.00. Etteregistreerimine lõpeb 17. septembril 2020 kell 16.00.
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3Ohtlike ja elektroonikajäätmete 
ning vanarehvide kogumisring 
19. septembril
Saue Vallavalitsus korraldab laupäeval, 19. septembril, elanikelt ohtlike ja elektroonikajäätmete ning vanarehvide kogumisringi.
NB! Palun olge täpsed: vald on suur, sõidugraafik tihe ja jäätmemasinad ei saa ettenähtud ajast pikemalt peatuspunktides seista!

DETAILPLANEERINGU OSALISELT KEHTETUKS TUNNISTAMISE OT-
SUSE EELNÕU
Saue Vallavalitsus annab teada, et Saue Vallavolikogu 30. juuni 
2011. aasta otsusega nr 45 kehtestatud Alliku küla Pilliroo tn 26 
ja 28 kinnistute detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise 
ehitusjärjekorra osas on võimalik otsuse eelnõu osas arvamust 
avaldada. Otsuse eelnõuga on võimalik tutvuda Saue valla vee-
bilehel: https://sauevald.ee/planeeringute-kehtetuks-tunnista-
mine.

Otsusega ei muudeta detailplaneeringus sätestatud ehitusõi-
gust ega maakasutustingimusi, vaid reguleeritakse ainult planee-
ringu elluviimise majanduslikke küsimusi, sh võimaldatakse ehi-
tusjärjekorra asendamist valla kasuks seatava finantstagatisega. 

Arvamused palume saata e-postile kaili.tuulik@sauevald.ee 
või postiaadressil Tule tn 7, Saue linn 76505, Saue vald. 

Saue valla 
ametlikud teated

Jäätmejaamad ja –
punktid Saue vallas

PÄÄSKÜLA JÄÄTMEJAAM
Aadress: Raba tn 40, Pääsküla, Tallinn (sissepööret Vabaduse 
puiesteelt osutab suunaviit tekstiga „Jäätmejaam")
Lahtiolekuaeg: E, T, K, R kell 12-20 ja L-P 10-18; N ja riigipühadel 
suletud
Telefon 616 4000, 14410 (24h)
Lisainfo: jaatmejaam.ee; jaatmejaam.ee/paaskula-jaatmejaam
• Jäätmete üleandmine on Saue valla elanikele piiratud koguses 
tasuta.
• Soodustingimustel hinnakirja rakendamiseks peab jäätmejaa-
ma operaator saama kontrollida jäätmevaldaja elukohta kohali-
ku omavalitsuse üksuse täpsusega.
• Juhul, kui jäätmevaldaja soovib jäätmeid soodustingimustel üle 
anda, peab ta esitama jäätmejaama operaatorile ID-kaardi.
• Kui jäätmevaldaja ei anna nõusolekut isikuandmete töötlemi-
seks, on võimalik jäätmeid üle anda tavahinnakirja alusel.
• Koguseliste piirangute puhul on ühel toojal jäätmeid tasuta 
võimalik üle anda üks kord päevas.
• Ettevõtte sõidukiga jäätmete üleandjale kehtib automaatselt 
ettevõtjatele kehtestatud hinnakiri.
• Jäätmejaamas toimub arveldamine kaardimaksega ja sulara-
has.

JÄÄTMETE KOGUMISPUNKTID
SAUE LINNA JÄÄTMETE KOGUMISPUNKT
Aadress: Saue linn, Kasesalu tn 5
Lahtiolekuaeg: T, N kell 16-18 ja P kell 12-16
Vastuvõetavad jäätmeliigid
• ohtlikud jäätmed
• vanarehvid
• elektroonikaromud
Vastuvõtt tasuta.

ÄÄSMÄE KÜLA ELEKTROONIKAROMUDE KOGUMISPUNKT
Aadress: Ääsmäe küla, Mõisa tee 15 Infokaitsesüsteemide OÜ 
hoovis
Lahtiolekuaeg: E-R 9-16, konteineri avavad ettevõtte töötajad 
(territooriumil kaamera)
Operaator: MTÜ Eesti Elektroonikaromu
Vastuvõtt tasuta.

RIISIPERE ALEVIKU JÄÄTMEPUNKT
Aadress: Töökoja tee 9, Riisipere alevik
Lahtiolekuaeg: E-R kell 9-18.30, muudel aegadel eelneval kok-
kuleppel
Eraisikutelt vastuvõetavad jäätmeliigid
• vanarehvid
• pakendijäätmed
• vanapaber
• lehtklaas
Kontaktisik: Vallo Sassi, tel 516 8792

MTÜ RIIDEPUNKT KONTEINERID
• Saue linn, Tule 7 parkla (vallavalitsuse taga)
• Laagri alevik, Veskitammi 3a parkla
• Riisipere alevik, Nissi tee 53c
• Turba alevik, Tehase 1
• Haiba küla, Kuuse tee 7

MTÜ Riidepunkt tegeleb riiete kogumise ja annetamisega abi-
vajajatele Eestis, aga ka näiteks Aafrikas ning müüb kogutud 
riideid heategevuslikul eesmärgil. Konteineritesse on oodatud 
vaid puhtad riided, korralikud jalatsid, mänguasjad, korralikud 
tekstiilitooted.

Saue valla elanikud saavad jäätmeid ära anda jäät-
mejaamas ja selleks ettenähtud jäätmepunktides.

Lemmikloomade vaktsineerimine 
ja kiibistamine augusti lõpus

Lillemuru linna sissesõidul 
näitab esimesi õisi

Vastavalt Saue val-
la lemmikloomade 
pidamise eeskirjale 

on loomaomanik kohusta-
tud kassi või koera kiibista-
ma. Samuti on kohustuslik 
loom marutaudi vastu vakt-
sineerida.

Vaktsineerimise olu-
lisust rõhutab fakt, et üle 
mitmekümne aasta on 
Eestis diagnoositud uuesti 
koerte katk (kolm juhtu-
mit, mis on laboratoorselt 
tõestatud). Lisaks vaktsi-
neeritakse marutaudi vastu 
riikliku programmi järgi, et 

hoida Eesti endiselt maru-
taudi vaba.

Kiip võimaldab lem-
miklooma kiiremini iden-
tifitseerida, kui ta on oma-
päi jalutama pääsenud, ja 
omanikuga kontakti saada. 
Loom ei pea veetma hoiu-
paigas stressirohket ja ku-
lukat aega. Identifitserima-
ta loom on suur kuluallikas 
ka vallale.

Oodatud on kôik terved 
loomad. Kindlasti tuleb ar-
vestada, et vaktsineerimine 
toimub välitingimustes ja 
loom peab olema teiste-
ga sôbralikult järjekorras. 
Kaasas võiks olla ID-kaart, 
koertel suukorv (vajadusel 

saab seda ka laenata). Kas-
sid on soovitatav paigutada 
transpordipuuri.

Kodu lähedal vaktsi-
neerimine võimaldab tulla 
kohale ka loomaga, kes näi-
teks autosõitu ei talu.

Marutaudi vastu vaktsi-
neerimine on tasuta. Komp-

leksvaktsiini eest tasub loo-
maomanik ise: kassi eest 16 
ja koera eest 20 eurot.

Kaasa tuleks võtta ole-
masolev vaktsineerimis-
pass, vajadusel saab vor-
mistada selle kohapeal. 
Kiipime on Saue valla ela-
nikele tasuta.

Ilse Metsamaa asumi-
seltsist ütleb, et põhjusi, 
miks sellisele mõttele 

tuldi, oli mitmeid. Esiteks 
ei pea kõiki nurgataguseid 
nudiks niitma, teiseks hoiab 
nii kokku fossiilseid kütu-
seid, kolmandaks jääb muru 
niitmise mahtu vähemaks ja 
ka müra on linnaruumis vä-
hem ning mis vahest kõige 
olulisem - säilib looduslik 
liigirikkus nii taimede, pu-
tukate-mutukate kui lindu-
de osas, mida me koduaedu 
„rohelisse betooni“ valades 
järjekindlat hävitame.

Et lillemuru armastab 
päikselist ja kuiva kasvu-
kohta ning toitainetevaest 
pinnast, ei ole see kindlasti 
ka paik, kus hispaania teeti-
gu end mugavalt sisse seaks.

„Loomulikult tuleb Kes-
kuse parki niita, et oleks 
ilus, hooldada ja puid lõi-
gata, aga meil on selliseid 
nurgakesi igal pool linna 
peal, paar meetrit pikk, paar 
meetrit lai. Ja iga nädal peab 

tulema niiduk. No milleks?“ 
arvab Ilse, et kui esimene 
katse lillemuru rajada õn-
nestub, võiks seda rohkem 
haljastuses kasutada.

Nii see proovitöö asumi-
seltsi ettevõtmisel kevadel 
valmiski, et teisalt vaadata, 
kuidas rahvas kaasa tuleb, 
mida arvab, kui teemat tut-
vustada.

Lillemuru rajamine on 
töömahukas. Külvamisest 
täisilus õilmitsemiseni ku-
lub paar-kolm aastat, sestap 
on esimese suve lõpus vara 
hinnata, kas või kuidas õn-
nestus. Samas põllul ringi 
jalutades on näha, et seem-
ned on idanenud, taimed 
kasvavad, õied puhkevad.

Päevalilleseemned aga 
said mulda pistetud seetõttu, 
et esimene aasta päris õiteta 
ei jääks, väikese lootusega, 
et augusti lõpus saaks Saue 
linna sünnipäeval päevalilli 
rahvale kinkida. Esimesed 
kollased kübarad küll kõr-
guvad niidu kohal, kuid teis-
tega läheb veel aega. „Äkki 
1. septembriks,“ on Ilse loo-
tusrikas.

