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Ülle Sultson ja Marika Vaher

Aitäh teile, õpetajad,
erakordse töö eest!
Õpetajate päev on tähtpäev, mis on ellu
kutsutud õpetaja ameti väärtustamiseks,
aga ka elukutsega seotud probleemidele
ja saavutustele tähelepanu pööramiseks.
Õpetajate päeva tähistatakse riigiti erinevatel
päevadel, Eestis on selleks 5. oktoober.
SAUE VALDUR
leht@sauevald.ee

V

arasematel aastatel on
kõik Saue valla koolide,
lasteaedade ja muusikakooli õpetajad olnud oodatud
tänuüritusele, et üheskoos kaasa
elada parimate tunnustamisele.
Lasta end üksi või koos heade
kolleegidega jäädvustada fotoseina ees, millel kiri „Kõige
armsamad inimesed“. Nautinud
head muusikat, etendust ja pidupäevatorti. Sel aastal jättis
koroonaviiruse puhkema kippunud teine laine nakatumise
vältimise kaalutlustel ülevallali-

se tänuürituse ära, nagu tänavu
paljude üritustega on juhtunud.
Tunnustus ja tänu ei jäänud aga
tulemata, pidu pidamata ja tort
söömata, kuid tänavu heade
kolleegidega omakeskis ja oma
majas.
TUNNUSTUSE PÄLVINUD
ÕPETAJAD
Reet Talpas - Nõlvaku lasteaia
Karu-Sellide rühma õpetaja abi
Anu Mälk - Saue lasteaia Midrimaa Sipsiku rühma õpetaja
Terje Nappus - Saue lasteaia
Midrimaa Klaabu rühma õpetaja
assistent
Ülle Sultson - Laagri lasteaia

logopeed
Marika Vaher - Laagri lasteaia
Pääsukeste rühma õpetaja
Ere Mägi - Tuleviku lasteaia
Ehakiirte rühma õpetaja abi
Mariann Hatto - Riisipere lasteaia Kastanite rühma õpetaja
abi
Sirje Tabun - Turba kooli inglise keele õpetaja
Ingrid Parksepp - Nissi põhikooli 1. klassi juhataja, klassi- ja
5.-6. klassi ajalooõpetaja
Jelena Suhhanova - Ääsmäe
põhikooli 6.-9. klassi vene keele
õpetaja
Pille Piho - Kernu põhikooli
ajaloo, eesti keele ja kirjanduse
õpetaja ning 4. ja 5. klassi juhataja
Marju Niinepuu - Veskitammi
lasteaia liikumisõpetaja
Katrin Kõrvas - Saue gümnaasiumi eripedagoog
Piret Ploom - Saue gümnaasiumi inglise keele õpetaja
Ülle Palumets - Ruila põhikooli 7. klassi juhataja, ratsutamise,
matemaatika, kunstiõpetuse ja
tütarlaste käsitöö õpetaja

Iga kool või lasteaed
esitas töötaja, keda soovis
tunnustada. Lasteaiad
Turbas ja Ääsmäel ning
Laagri Kool sel aastal
kedagi tunnustamiseks
ei esitanud. Kindlasti
mitte seetõttu, et väga
häid õpetajaid poleks
olnud, vaid näiteks Laagri
koolipere otsustas ühiselt,
et kedagi eraldi esile
tõstma ei hakata.
Reti Treimut - Ruila põhikooli
Kirsiaia lasteaia Kirsikeste rühma õpetaja
Katrin Vaiknurme - Salu Kooli
toimetuleku liitklassi õpetaja abi
Juta Ross - Saue Muusikakooli keelpilliosakonna juhataja ja
viiuliõpetaja
Nissi põhikool tunnustas õpetajate päeval 35. tööjuubeli täitumise puhul ka kauaaegseid õpetajaid Liivi Tammemäed ja Terje
Randa.