Lillemuru rajamist rahas-
tas Saue vald läbi talgute-
toetuse. Maa randaalis kül-
vikõlblikuks AS Metsaküla 
Piim, rullide ja vee trans-
pordi, liiva, nõu, jõu ning 
muuga olid asumiseltsile 
abiks Roheline Hooldus OÜ 
ja Relverk OÜ. 

Tänavu seisab asumiselt-
sil veel ees umbrohu hävita-

mine ja maatüki niitmine, 
kui niidutaimed on õitsenud 
ja seemned valminud, mis 
on oluline, sest lillemuru 
uuendab end suuresti isekül-
vi teel. Just sedaviisi, nagu 
looduses käibki.

Mida asumiselts 
1600-ruutmeetrisele maa-
tükile maha külvas?
Harilik keerispea, kollane 
jaanikakar, kolmehõlmali-
ne lehterlill, aed-lehterlill, 
uni- ehk aedmagun, sinine 
ja valge rukkilill, kukema-
gun, aedrass, karjamaa rai-
hein, harilik kastehein, pu-
nane aruhein, kink-aruhein, 
harilik kellukas, harilik 
nõiahammas, hobumadar, 
ümaralehine kellukas, hari-
lik sinilatv, põisrohi, kera-
kellukas, harilik härjasilm, 
laialehine kellukas, harilik 
äiatar, nõgeselehine kellu-
kas ja päevalill.

Koroonaviiruse epideemia tõttu 
lükkus edasi Saue Vallavalitsuse 
ja Keila Loomakliiniku koostöös 
plaanitud kevadine lemmikloomade 
marutaudivastase vaktsineerimise ja 
kiibistamise kampaania erinevates Saue 
valla piirkondades, see toimub augusti 
lõpus.

Mida kevadel üks osa rahvast 
pidas kartulipõllu ettevalmistuseks 
koroonakriisi võtmes, ei olnud seda 
teps mitte: Saue linna asumiselts 
rajas linna sissesõidule Tule tänava ja 
Tallinna ringtee vahele lillemuru.

MARJU NORVIK
Heakorraspetsialist

SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

25. august
• kell 17.30- 18.30 Hüüru  
mõisa parkla
29. august
• kell 10.00-11.30 Turba  
raudteepeatuse parkla
• kell 11.45-12.45 Riisipere  
lasteaia juures olev parkla 
(Metsa tn poolne)
• kell 13.00-13.45 Laitse  
seltsimaja juures
• kell 14.00-15.00 Ääsmäe
Vajadusel on loomaarst 
kohapeal kauem, mistõttu 
kellaajajad võivad pisut 
muutuda.
Täpsem info: Keila Loomaklii-
nik, tel 670 5243 või Saue valla 
heakorraspetsialist, tel 515 
6878. HOOLI OMA LEMMIKUST!

Kampaania toimumisajad

Töö ootab tegemist.

Mõned päevalilled jõudsid siiski 
linna sünnipäeval tervitama. 
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Kuidas ta küll jõuab?! 
Märksõna on aja planeerimine

Ats Marek on õpetaja 
Ulvi Urgardi sõnul 
Eesti koolinoorte 

olümpiaadidel kõige enam 
auhindu võitnud Saue kooli 
õpilane, osaleb robootika-
võistlustel ja juhendab väik-
semate koolikaaslaste roboo-
tikaringe, laulab koorides ja 
ansamblites, mängib noor-
tebändis kitarri ning tegeleb 
ujumisega professionaalse-
malt kui tavatrenn. 

Osaled üle-eestilistel olüm-
piaadidel: matemaatika, 
geograafia, bioloogia, kee-
mia, füüsika, maateadus. 
Millises aines sa ennast 
kõige kindlamalt tunned?
Endale tundub, et mulle sobi-
vad kõige enam just reaalai-
ned, eelkõige matemaatika. 
Kui aga vaadata olümpiaa-
dide ja võistluste tulemusi, 
on mul humanitaarainetes 
kohati isegi paremini läinud. 
Üldiselt ongi see kahe otsaga 
asi: reaalainetes on vaja roh-
kem loogilist mõtlemist ja 
nutikust, humanitaarainetes 
pigem avarat silmaringi ja 
teadmisi. Mul on mõlemad 
pooled väga tugevad.

Tulemused on suurepära-
sed. Kui palju kulub sul 
päevas aega õppimisele?
Väike osa, tavaliselt umbes 
pool tundi. Selle saavutan 
ma läbi aja planeerimise. 
Tean täpselt, mida saan mil-
lal teha ja kus pean mingi 
kell olema. See on tähtsaim 
õppeedukuse saavutami-
se võti, mida on praeguses 
ja tulevases elus väga vaja. 
Loomulikult esineb ka eran-
deid, kui pean tööd tegema 
tundide kaupa või saan õh-
tale õpikutele pilkugi pööra-
mata.

Kas sa oled rohkem iseõp-
pija tüüp või pigem mitte?
Õppida eelistan üksi. Nii 
saab keskenduda sellele, 
mis vaja, ning asjad kiiresti 
ja korralikult ära teha. Osalt 
võib selline harjumus tulene-
da sellest, et algklasside ajal 
oldi kodus igasuguse õppi-
mise koha pealt väga ranged. 
Läbi selle kasvas distsipliin 
ja iseseisvus. Tänu sellele 
olengi nüüd väga iseseisev, 
hea planeerija ja saan kõi-
kide oma huvialadega suu-
repäraselt hakkama. Sama-
moodi ka ise õppimisega.

Siinkohal tänan õpeta-
jaid, juhendajaid, treenereid 
ja teisi, kes on panustanud 
minu haridusse ja võimeku-
sele kõikide nende huviala-
dega tegeleda. Aitäh!

Oled sa pidanud end ku-
nagi õppima sundima või 
jääb kõik külge n-ö möö-
daminnes?
Kuiva tuupimist on olnud 
küll ja veel. Head mälu läheb 
koolis päris palju vaja. Just 
nimelt ajaloos, keeltes, koha-
ti ka teistes ainetes. Ja mida 
kõrgem on klassi number, 
seda suuremamahulisem on 
tuupimine. Ennast ei pea ma 
selles kindlasti väga heaks, 
aga kui väga tahta, jäävad 
paariks päevaks ikka asjad 
mällu. Pärast kontrolltööd 
hajuvad parematele maadele. 
Koolitundides jääb tavaliselt 
küll kõik lihtsalt külge. Nipp 
on õpetaja kuulamine ja kaa-
satöötamine!

Kuidas sulle keeled istu-
vad?
Emakeeles pean ma end 
väga heaks. Võõrkeeltes 
olen täiesti tavaline tänapäe-
va õpilane. See tähendab, et 
inglise keelt kõnelen vabalt 
ja vene keel on pigem sekun-
daarne. Peamiselt seetõttu, 
et hetkel seda kooliväliselt 
minusugune noor eriti ei 
kasuta. Vahest kulub ikka 
marjaks ära ja võib-olla saab 
mõnda mittekorraliku lauset 
kasutada arvutimängudes, 
aga pigem on vene keel just 
ettevalmistus tööturul hak-
kamasaamiseks, aga kohati 
vajalik ka tavaelu olukorda-
des. Võõrkeelteoskus on iga 
inimese isiklik väärtus.

Kuidas koroonaaegne dis-
tantsõpe sulle sobis?
Mulle oli see olukord suhte-
liselt värskendav. Loomuli-
kult oli kurb, et ei saa enam 
tegeleda huvialadega ning 
peab vaid kodus istuma, aga 
samas oli see hea vaheldus 
minu tavalistele pikkadele, 
sisukatele ja rasketele päe-
vadele. Lõpuks sai puhata. 
Õppimisega ei olnud mul 
absoluutselt mingeid rasku-
seid. Sarnaselt kooliajale oli 
mul kaugõppe ajal kõik ette 
planeeritud: hommikul õpin, 
siis teen umbes pooleteise-
tunnise jooksutrenni ja õhtul 
ühe lihastrenni. Õppisin paar 
tundi, üldiselt sain palju lõõ-
gastuda ning tegeleda treeni-
mise ja kitarrimänguga.

Kuidas sai sinust roboo-
tikaringi juhendaja Saue 
Gümnaasiumis? 
Robootikaringide juhenda-
jaks sain ma kooli huvijuhi 
Grete Põldma ettepanekul 
eelmise aasta talvel, kui 
tekkis mõte asutada teiste 
robootikarühmade kõrvale 
eraldi tüdrukute robootika 
rühm. Eesti esimene! Vara-
semalt olin robootikaga te-
gelenud juba ammu ja osale-

nud Robotex Internationalil 
juba 6 korda! Hea meelega 
tahtsin oma kogemusi ja os-
kusi noorematele edasi anda. 
Peale selle võimaldab eraldi 
rühma loomine propageeri-
da robootikat ja IT-valdkon-
da ka tüdrukute seas, millele 
tuleks kindlasti tänapäeval 
tähelepanu pöörata.

Tänaseks olen üle võtnud 
kõik Saue Gümnaasiumi 
robootikarühmad ja olen 
väga õnnelik, et saan seda 
tööd teha. Õpetaja rollis oma 
teadmisi jagada ning noore-
mate haridusse panustada on 
väga tähtis ja uhkust tundma 
panev. Mulle see meeldib. 
Loodan, et suudan sellega 
tegeleda ka edaspidi.