Aasta
diakooniatöötaja
2019 on
Marelle
Erlenheim
Tänavusel erilisel aastal tunnustas
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
(EELK) teenekaid kiriku töötegijaid,
toetajaid ja vabatahtlikke abilisi tavapärasest erinevalt: tänujumalateenistuse asemel Tallinna Piiskoplikus
Toomkirikus anti autasud pidulikult
kätte kodukoha kirikutes.
Anti üle EELK teeneteristid, tänati tublimaid
vaimulikke, juhatuse esimehi, kirikumuusikuid,
laste-, noorsoo- ja diakooniatöö tegijaid ning
kuulutati välja meediapreemia.
Aasta diakooniatöötaja 2019 tunnustuse
pälvis Marelle Erlenheim, diakoonia- ja ühiskonnatöö sihtasutuse projektijuht.
Marelle Erlenheim töötab Saue Vallavalitsuses sotsiaalosakonna juhatajana 16. detsembrist 2019, enne seda oli ta kaks aastat
vallavolikogu sotsiaalkomisjoni liige.
Marelle on meie valla elanik. Nissi kandist
pärit: Ellamaal ja Virukülas elasid ta vanavanavanemad, ema sündis Turbas. Kasvas ta Riisiperes ja ka praegu elab seal.
SAUE VALDUR
leht@sauevald.ee
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Öeldakse, et ka üks on lahinguväljal
sõdur ja seda ta kindlasti ongi
Kuidas registreerida end Saue
valla elanikuks?

Saue vallamajas leitakse, et on
vastutustundlik olla elanikuna
registreeritud sinna, kus elatakse ja
hüvesid tarbitakse.
SAUE VALLAVALITSUS

Ü

helt poolt annab see
vallale võimaluse
paremini kavandada
kohalikku elu, sest kui on
teada kasutajate arv, on võimekus tulevikku planeerida
suurem. Saab prognoosida,
kui palju on vaja lasteaia- ja
koolikohti, kui palju võib
tõusta abivajajate arv elanikkonna vananemise tõttu,
millised on huvigrupid, kes
tarbivad vaba aja teenuseid,
ja palju muud, olgu selleks
teede korrashoid ja lumest
puhtaks lükkamine, tänavavalgustuse ja kergteede
rajamine või vallasisesed
bussiliinid.
Teiselt poolt on kõikide
nende kohalike teenuste rahastamise eeldus maksude
laekumine valda registreeritud elanikelt, sest üksikisiku tulumaks moodustab
ligikaudu 80% vallaeelarvest.
Oluline kuupäev on 31.
detsember 2020
2021. aastal laekuvate maksude aluseks on rahvastikuregistri andmed 2020. aasta
31. detsembri seisuga.

Saue Vallavolikogu
29. oktoobri
istungi
päevakord
• Saue valla aukirjade andmine
• Saue valla teehoiukava 20212025 - II lugemine
• Määruste kehtetuks
tunnistamine
• Vallavara võõrandamine avaliku
kirjaliku enampakkumise korras
• Veskitammi tn 4 ruumide
kasutusse andmise tingimuste ja
korra kinnitamine
• Kohatu külas asuva Reinuotsa
katastriüksuse tasuta
võõrandamine
• Arvamuse andmine Hüüru
uuringuruumi geoloogilise
uuringuloa taotluse kohta
• Arvamuse andmine OÜ HTT Veod
keskkonnaloa taotluse kohta
• Saue valla üldplaneeringu ja
keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruande vastuvõtmine
ja avalikule väljapanekule
suunamine
Informatsioon
• Saue valla 2021. aasta eelarve
eelarve üleandmine
Volikogu istung toimub 28.
oktoobril algusega kell 14
vallamajas aadressil Kütise 8,
Saue linn.

Kõikide inimeste palgatulult, kes aastavahetuseks
on ametlikult valla elanikud, laekub järgmise aasta
jooksul osa tulumaksust
valla eelarvesse. Aastasisesed muutused registris tulumaksu laekumisel mõju ei
oma.
Valla eelarvest antavad
rahalised toetused või soodustused on seotud ametlikult registreeritud elukohaga, kusjuures paljudel
juhtudel saab määravaks
kõigi pereliikmete sissekirjutus Saue valda.
Teisiti öelduna - neil, kes
ei ole 31. detsembri 2020
seisuga rahvastikuregistri
andmetel Saue valla elanikud, puudub alus saada
Saue valla antavaid toetusi
või soodustusi.
Mida suurem on valla rahakott, seda suurem saab
olla pakutavate teenuste
hulk ja kvaliteet
Vallal ei ole palju võimalusi tulubaasi suurendamiseks. Lisaks maksutulule
on teenuste müük, riigi eraldatavad
sihtotstarbelised
vahendid ja erinevad projektitoetused. Ühe võima-

Tuleb täita elukohateate blankett. Perekonnaliikmed võivad
esitada ühise elukohateate.