Mida teiste juhendamine 
sulle annab?
Endast väiksemate õpeta-
mine on lõbus ja vastutusri-
kas. Neile peab olema heaks 
eeskujuks ja tegema kõik, et 

neilegi hakkaks robootika 
meeldima samamoodi, nagu 
mulle aastaid tagasi. Ka 
mina arenen juhendamise 
tõttu. Õpin, kuidas õpilastele 
aina paremini robootikat tut-
vustada, ja erinevaid viise, 
kuidas kõige ülemeelikumad 
lapsed pättustest eemal hoi-
da. Enim arendab see just 
minu hoiakut ja seda aus-
tusväärset isiksust, mis on 
kohane kõikidele õpetajatele, 
et õpilased neist lugu peaks.

Kuidas jõudsid õppima 
Saue Muusikakooli?
Muusikakooli astusin ma 
teises klassis vanema venna 
eeskuju järgi. Olin juba las-
teaiast peale tegelenud laul-
misega ja arvatavasti tundus 
muusika olevat äge suund. 
Erialapilliks valisin kitarri. 
Esimesed seitse aastat õp-
pisin põhiõppes peamiselt 
klassikalist muusikat. Nüüd-
seks õpin rütmimuusikaosa-

konnas kolmandat ehk vii-
mast aastat jazz-muusikat. 
Sellel ajal olen esinenud pal-
judel kontsertidel kas üksi, 
duo, bändi või orkestriga. 

Esinemiskogemus on suur 
ja on tulevases elus kindlas-
ti boonus. Pealegi öeldakse, 
et muusikaga tegelemine 
arendab matemaatilist mõt-
lemist. Olgu see tõsi või 
mitte, olen õnnelik, et saan 
avastada muusikamaailma, 
kohtuda uute inimestega, 
esineda ja et oskan mängida 
vähemalt ühte instrumenti.

Festivalil Visioon 2020 
astud üles noortebändi 
Sokiparadiis kitarristi-
na. Milline muusika sulle 
meeldib?
Kui ise saan valida, kuulan 
hea meelega jazzi. Kindlasti 
ei tõrju eemale teisigi muu-
sikažanreid klassikalisest 
muusikast räpini.

Pole veel mõttesse tulnud 
kirjutada ise täismahus lugu, 
aga nagu igal muusikul, on 
mõningaid soololõike või 
katkendeid ikka paberile 
kantud. Mängin hea meelega 
teiste valitud lugusid ning 
olen vabameelne selles suh-
tes, millega ja mis vormis 
esineme.

Laulad Saue Noorte Mees-
te Kooris. Dirigent Elviira 
Alamaa ütleb, et sul on ilus 
bassihääl. Kas sinust võiks 
saada laulja?
Lauljakarjäär on kaheldav. 
Pigem eelistangi laulda 
koorides ja ansamblites ehk 
olla osa mingist koosseisust. 
Olen läbi aastate laulnud 
kolmes kooris ja kahes an-
samblis. Praegugi olen liige 
peale Noorte Meeste Koori 
gümnaasiumi noortekooris 
ja ansamblis. Läbi nende 
olen saanud osaleda laulupi-
dudel ja konkurssidel. Kõi-
gest sellest saab väga ägeda 
kogemuse ja seda tänu Saue-
le, kus laulmine on üleriigi-
lisel tasemel.

Kas sa sporti ka teed?
Esimesest klassist alates 
treenin Keila Swimclubis. 

Viimased kaks aastat tegelen 
ujumisega natuke professio-
naalsemalt. Olen kolm korda 
osalenud Eesti meistrivõist-
lustel ujumises. Hiljuti, 5. au-
gustil, tulin juuniorite arves-
tuses Eesti meistrivõistlustel 
11. kohale (50m vabalt).

Olen uhke, et suudan kõi-
ge muu kõrvalt ka spordis nii 
häid riiklikke tulemusi saa-
vutada ja see näitab, et ini-
mese füüsilises pooles kehtib 
reegel „Hard work can get 
you anywhere“.

Tegin ränka tööd ja trenni 
nende võistluste jaoks ter-
ve eriolukorra vältel. Nagu 
näha, tasus see end ära. Uju-
mine on väga raske ja tehni-
line ala, nii et Eesti üheteist-
kümnes olla on suur au.

Võtate perega osa Saue 
mälumängusarjast. Kui-
das teil läinud on, kes kõi-
ge enam õigeid vastuseid 
teab?
Parim koht on olnud kolmas, 
aga muidu püüame kuhugi 
keskele püsima jääda. Kon-
kurents on tugev. Enamik 
küsimusi on ajaloost, eesti 
tegijatest minevikus või mi-
dagi sarnast ning tänapäeva 
noor arvatavasti selliseid 
asju ei tea. Seetõttu on suu-
rim vastaja minu isa, kes 
teab ajast ja inimestest meie 
seast kõige rohkem. Aga eks 
igal liikmel on omad teadmi-
sed, mis võivad teatud küsi-
muste puhul kasuks tulla.

Sul on kaks aastat jäänud 
gümnaasiumi lõpetamise-
ni. On sul juba siht silme 
ees, kuhu edasi?
Olen üks nendest, kel mingit 
täpset plaani pole. Proovin 
mõelda positiivselt, et natu-
ke on veel aega ja küll mingi 
siht pähe tuleb. Huvisid ja 
mitmekülgsust on mul palju, 
nii et valikuid on mitmeid.

Lõpetuseks tahaks küsi-
da valemit, kuidas saada 
multitalendiks, kuid küsin 
hoopis, kuidas sa seda kõi-
ke jõuad? On ju meil kõigil 
ööpäevas 24 tundi.
Kui aega õigesti jagada, 
tundub see 24 tundi väga 
pikk aeg. Juba algklassides 
tegelesin ma vähemalt viie 
huvialaga, tänu sellele olen 
arenenud selliseks nagu 
praegu. Laps peab õppima, 
kuidas oma aega ise planee-
rida, leidma asjad, mis teda 
huvitavad, ja proovima eri-
nevaid alasid nii palju, kui 
saab. Kooliaeg ongi see aeg, 
mil tuleb kõigega katsetada 
ja läbi selle kogemusi saa-
da. Kui juba noorelt lastakse 
lapsel niisama kasutult aega 
veeta, pole tal ka tulevikus 
motivatsiooni ja ta ei oskagi 
aega planeerida.

Tulemused tulevad läbi 
aktiivsuse. Mis vaja teha, 
saab tehtud. Loomulikult on 
paigas prioriteedid. Kõik, 
mis peab tegema, on see: te-
gele nii paljuga, kui vähegi 
saad, planeeri tegevusi ette 
ja ära anna alla.

Saue Valdur küsitles uue kooliaasta 
künnisel Saue Gümnaasiumi 11. klassi 
noormeest Ats Marek Tenderit – on 
mida lugeda ja mille üle mõtiskleda.

SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee

Põhikooli lõpuaktus 2019.

Tänavu augustis Eesti meistrivõistlustel ujumises.

Visioon 2020, bänd Sokiparadiis.
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Tänavune festival on 
järjekorras juba 18. 
Esimene pool sellest 

leidis aset 4. ja 5. juunil 
Tallinnas jazziklubis Phil-
ly Joe. Esinesid solistid ja 
väiksemad koosseisud: Reti 
/ Emma / Johan, Darina 
Aleksejeva, Sokiparadiis 
(Saue), Pokaalansambel & 
Project Leevikesed, Monika 
/ Kaarel / Ivonna-Ly, H.M 
& H.R (Holger Marjamaa 
/ Heikko Remmel / Mairo 
Marjamaa), Marta Lotta 
Kukk & Mihkel Mäekalle, 
RCCS Fusion Trio (Riia), 
More Drive (Sillamäe) ning 
Quintet With No Name. 
Kontsertide otseülekandeid 
sai jälgida internetis ja järele 
kuulata Youtube´is.

Festivali teine osa toimub 
koos Saue laste- ja noorte-

päevaga 5. septembril Saue 
jaanituleplatsil. Vabaõhula-
val ja muusikatelgis astuvad 
üles noorte ja professionaa-
lide bändid suuremale pub-
likule.

Näiteks esineb ja annab 
muusikatelgis elava töötoa 
Jussi Lehtonen, maailma- 
klassi trummar Soomest. 
Üles astuvad Saue noor-
tebänd Sokiparadiis ja Mar-
tin Eero Kõressaare Bänd. 
Tutvuda saab just valminud 
uue CD-plaadiga.

Visiooni kontsertide kava 
leiab kodulehel www.noor-
tejazz.ee ja FB-st.

Festival Visioon sündis 
Saue linnas, kui muusika-
koolis avati rütmimuusika 
osakond. 

Festivali korraldajad on 
Saue Muusikakooli õpeta-
jad, kellele meeldib rütmi-
muusika, improvisatsioon 
ja looming. Festivali pea-

korraldaja ja projektijuht on 
Saue Muusikakooli direktor 
Kristiina Liivik ning abili-
sed Ulvi Kanter, Toivo Unt, 
Martin-Eero Kõressaar, 
Priit Minka, Ruth Pääsuke 
ja teised.

Muusikakooli rütmimuu-
sika osakonna looja ja noor-
te jazzmuusika arendaja oli 
eriline õpetaja, kitarrist ja 
helilooja Iljo Toming. Tema 
eeskuju ja pühendumine tõi 

jazzmuusikasse  paljud Saue 
Muusikakooli õpilased, 
kes tänaseks jätkavad tema 
jälgedes pedagoogidena ja 
tippsolistidena.

Täna juhib Saue Muusi-
kakooli rütmimuusika osa-
konda entusiastlik, noori 
innustav tuntud kontrabas-
simängija Toivo Unt. Õpe-
taja on noor bassimängija, 
Saue Muusikakooli vilistla-
ne Martin-Eero Kõressaar.

Visioon toob rütmimuusika 
Saue linna jaanituleplatsile
Rahvusvaheline noorte rütmimuusikafestival Visioon on jazzmuusikat tutvustav 
festival, mis tutvustab noori muusikuid, bände nii Eestist kui välisriikidest. 
Festival toimub igal aastal juunis, õppeaasta lõpus.
SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee

SÜGIS SAUE 
PÄEVAKESKUSES 
10. SEPTEMBRIL 
• kell 13.00 raamatuklubi; 
• kell 16.00 dementsuse tugigrupp.
15. SEPTEMBRIL 
• Saaremaa reis. Väljasõit kell 7.20 
Saue Kaubakeskuse eest. Täpsem 
info päevakeskusest. Tel 659 5070.
17. SEPTEMBRIL 
• kell 10.00 silmade kontroll, 
registreerida Hindpere Optika 
telefonil 5323 2454;
• kell 15.00 kohvikuklubi.
24. SEPTEMBRIL 
• kell 18.00 lauluklubi.
6. OKTOOBRIL 
• kell 11.00 sünnipäevapidu neile 
eakatele, kes sündinud aprillis, 
mais või juunis. Pidu toimub Saue 
Noortekeskuses. Palun pange end 
kindlasti päevakeskuses kirja.

ROTIAASTA JOONISTUSED

Au
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r: 
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ek
en

 M
ar

ip
uu

Saue linna

Huvitegevuse

Infopäev

OOTAME KÕIKI 
SAUE LINNA 

SPORDIKLUBISID JA
HUVIASUTUSI 

OSALEMA JA OMA 
TEGEVUST REKLAAMIMA

OSALEMISSOOVIST ANNA TEADA ANDRELE:
andrekaljumae@gmail.com või 5645 3431

05.09.2020 

Jaanitule platsil

Saue laste- ja noortepäeval
12:00-17:00

Saue 
Noortekeskus 

kutsub:

Turba Aianduse- 
ja Mesinduse Seltsi 
AASTAKOOSOLEK 
toimub pühapäeval 20.09  
kell 13.00 Turba AMS-i lillepoes 
Jaama tee 8a
TEEMAKS ON:
· aasta aruandlus
· aastamaksu kogumine
· kohapeal algatatud asjad
Info telefonil - Viive Suursalu 56266062

KOOLIAASTA AVAAKTUSED MEIE VALLA KOOLIDES
ÄÄSMÄE PÕHIKOOL
1. september
• 1. ja 9. klass kell 8.45
• 2.-8. klass kell 10

NISSI PÕHIKOOL
1. september kell 11

KERNU PÕHIKOOL
1. september kell 12

RUILA PÕHIKOOL
1. september kell 11

TURBA KOOL
1. september kell 9

SAUE MUUSIKAKOOL
1. september kell 18 
Saue Kontserdisaalis

SAUE GÜMNAASIUM
1. september kell 12 Saue jaanituleplatsil

LAAGRI KOOL
1. september
Peamaja aktused õppehoone aulas
• 2.-8. klass kell 10
• 1. ja 9. klass kell 12 (soovi korral ka lapsevanemad)
Möldre maja aktus õppehoone aulas
• 1.-3. klass kell 15 (soovi korral lapsevanemad)



N
r 1

6 
/ a

ug
us

t /
 2

02
0

6

AITA SOETADA ÕPPEPAAT
Naiskodukaitse Nissi jaoskond toetab 30. augustil 
suvelõpukohvikuga õppepaadi ostu, aga sina saad 

panuse anda juba praegu.
MTÜ Head tehes

EE317700771004028210 (LHV)
Selgitus: õppepaat

Kui paat on olemas, saavad 
noorteorganisatsioonid, ühingud ja asutused 

seda tasuta rentida õppepäevade korraldamiseks, 
et õpetada noortele, kuidas paati kasutada ja 

aerutada.
MTÜ Head tehes  arvelduarvele on laekunud 234 

eurot, paat maksab 716 eurot.

Lauatennise treeningud Saue Noortekeskuses

Treeningud toimu-
vad teisipäeviti kell 
19-20.30 ja nelja-

päeviti kell 18-19.30. Kõik 
8-14-aastased huvilised on 
oodatud tutvuma, varasem 
mängukogemus ei ole va-
jalik.

Hooaja jooksul toimu-
vad erinevad võistlused üle 
Eesti ja seeriavõistlus Saue-
Pinks 2020. Lisainfo Face-
book.com/hobipinks või 
treeneri telefonil 5194 8282.

5. septembril on Saue 
linna huvitegevuse info-
päev jaanituleplatsil, ka 
seal on võimalik lisainfot 
saada. Ootame!

MTÜ Hobipinks alustab laste ja 
noorte lauatennise treeningutega Saue 
Noortekeskuses taas 3. septembril.
IVO VEERG
Treener 

Ironman Tallinn häirib 5.-6. septembril liiklust Tallinnas ja Harjumaal

Tänavu juba kolman-
dat korda aset leidev 
triatlonifestival kes-

tab koos kõrvalsündmustega 
kokku neli päeva. Tallinn 
on Kopenhaageni järel teine 
pealinn Euroopas, kus Iron-
man triatloni korraldatakse.

Tallinna linn ja korralda-
jad kutsuvad kõiki linnaela-
nikke ning külalisi sellele 
harukordsele tippvõistlusele 
kaasa elama. Triatlonivõist-
lused algavad 5. septembri 
varahommikul Harku järve 
juurest.

Ironman Tallinna osale-

jad alustavad 3,8 km pikku-
se ujumisdistantsiga, seejä-
rel läbitakse kahest ringist 
koosnev 180 km pikkune 
rattadistants, mis viib osa-
lejad läbi Põhja-Tallinna ja 
Haabersti linnaosa pealin-
nast välja ümbruskonna asu-
latesse.

Lõpetuseks ootab osale-
jaid eest maratonipikkusega 
jooksudistants, mis koosneb 
neljast ringist kesklinna, va-
nalinna ümbruse ja Kalama-
ja piirkonnas, päädides kella 
01.30-ni avatud finišiga Nob-
lessneri sadamalinnakus.

Ironman 70.3 Tallinn dis-
tants moodustab poole täis-

pikast triatlonist.
5.-6. septembril tasub 

Tallinnas ja lähiümbruses 
liiklemisel olla tähelepane-
lik, sest võistlustega seoses 
on piiratud nii parkimist, 
autoliiklust kui muudetud 
ühistranspordi sõidugraafi-
kuid. Radade ületuseks tu-
leb paiguti ooteajaga arves-
tada ka jalakäijatel.

Korraldajad kinnita-
vad, et kõik elanikud pää-
sevad kindlasti koju ja ka 
kodudest välja liikuma, 
siiski palutakse arvesta-
da võimaliku ooteajaga ja 
järgida liiklusreguleerijate 
märguandeid (võimalik li-
saooteaeg kuni 60 minutit).

Ratta- ja jooksudistant-
sil korraldavad liiklust lit-
sentseeritud reguleerijad. 
Elanikud, operatiivautod ja 
kohalike asutuste transport 
lastakse läbi reguleerijate 
hinnangu alusel olukorrale 
ning tehtud otsustele ja mär-

guannetele.
Soovitame parkida sõi-

duvahendid juba eelnevalt 
kohta, kust saab võistlus-
päeval vajadusel kiirelt lii-
kuma, eriti Kopli ja Paljas-
saare poolsaare elanikel.

Palume arvestada, et kella 
8-15 vahel on sportlasi rajal 
kõige tihedamalt ja seetõttu 
võib tee ületus kauem aega 
võtta.

Liiklus avatakse opera-
tiivselt kohe pärast võist-
lusdistantsi lõppu ja liik-
lu sko r r a ld u s va he nd i t e 
eemaldamist.

5. septembril ajavahemi-
kul kell 6-19 sulgeb Ironman 
Tallinna rattadistants ava-
liku liikluse järgmistel Tal-
linna tänavatel: Kalaranna 
tn, Tööstuse tn (Kalaranna 
tn kergliiklusteel – Kopli 
tn vaheline lõik), Kopli tn 
(Tööstuse tn – Sirbi tram-
mipeatuseni), Pelguranna 
tn, Lahepea tn (kergliiklus-

teed), Paldiski mnt linnast 
väljuv suund (Lahepea tn – 
Tähetorni tn vaheline lõik) ja 
Paldiski mnt linna suunduv 
suund (Tähetorni tn – Mõisa 
tn vaheline lõik), Ehitajate 
tee - Stroomi ranna vaheline 
kergliiklustee.

5. septembril sulgeb Iron-
man Tallinna rattadistants 
avaliku liikluse Harjumaal 
(väljaspool Tallinna) järg-
mistel teedel: Harku - Hüüru 
- Tabasalu - Hüüru - Kiia - 
Vääna - Viti - Vääna-Jõesuu 
- Keila-Joa - Vääna - Kiia - 
Hüüru - Harku - Instituudi 
tee Laagrini.

Jooksudistants sulgeb 5. 
septembril terveks päevaks 
liikluse järgmistel Tallinna 
tänavatel: Kalaranna tn, Ka-
lasadama tn, Põhja pst (Kur-
si tn – Kalasadama tn vaheli-
ne lõik), Väike-Rannavärava 
tn, Kanuti tn, Aia tn, Viru 
tn, Vana Turu tn, Kuninga tn 
ja Kullassepa tn.

Pühapäeval, 6. septemb-
ril, toob Haabersti linnaosas 
liiklusesse muudatusi sa-
muti triatlonifestivali prog-
rammi kuuluv Škoda Laagri 
4:18:4 lühitriatlon. Liikluse 
sulgemisega ajavahemikul 
kell 10-13 peab arvestama 
Pikaliiva tänava ja Paldis-
ki maantee ristmikult kuni 
Hüüruni ja seda mõlemal 
suunal. Samuti on liiklus 
häiritud Harku järve ümbru-
ses Printsu teel ja Pikaliiva 
tänaval.

Ürituse ajal saab liiklus-
korraldust puudutavat teavet 
ka infotelefonilt numbril 515 
1172 (Tallinn) või 5855 9956 
(Harjumaa). Rohkem kaarte 
leiad trismile.ee/liiklus.

Ironman Tallinna korral-
dajad vabandavad liiklus-
muudatustest tingitud või-
malike ebamugavuste pärast 
ning loodavad mõistvale 
suhtumisele ja võistlejaid 
toetavale kaasaelamisele.

5. septembril toimub Tallinnas kaks 
suurejoonelist triatlonisündmust: 
Ironman Tallinn ja Ironman 70.3 
Tallinn.
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Kuidas tellida Rahvusraamatukogu 
raamatuid üle Eesti?

Õigusabi riigi toel Eestis 
elavatele inimestele

Nii on võimalik en-
dale Rahvusraama-
tukogust teoseid 

kergesti tellida ka siis, kui 
elatakse või puhatakse Tal-
linnast kaugemal.

Raamatute saatmine ja 
tagastamine postiautomaadi 
vahendusel on tasuline. Sõl-
tuvalt paki suurusest jääb 
saatmise hind 3 ja 4 euro 
juurde.

Kuidas raamatut tellida?
Laenutamiseks peate olema 
Rahvusraamatukogu kasu-
taja, registreerida on või-
malik aadressil www.nlib.
ee/et/kasutajaks-registreeri-
mine.

Omniva pakiautomaatide 
kaudu on võimalik laenuta-
da Rahvusraamatukogu teo-
seid, mille staatus ESTER-is 
on „kohal“.

Laenutuspunktiks tuleb 
valida Omniva pakiauto-
maat. Laenutuse pikkus on 
30 päeva, nõudluse puudu-
misel on võimalik tähtaega 
pikendada kuni kolm korda.

Raamatu pakiautomaati 
tellimise eest tuleb tasuda 
saatekulu pakiautomaadi 
juures paki kättesaamisel 
(võimalik on vaid kaardi- ja 
NFC makse).

Raamatud, mis on telli-
tud ühe päeva jooksul enne 
ja pärast kella 16.00, paki-
takse erinevatesse pakki-
desse ning igale pakile ra-
kendub eraldi postikulu.

Tellimused jõuavad pa-
kiautomaati 3-4 päeva pä-
rast tellimuse esitamist. 
Laupäeviti ja pühapäeviti 
tellimusi pakiautomaatides-
se ei edastata.

Kui teos on pakiauto-
maadis kohal, teavitatakse 
inimest SMS-i teel, e-kirja 

ei saadeta. Pakki hoitakse 
pakiautomaadis kuni 7 päe-
va.

Kuidas raamat tagasi 
saata? 
Tagastamise puhul on oluli-
ne, et raamatud oleks korra-
likult pakendatud – näiteks 
tugevasse sobiva suurusega 
pappkarpi või mullikilega 
ümbrikusse.

Seejärel tuleb leida en-
dale sobiv Omniva pakiau-
tomaat, täita automaadis 
vajalikud andmed ja tasuda 
paki saatmise kulu panga-
kaardiga.

Adressaadiks tuleb va-
lida Tallinna Kristiine 
Keskuse pakiautomaat ja 
saajaks Eesti Rahvusraama-

tukogu. Kontakttelefoniks 
tuleb märkida 5683 3675.

Pakiautomaadist väljas-
tatud aadresskaart tuleb 
kleepida pakile ning ska-
neerida triipkood. Pakk tu-
leb asetada kappi ja vajutada 
ekraanil nuppu «Kinnita».

Tasuta on võimalik raa-
matuid tagastada Eesti Rah-
vusraamatukogus kohapeal. 

Tagastatud raamatud 
jõuavad Rahvusraamatu-
kokku 3-4 päeva pärast 
raamatute Omniva pakiau-
tomaati tagastamist. Raa-
matud kustutatakse lugeja 
nimelt hiljemalt 7 päeva pä-
rast raamatute tagastamist 
pakiautomaati.
Lisainfo: 
www.nlib.ee/et/laenuta

Abi saavad kõik Ees-
tis elavad inimesed, 
kelle keskmine bru-

tosissetulek on kuni 1700 
eurot kuus.

HUGO.legal kontorid 
asuvad Tallinnas, Tartus, 
Pärnus, Haapsalus, Jõhvis, 
Narvas, Põlvas, Võrus, Val-
gas, Paides, Jõgeval, Kures-
saares, Rakveres ja Viljan-
dis. 

Projektiga on kolme aas-
ta jooksul tasuta ja soodus-
tingimustel õigusabi jagatud 
30 000 inimesele, kuid palju 
on veel kindlasti neid, kes 
seda abi vajavad.

Milliste muredega juristi 
juurde pöördutakse?
Inimeste pöördumised on 
seni olnud seotud peamiselt 
võla- ja perekonnaõiguse-
ga: vaidlused laenuandja-
te, pankade ja inkassofir-

madega ning elatise, lapse 
hoolduse ja vara jagamise 
probleemid. Samuti on ju-
ristid andnud inimestele 
nõu vaidlustes tööandjaga, 
pärimisasjades, naabrite- ja 
korteriühistu liikmete vahe-
listes vaidlustes ning suhtlu-
ses kohalike omavalitsuste 
ja ametiasutustega.

Tasuta õigusnõu saami-
seks tuleb
1) sõlmida kliendileping 
ja tasuda 5 euro suurune 
lepingutasu (kehtib terve 
kalendriaasta ja tähendab, et 
kalendriaasta jooksul uuesti 
nõustamisele minnes enam 
lepingutasu tasuma ei pea), 
alaealised on lepingutasust 
vabastatud;
2) eelnevalt broneerida aeg 
kas internetis aadressil 
www.hugo.legal/bronee-
ri või helistades telefonile 
688 0400.

Seejärel on inimesel õi-
gus saada juriidilist abi 

kokku 15 tundi ühe ka-
lendriaasta kohta, millest 2 
esimest tundi on kliendile 
tasuta (riik hüvitab 40 eurot 
tunnis) ja 13 järgmise tunni 
eest tuleb kliendil tasuda 40 
eurot tunnis.

Võrdlusena – Eesti kesk-
mine õigusnõustamise tun-
nitasu on umbes 140 eurot.

HUGO.legal senise prak-

tika järgi jääb keskmine 
õigusnõustamise aeg kahe 
tunni piiresse ja see näitab, 
et esimeste tasuta tundidega 
leiavad lihtsamad ning tüü-
pilisemad juhtumid lahen-
duse.

Lisainfo aadressil www.
hugo.legal/tasuta-oigusabi/ 
või helistades telefonile 688 
0400.

Rahvusraamatukogust laenatud teoseid 
saab nüüd läbi kataloogi ESTER tellida 
Omniva pakiautomaatidesse üle 
kogu Eesti. Samamoodi on võimalik 
raamatuid tagastada.

HUGO.legal pakub koostöös 
justiitsministeeriumiga õigusabi Eestis 
elavatele inimestele. Abiks on 50 juristi 
üle Eesti, kelle keskmine tööstaaž on 17 
aastat ja kes kõik omavad õigusteaduse 
magistrikraadi. Õigusnõustamist on 
võimalik saada kohtumise, e-kirja ja 
video teel.

MATTIAS KAIV
Omniva

JUSTIITSMINISTEERIUM

Kuidas säilitada 
ravikindlustus 
pärast kooli lõppu?

19-aastaseks saanud noortel kehtib haigekassa ravikindlustus 
pärast gümnaasiumi või kutsekooli lõpetamist veel kolm kuud. 
Ravikindlustuse jätkumiseks tuleb õpinguid jätkata, tööle või aja-
teenistusse minna hiljemalt kolme kuu jooksul pärast kooli lõpe-
tamist. Ravikindlustust saab jätkata ka end töötuks registreerides 
või sõlmides vabatahtliku kindlustuslepingu.

Kui lähed kutse- või ülikooli
Kui jätkad õpinguid kutse- või ülikoolis, tagab riik sinu ravikindlus-
tuse kogu õppekava nominaalaja jooksul ja veel kolm kuud pärast 
kooli lõpetamist. 

Kui sa ei lõpeta kooli nominaalaja jooksul või sind heidetakse 
koolist välja, lõpeb ravikindlustus üks kuu pärast õppekava no-
minaalaega või eksmatrikuleerimist. Kui aga võtad akadeemilise 
puhkuse, siis ravikindlustus peatub ja jätkub pärast akadeemilise 
puhkuse lõppu. Küll aga ei peatu ravikindlustus juhul, kui akadee-
milise puhkuse põhjus on õpilase haigus, vigastus või kui õpilane 
on kindlustatud muul alusel (näiteks käib tööl või on lapseootel).

Kutse- või ülikooli astudes ei pea ravikindlustuse jätkamiseks 
haigekassale eraldi dokumente esitama. Eestis õppivate õpilaste 
ja üliõpilaste andmed esitab haigekassale Haridus- ja Teadusmi-
nisteerium.

Kui lähed välismaale õppima
Üha rohkem noori suundub õppima välismaale. Kui sinagi oled 
selle peale mõelnud, siis pea meeles, et ravikindlustuse jätkami-
seks tuleb sul õppeaasta alguses esitada haigekassale avaldus ja 
välisriigi õppeasutuses õppimist tõendav dokument (seda igal õp-
peaastal). Avalduse leiad haigekassa kodulehelt www.haigekassa.
ee/inimesele/avaldused. Õpilased, kellel on Eesti ravikindlustus, 
saavad vajaminevat arstiabi Euroopa ravikindlustuskaardi ettenäi-
tamisel Euroopa Liidus ja lisaks ka Liechtensteinis, Norras, Islandil 
ja Šveitsis.

Täpsemat infot Euroopa ravikindlustuskaardi kohta leiab www.
haigekassa.ee/kontaktpunkt/arstiabi-euroopas-reisides/euroo-
pa-ravikindlustuskaart.

Ajateenijad
Kui lähed pärast kooli ajateenijaks, tagab sulle ravikindlustuse riik. 
Andmed ravikindlustuse saamiseks esitab haigekassale kaitsevägi 
või kaitseressursside amet. Pärast ajateenistuse läbimist kehtib 
sinu ravikindlustus veel ühe kuu. Kui oled ajateenistuse läbinud, 
aga pole ühe kuu aja jooksul veel muul alusel kindlustust saanud, 
pikeneb sinu kindlustus veel kahe kuu võrra.

Kui lähed tööle
Kui plaanid pärast kooli lõpetamist tööle asuda, siis on sul õigus 
saada ravikindlustus tööandja kaudu. Pärast tööle asumist tasub 
mõne aja möödudes ravikindlustuse andmed üle kontrollida. Ra-
vikindlustuseks vajalikud andmed esitab haigekassale maksu- ja 
tolliamet töötamise registrist. Kui otsustad hakata füüsilisest isi-
kust ettevõtjaks (FIE), pead taotlema enda kui FIE andmete kand-
mist äriregistrisse ja ravikindlustuse saamiseks maksma ka sot-
siaalmaksu.

Ravikindlustus kehtib kogu töötamise aja ja lõpeb kaks kuud 
pärast töösuhete lõpetamist.

Töötuks registreerimine
Kui sul ei ole võimalik pärast kooli lõpetamist asuda edasi õppi-
ma, minna tööle või ajateenistusse, võid end töötukassas töötuks 
registreerida. Töötuna arvelevõtmise kohta saad täpsemalt luge-
da Töötukassa kodulehelt www.tootukassa.ee. Kui sul tekib õigus 
ravikindlustusele, edastab töötukassa sinu andmed haigekassale.

Vabatahtlik kindlustus
Kui sa ei kuulu ühessegi ravikindlustuse gruppi, on sul võimalik 
kindlustuse saamiseks sõlmida haigekassaga vabatahtlik kind-
lustusleping. Lepingu saad sõlmida juhul, kui oled eelneval kahel 
aastal olnud vähemalt 12 kuud kindlustatud tööandja (sh FIE-na) 
või riigi poolt või maksnud iseenda eest sotsiaalmaksu. 

Kui sõlmid vabatahtliku kindlustuslepingu kehtiva kindlustuse 
ajal, jätkub kindlustus katkemata. Kui lepingu sõlmimise ajal on 
kindlustus katkenud, tekib see ühe kuu möödumisel. 

Vabatahtlik kindlustusleping on tasuline. 2020. aastal on kind-
lustusmakse ühe kalendrikuu eest 170,30 eurot, kvartalimakse 
510,90 eurot ja aastamakse 2043,60 eurot. Kindlustusmakseid saab 
tasuda kvartali või aasta kaupa.

Kust saab lisainfot?
• Ravikindlustuse kehtivust saad kontrollida riigiportaalist www.
eesti.ee/est/teenused/kodanik/tervis_ja_tervisekaitse/kind-
lustatus_1.
• Ravikindlustuse saamise võimalused haigekassa 
www.haigekassa.ee/inimesele/ravikindlustus.

EESTI HAIGEKASSA

Peagi algab uus kooliaasta. Koolis õppimise ajal 
tasub õpilase ravikindlustuse eest riik. Kuidas aga 
säilib ravikindlustus pärast kooli lõpetamist või kui 
õpinguid ei jätkata?
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TÄIENDAV VASTUVÕTT 

 

 

Sisseastumiskatsed toimuvad 
neljapäeval, 27. augustil 

kell 17.00-18.30 
 

 Täpsem info ja registreerimine 
www.sauemuusikakool.ee  

 
 

 

  

Laagri Huvialakool annab teada: 
ON ALANUD REGISTREERIMINE 

2020/2021 õppeaasta 

VÄIKEKOOLI 
RÜHMADESSE 

                                                                                                                                                               
 

Tule esimesse tundi 7.septembril 2020                                                                                                                                                                             

Info ja registreerimine:  
Laagri Huvialakool, tel. 51933522,            
e-post: taigur@laagrihuvialakool.ee                                             

kodulehekülg: www.laagrihuvialakool.ee  
ÕPPETASU 45,- EUR KUUS! 

  

Laagri Huvialakool annab teada: 
ON ALANUD REGISTREERIMINE 

2020/2021 õppeaasta 

EELKOOLI 
RÜHMADESSE 

                                                                                                                                                           
Info ja registreerimine:  

Laagri Huvialakool, tel. 51 93 35 22,            
e-post: taigur@laagrihuvialakool.ee                                             

kodulehekülg: www.laagrihuvialakool.ee  
ÕPPETASU 50,- EUR KUUS (1Xnädalas) 
ÕPPETASU 55,- EUR KUUS (2Xnädalas) 
Toimumiskoht: Laagri Kool ja Möldre maja 

 
 

 

Ääsmäe Külakeskuse 

Huvi- ja hobipäev 

05.09. kell 12:00-17:00 

Tule uuri, mis põnevat meil 
toimuma hakkab! 

Korraldab Ääsmäe Külakogu 
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Kohvikud
Riisipere
1 - Männiku tee kohvik
2 - Kessude suvekohvik
3 - Eliisi maiustustekohvik
4 - Nissi Naiskodukaitse
      Suvelõpukohvik

Lehetu
5 - Pannkoogikohvik

Turba
6 - Tixu kohvik
7 - Turba noorte kotkaste ja 
      kodutütarde kohvik
8 - Toiduvõlur
9 - Naised hoovis
10 - Taaskasutuse kohvik
11 - Aini Pizzakohvik
12 - Jõulupere kohvik
13 - Turba kultuurimaja

Vilumäe
14 - Aaviku Aedade kohvila

NISSI KIHELKONNA KOHVIKUTEPÄEVA PROGRAMM ON TÄIENENUD.
Vilumäe küla AAVIKU TALU tutvustab end luulevormis: „Kes muidu jõudsalt suvitab, see oodatud on nautima, 
kuis august aias toimetab. AAVIKU AEDADE KOHVILAS saab istuda ja astuda, nii nipet näpet maitseda üht 
koma teist, mis valmistand perekond Jürjendal.“ Kohvila on avatud kell 12-16. ELIISI MAIUSTUSTEKOHVIK 
Nissi kogudusemajas ahvatleb eripakkumistega peagi algava kooli puhul. TIXU KOHVIKUS Turbas esineb kell 
13 Viivika Viickberg - laul kitarri saatel. Lahtioleku kellaajad ja kohvikute tutvustused, mis avanevad nimele 
klõpsates, leiab virtuaalselt kaardilt bit.ly/nissikohvikud2020.
Rohkem infot FB lehel NISSI KIHELKONNA SUVELÕPUKOHVIKUD.
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VESKIMÖLDRE HARIDUS-
MAJA AVAMISÜRITUS 

VALLARAHVALE

25. augustil kell 19.00 
Veskirahva pst 21, Alliku küla

Kogu lähem ja kaugem kogukond on  
oodatud uudistama Saue valla uut  

haridusmekat (hoovipoolt)
Õhupallid, jäätis, tänavatoit ja muidugi bänd,  

mis paneb lapsed sajaga kaasa laulma ja 
vanemad puusa nõkutama. Tule jalgrattaga 

või täitsa jala, võta pleed või matkatool 
mugavamaks olemiseks ligi.

KALLID KAASA JA KONTSERDILE!

Avame pilliõppe filiaali
Ääsmäe kultuurikeskuses 

AVATUD TUNNID SEPTEMBRI ALGUSES
Õppida saab:

KORNETIT TROMPETIT VIIULIT KITARRI 
KLAVERIT JA LÖÖKPILLE

Lisainfo ja registr.
Mari-Liis Simovart 53089518

nissitrollid@gmail.com

Huvialakool Nissi Trollid 

w w w . l a i t s e r a l l y p a r k . e e
KARDIKOOL

Koolitused algavad 26. septembril 2020. a.
Grupi suurus on 15 last. Kardikool lastele vanuses 8 kuni 
15 a. Koolitus toimub kahes grupis laupäeviti algusega 
kell 10:00 või 11:30. Ühe koolituskorra pikkuseks on 1,5h. 

Koolituse maksumus on 500€, 50% Saue Vallavalitsus, 
25% LaitseRallyPark. Osalustasu on 125€ lapse kohta.

SAUE VALLAVALITSUS KOOSTÖÖS 
LaitseRallyPark`iga VIIB LÄBI KARDIKOOLI.

Registreerimiseks kontakteeruge 
info@laitserallypark.ee

OSALUSTASU KANDA MTÜ SPORDIKLUBI LAITSERALLYPARK 
SWEDBANK EE572200221035612284.

SELGITUSSE MÄRKIDA "KARDIKOOL" NING LAPSE EES JA 
PEREKONNANIMI.

w w w . l a i t s e r a l l y p a r k . e e
KARDIKOOL

AVALIK ESINEMINE SÕNAKUNST 
NÄITLEMINE TEATRIKUNST

 Juhendaja teatripedagoog ja lavastaja
Virko Annus

Lisa infot: Loodeteatri FB lehel,
kirjuta loodeteater@gmail.com

LOODETEATER
õppestuudio

OOTAB LIITUMA!

Proovitunnid toimuvad:
9.09 ja 16.09 kell 18:00

HÜÜRU MÕISAS

AEG ÜRITUS TOIMUMISKOHT JA AEG KONTAKTID
01.06-
31.08 Liikumise väljakutse Kõikjal, kus on võimalik 

liikuda
FB: Riisipere kultuurimaja 
tel 5552 9751, nissi@sauekultuur.ee

01.06-
31.08

Virtuaalne võistlus "Saue suve 
sport- kolme kuuga 300 km" Vabalt valitud kohas ja ajal www.sauespordikeskus.ee 

timo.hallist@sauespordikeskus.ee

25.08. Veskimöldre haridusmaja 
avamisüritus ansambliga Traffic

kell 19 Veskimöldre 
haridusmaja hoovil FB: Saue vald

29.08. Külapidu ansambliga Untsakad kell 18 Ellamaa rahvamaja 
juures Ellamaa Külaarenduskeskus MTÜ

29.08. Muuseumiöö "Öös on aega" kell 19 Ristema talu 
muuseumis

FB: Ristema talu muuseum 
www.muuseumioo.ee

30.08. "Suvelõpukohvikud  
Nissi kihelkonnas"

kell 11 Riisiperes,  
Turbas ja Lehetus

FB: Nissi kihelkonna 
suvelõpukohvikud 
tel 5552 9751, nissi@sauekultuur.ee

30.08,  
6. ja 13.09

Laagri Kristliku Koguduse 
jumalateenistus

kell 12 Laagri 
kultuurikeskuses www.laagrikogudus.ee

30.08. Suvelõpukohvikute kontsert 
Esineb Folk Highlights Orchestra kell 19 Turba kultuurimajas FB: Riisipere kultuurimaja 

tel 5552 9751, nissi@sauekultuur.ee

07.09. Punutiste töötuba kell 18 Laagri 
kultuurikeskuses

Registreerimine ja info 
ilonahanni@gmail.com

05.09. Kirbuturg kell 10 Laagri 
kultuurikeskuse õuealal

Registeerimine kaidogrunberg@
hotmail.com, tel 56676272

05.09. Saue laste- ja noortepäev ja  
Saue linna huvitegevuse infopäev kell 12 Saue jaanituleplatsil FB: Saue Noortekeskus, tel 5918 5556, 

info@sauenoortekeskus.ee

06.09. Kontsert "Hingemuusika" 
Oksana Sinkova ja Tiia Tenno kell 18 Nissi Maarja kirikus nissisarts@gmail.com, tel 5341 4517

12.09. Kontsert "Kummardus Georg 
Otsale" kell 19 Nissi põhikoolis FB: Riisipere kultuurimaja 

tel 5552 9751, nissi@sauekultuur.ee

KULTUURIKALENDER AUGUST-SEPTEMBER

Tunde tasa lööb aegade kell 
sinust jääb mälestus hea ja hell.

REIN LAINEVOOL
Tunneme kaasa kallile Kaarile isa kaotuses.

Kursaõed

Kõik, mis elus kaunis oli, jääb elavaks.

Südamlik kaastunne Meelisele lastega kalli

SIGNE SOOME 
kaotuse puhul

Siiri ja Rene

Südamlik kaastunne Elle Karile ja tema 
perele armsa abikaasa

ARVO KARI 
lahkumise puhul

Saue Päevakeskus, tantsuring ja lauluklubi

Avaldame kaastunnet 

EMA JA ABIKAASA  
kaotuse puhul Eliise Trinityle,  
Carl Ciaranile ja nende isale. 

Klassijuhatajad, klassikaaslased ja 
lapsevanemad Saue Gümnaasiumi  

4.e ja 7.d klassist.

 
 

MERIKE KIISEL 

75
Tervislikku õnne Sulle!

Nissi kogukonna pensionärid

Kuidas küll aastad on lennanud tuulde,
millal küll lapsed kasvasid suureks,

millal Sa märkasid juuste sees halli –
pole Sel tähtsust, me teeme Sul kalli.
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ÜMAR PUITBRIKETT 
(auguga) – 1000kg

150,00 EUR/alus
auguga puitbriketi 

põlemise aeg 1h pikem

PELLET – 960kg
195,00 EUR/alus

Soodne küte pelletkatlasse

RUF PUITBRIKETT – 1000kg
125,00 EUR/alus

kvaliteetne ja ostjate 
lemmik

JAE JA HÜLGIMÜÜK. KÜSI PAKKUMIST

LAAGRI KÜTTELADU
TELLIMINE:

504 0304 ja info@kytame.com

OSTAME PÕLLU-
JA METSAMAAD

ANTS ERIK   /  50 91 575

Oleme tegutsenud üle 21 aasta

ning meie omandis on üle 14 000ha maad

Aiakauplus e-garden on avatud 
E-R 9.00-17.00 ja L 9.00-15.00. 
Asume Sauel Keskuse tänav 6 

(endise Lofti sisehoovis).

www.krematoorium.ee 
telefon 623 8808 (24h)
Pärnamäe tee 36
Tallinn

Tallinna 
KremaToorium
Pakume kõiki matuseteenuseid
Haua-, urni- ja 
tuHastamismatused

matuse vormistamise 
võimalus internetis 

korraldame matuseid üle eesti 

ööPäevaringne transPort

kaks kabelit

HaaPSalu mnT 57D Keila     Tel   5348 7421,   www.puidupood.ee

 

E–R  8–18    L 9–15
KEILA EHITUSPOES

l Hele kask brikett veel 
112,99 eur/alus 960kg, 
kehtib augusti lõpuni

l Terrassilaud 28x120 pruun 
         erinevates pikkustes 
         saadaval hinnaga 
         1,44 eur/jm 

l Pellet 975 kg alus hinnaga 
         190 eur

Küsi ka transporti!

MÜÜA LÕHUTUD KÜTTEPUUD 
kohaletoomisega lepp, sanglepp, 

kask, metsakuiv okaspuu, kuiv lepp.
Hinnad soodsad. Küsi hinda!

Tel. 50 99598
pakhalupuu@gmail.com

www.pakhalupuu.ee

TEENUS
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud E-R 15.00-19.00. L, P 
suletud. Telefon 6003382, info@sauekliinik.ee. 
Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku tele-
fonil aeg ette registreerida! Koduvisiidid.

Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude 
raiet ja puude hoolduslõikust. Teostame puude 
tervisliku seisundi hindamist. SOODSAD HINNAD. 
Telefon 5220321, www.arbormen.ee.

Väljaõppinud puudelangetajad lõikavad parima 
hinnaga ohtlikke puid ja teeme puude hooldus-
lõikust. Puude üldseisundi hindamine ja konsul-
tatsioon on tasuta. Tel 51 33 458, info@ohtlik-
puu.ee, www.ohtlikpuu.ee

Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd. 
Majade, kõrvalhoonete ehitamine täislahendus-
tega. 53 529 476 mehitus@gmail.com

Majade ehitus, korterite remont ja pööningute 
väljaehitamine. Tel 5307 2076, info@viimist-
lusehitus.ee

Vundamenditööd. Fassaaditööd. Katusekatte-
tööd. Üldehitustööd. Tel 5307 2076, info@viimist-
lusehitus.ee

Fekaalivedu ja kogumiskaevude tühjendus! He-
lista ja küsi pakkumist tel 53 468 430.

Rendime prügikonteinereid suuruses 6 - 43 m3. 
Tel 56 479 407.

Katuste ja fassaadide pesemine ja värvimine. 
5010834

Pakun muruniitmise ja trimmerdamise teenus 
koduaedades, ühistute ja äriühingute ümbruses. 
Helista ja küsi lisa – 5399 3595

Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel: 
56393588. www.väikeekskavaator.ee

Katuste kõrgsurvepesu ja värvimine (plekk, kivi, 
eterniit). Tänavakivide puhastus. 56 241 509 And-
res

Korstnapühkimisteenus. Tel. 53330556. Korstna-
hooldus.ee

Ohtlike puude langetamine, hekkide ja viljapuu-
de lõikus, kändude juurimine. 5210334

Hauaplatside hooldus ja hauakivide ning -piire-
te puhastus kalmistutel üle Eesti. Tel 5592 3491, 
hauaplatsihooldus@muhkel.ee

Majade ehitus, korterite remont ja pööningute 
väljaehitamine. Tel 5307 2076, info@viimist-
lusehitus.ee

Vundamenditööd. Fassaaditööd. Katusekatte-
tööd. Üldehitustööd. Tel 5307 2076, info@viimist-
lusehitus.ee

Teostame muruniitmis-, trimmerdamis-, ja võsa-
lõikamisteenust. Hinnad soodsad. Võta julgelt 
ühendust. Tel 53 33 55 44, fmhaldus@gmail.com

Aitame vabaneda prahist! 15, 20 ja 30m3 kon-
teinerite rent, tööjõud koristamiseks. Telli 
55570040 Info www.prugiveod.ee

Teostame viimistlus, remont ja üldehitustöid nii 
majades kui korterites. Küsi pakkumist! 56965277

Korstnapühkija ja pottsepa teenused; ohtlike 
puude/okste langetamine; viljapuude lõikami-
ne; trimmerdamine; heki lõikus ja pügamine. Tel. 
+372 5348 7318, e-post igor@inkteenused.ee

ARHITEKT. ERAMAJA projektid, Aluseks enda 
mõte, eskiis, mingi plaan jm. Kasutusluba ei tee. 

Hind, oleneb suurusest ja keerukusest, kooskõ-
lastustega ehitusloani 1200 –1600eur.   58319789   
aare.keel@gmail.com

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

Ostan kasutult seisma jäänud või kiirmüügihin-
naga sõidukeid. Toimivaid, avariilisi, riketega, 
arvelt maas, vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. 
Koha peal kiire vormistamine ja tehing. Pakku-
misi ootan  seisevauto@gmail.com  või 56188671 
Järgi tulen puksiiriga ja tasun sulas või soovi 
korral ülekandega. Vormistan ja arvelt maha võ-
tan ise NB: Kuulutus ei aegu. Vaata lisaks www.
seisevauto.ee

Kuiv okaspuu al 55 €, kask al 62 €; toores must 
lepp al 46€/rm, hall lepp al 41€/rm, kask al 52 €/
rm, okaspuu al 42 €/rm. Pikkus 30, 40, 50 cm. Tel 
516 4278

Müüa täitepinnast, sõelutud mulda ning hobu-
sesõnnikut. Hind soodne. Tel 56 479 407

Aednikule ökokompostmuld, sõelutud põllu-
muld, kõdusõnnik (hobuse ja lehma), liiv, kruus, 
freesasfalt, graniitkillustik, killustik. Kallur väi-
keveod Tel: 501 5992

Müüa koos transpordiga haljastusmulda, liiva, 
killustikku ning pakume kopplaaduri teenust. 
Info 5265342.

Müüa puitbrikett 120 € / 960kg, turbabrikett 140 
€ /840 kg, pellet premium 175 € / tonn, kütteklot-
sid 110 € / 48 kotti, tel. 5170257

KILLUSTIK, LIIV, HALJASTUSMULD, AIAMULD, 
FREESASFALT kohaleveoga. Hea läbivus ja 
manööverdusvõime. Tel. 5079362

Pakume Eestis toodetud kvaliteetset puitbri-
ketti ja pelletit. Müüme ka väikseid koguseid. 
Info 55597572

Ostan kokku autosid. Sobivad igas seisukorras. 
Autode arvelt kustutamine. Järgi tulemine puk-
siiriga. Telefon 53451955, e-mail autosober@
gmail.com. Kuulutus ei aegu.

KÜTTEPUUD. Müüa küttepuud pikkusega 30-60 
cm. Toores segalehtpuu alates 45 €/rm. Toores 
sanglepp alates 47 €/rm. Kuiv segalehtpuu alates 
57 €/rm. 30 cm kuiv lehtpuu 40l võrgus 3,10 €. Tel. 
5042707

KINNISVARA
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504 
5215, 514 5215, info@est-land.ee.

Soovin üürida, hilisema väljaostuga, 3-4 toalist 
korterit, maja või majaosa. Eve, 5809 1529

TÖÖ
Arula Veod otsib seoses autopargi laienemisega 
oma meeskonda C, CE kategooriaga autojuhte. 
Tel 56 40 109

Saue Ilusalong võtab tööle juuksuri. Tel. 5074466

Eesti suurim toitlustusteenuseid osutav ettevõte 
pakub tööd KOKALE JA KOKK-JUHATAJALE Riisipe-
re lasteaeda Daily sööklasse, Metsa 7, Riisipere, 
Saue vald. Peresõbralik tööaeg E-R 06:00-14:30. 
Küsi lisainfot telefonil 5300 2971 Ange Katko või 
kirjuta cv.ee@balticrest.com

MUU
Hispaania keel Sauel. Kutsume Teid hispaania 
keele kursustele. Tunnid kolmapäeva õhtuti 
Sauel Pärnasalu 19 või zoom.com portaali va-
hendusel. Info ja registreerimine  a.s.wesman@
gmail.com

KUULUTUSED

Professionaalne ja kaasaegne 
KORSTNAPÜHKIMISTEENUS 

Sinu eramule 
Tel 56004050, info@1korsten.ee 

www.1korsten.ee

AS M.V.Wool pakub tööd 
KOMPLEKTEERIJALE 

(meesterahvale). Lisainfo 
telefonil 5123540

USALDAME SULLE TÖÖ, KUI SUL ON: 
• suur tahe töötada lastega 
• positiivne ellusuhtumine ja hea koostöövõime 
• vähemalt keskharidus 
TÖÖÜLESANDED: 
• õpetada, aidata, hellitada lapsi 
• toetada ja suunata lapsi mängimisel, 
õppetegevusel ja õueskäimisel 
• suhtlemine lapsevanematega 
• puhtuse hoidmine 
PAKUME: 
• 1,0 koormusega töökohta 4 päeva nädalas E-R 
• sõbralikku ja kokkuhoidvat kollektiivi 
• ühisüritusi  
• tasuta hommiku- ja lõunasööki
Kandideerimiseks saada oma  
CV meiliaadressile info@triibuliine.ee 
Lisainfo telefonil +372 53422104

Triibuliine OÜ pakub tööd 
KASVATAJALE/LAPSEHOIDJALE 
Saue vallas asuvas päevahoius

KIMURA SHUKOKAI KARATE KLUBI 
OOTAB POISSE JA TÜDRUKUID 

KARATETREENINGUTELE. 
Info: Rene Toome 5.dan. 

5561 9155. 
renetoome001@gmail.com

Aastast 2002
Info ja tellimine

51 36 999
info@ky� eladu.eewww.kü� eladu.ee

HARJUMAAL
TASUTA TRANSPORT!

190€
/ALUS

ALATES

130€
/ALUS

ALATES

RUF PUITBRIKETT PELLET

140€
/ALUS

ALATES

ÜMAR PUITBRIKETT

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!
Puitbrike�  • pellet • kaminapuud
kivisüsi • turbabrike�  • grillsüsi
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UUE PÕLVKONNA
LG ÕHK-VESI SOOJUSPUMP - KÕIK ÜHES

- tipptasemel efektiivsus
- kõrge energiaklass 
- kütte-ja soojavee valmistamine
- töötab välisõhu temp. -25 ° C
- kõrge pealevoolu temp. 65 ° C
- LG SmartThinQ ™ kaugjuhtimine
- kiire ja kompaktne paigaldus- kiire ja kompaktne paigaldus  

            MÜÜK JA PAIGALDUS
            Küsi personaalset pakkumist!

                

KÜTTEMEISTER 

www.kyttemeister.ee
Pärnu mnt 499, Laagri
tel 6 556 680 
info@kyttemeister.ee

OÜ SINITIIVIK GRUPP
Teostame vaipade puhastust
villa, sünteetiliste, kaltsu ja

narmasvaipadele.
Transport uksest ukseni tasuta!

55 917 562 

www.keilaty.eeJa lisaks palju teisi häid pakkumisi kauplustes kohapeal! Haapsalu mnt 57b, Keila

Saue Kaubakeskus
Kpl. Turba
Kpl. Laitse
Kpl. Nissi

2.10

1.59
3.25

2.35

Eesti Pagar Rukki-
mustikakook 380g

3.45

6.29/kg

-30%

2.39

Eestimaine 
broilerisisefilee 

400g Tallegg

2.90

4.98/kg

-31%

Jäätis Vau 0,5L
-Vanilli

-Vanilli šok.tk.
-Šokolaadi

-23%

1.69
2.20 0.75 -27%

0.55

Pakkumised kehtivad kuni kaupa jätkub*

Regina Super Clean 
majapidamispaber 1=6

WC-värskendaja 
Power5 Lime; Ocean

Domestos
 

HEAD HINNAD AUGUSTIKUUS!
Nisujahu 550 1Kg Kalew 

-24% -27%

1.99 7.04/kg /kg

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

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

AS SAMI ambitsioonikasse 
meeskonda on oodatud
CNC TREI- JA 
FREESIKESKUSE (HAAS) 
OPERAATOR
Rohkem infot:  
personal@sami.ee või 51976863
Aadress:  
Tule 20, Saue linn 76505, Saue vald 

WWW.SAMI.EE
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ja lisaks palju teisi pakkumisi! www.keilaty.ee   Haapsalu mnt 57b,  Keila

Teksapüksid

-20%

Laste sukkpüksid 
Bellissima

Laste vabaajajalatsid 
Puma

Pakkumised kehtivad 17.08- 06.09 või kuni kaupa jätkub!

17. AUGUST - 6. SEPTEMBER

28.08- 30.08
Kooli 

paberikaubad

-20%

-30% 42.00

Laste fliisjakk 
Blue Seven

13.95

Laste T-särk 
Blue Seven 

7.95

Laste dressipüksid 
Sport

14.95

Laste T-särk 
Name It

8.95

Laste retuusid 
Blue Seven

 7.95

laste kudum 
Blue Seven

17.95

Joonistusplokk 
A4/40 lehte  Lotte

2.35
2.60

Laste dressipluus 
Blue Seven

19.95

Laste jope 
Blue Flame

54.95

Laste jooksujalatsid
Nike

44.95

Viltpliiatsid 
Carioca Pastell 8v

2.99
3.50

Põll Maped 
ColorPeps

4.10
4.90

Kaustik ruuduline 
Pigna A4, Cuccidi

1.70
1.95

Joonlaud 30cm+ 
2 kolmnurka

2.20
2.50

Plastiliin Giotto 
Patplume 10*20gr

4.80
5.50

Värvipliiatsid ColorPeps 
Monster 12tk

2.45
2.80

Liim PVA 
Forpus 120ml

0.60
0.70

Õlipastellid Centrum 
12 värvi

0.95
1.10

Pinalid

1.90
 alates

Värviline paber 
A4/20 lehte

0.95
1.15

Koolipäevikud

3.90
 alates

04.09- 06.09