Elukohateate esitamiseks on neli võimalust
1. Esitada elukohateade elektroonselt
www.rahvastikuregister.ee kaudu.
2. Saata täidetud avaldus e-postiga digiallkirjastatult aadressil
anneli.ritsing@sauevald.ee.
3. Täita avaldus paberkandjal vallavalitsuses või halduskeskuses kohapeal.
• Kütise 8, Saue linn 76505, Saue vald
• Veskitammi 4, Laagri alevik 76401, Saue vald
• Riisipere tee 8, Haiba küla 73601, Saue vald
• Metsa 7, Riisipere 76202, Saue vald
4. Printida avaldus ja saata see postiga ühele ülalnimetatud
aadressidest.
Lisainfo: rahvastikuregistripidaja Anneli Ritsing, telefon 529
2820, sauevald.ee/elukoha-ja-perekonnatoimingud.

lusena saab ja kasutataksegi investeeringuteks laene.
Need aga tuleb kokku lepitud ajal koos intressidega
tagasi maksta.
Me ei tea täpset meie vallas elavate inimeste arvu,
aga see on kindlasti suurem
kui end rahvastikuregistris Saue valla elanikuks
registreerinute arv. Kas
siin elab rohkem 1000 või
2000 inimest või enamgi,
on raske öelda. Aga see on
mõtlemapanev, sest siin tegelikult elavad ja teenuseid
tarbivad - olgu selleks kas
või valgustatud, hooldatud
ja lumest puhtaks lükatud

teed ja tänavad -, kuid end
Saue valda mitteregistreerinud inimesed jätavad valla ilma maksutulust, mille
eest saaks enam remontida
teid ja tänavaid, lasteaedu
ja koolimaju, rajada uusi
kergliiklusteid, parendada
valgustust, luua juurde vaba
aja veetmise ja sportimise
võimalusi ning teha muudki
vallaelanikele kasulikku ja
vajalikku.
Öeldakse, et ka üks on
lahinguväljal sõdur ja seda
ta kindlasti ongi. Seepärast
on oluline, et iga vallas elav
inimene oleks ka valda registreeritud.

Valik Saue valla elaniku toetusi ja
soodustusi
• Sünnitoetus
• Esmakordselt koolimineva lapse toetus
• Koduse lapse toetus
• Lasteaia kohatasu soodustus
• Lasteaia toidukulu päevamaksumuse soodustus
• Huvihariduse toetus
• Eralasteaia või –hoiu toetus
• Sportlaste toetus
• Avalduse alusel erateede talihooldus
• Tasuta rongisõit valla piires
• Tasuta sõit Saue valla siseliinidel
• Elamistingimuste parendamise toetus (majapidamise joogivee
kättesaadavuse tagamine või parendamine; elamu heitvee nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine või parendamine; aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine)

Saue valla ametlikud teated

TINGIMUSLIKU EHITUSLOA
VÄLJASTAMINE
Saue
Vallavalitsus
andis
30.09.2020 korraldusega nr
1016 tingimusliku ehitusloa
Laagri alevikus Pilliroo tn 28a
(katastritunnus 72701:001:1794,
3420 m2, elamumaa), Pilliroo tn 28b (katastritunnus
72701:001:1795, 3651 m2, elamumaa) ja Pilliroo tn 28c (katastritunnus 72701:001:1796, 3985 m2,
elamumaa) kinnistutele korterelamute püstitamiseks.
Haldusakti kõrvaltingimusena on seatud nõue, et load
hoonete ehituseks jõustuvad
pärast seda, kui detailplaneeringuga kavandatud Instituudi
teelt algava ning Veskimöldre ja
Metsavahi kvartalite vahele rajatava tee ehitamise kohustuse
täitmise tagamiseks on deponeeritud Saue Vallavalitsuse
arveldusarvele tee ehitamise
maksumus vastavalt korralduse lisaks olevale mahutabeli
koondosale.
Eelnimetatud tee koos valgustusega ja planeeringus nimetatud Pilliroo tänava kergtee
ning Pilliroo tänavale paigaldatav asfaltkate peavad valmis
olema enne esimesele detailplaneeringukohasele hoonele
kasutusloa väljastamist.

Korterelamute kasutusload
väljastatakse üksnes pärast
Instituudi teelt algava rajatava
eelnimetatud tee koos valgustusega ja planeeringus nimetatud Pilliroo tänava kergtee ja
Pilliroo tänavale paigaldatava
asfaltkattega tee kasutuslubade väljastamist.
Korralduses on määratud ka
tingimused ehitamisega seonduva transpordi juurdepääsu
kohta.
Lähemat informatsiooni lubade väljastamise ja haldusakti
kohta saab registrite peaspetsialistilt Caroli Kruusilt (caroli.
kruus@sauevald.ee).
DETAILPLANEERINGU KEHTETUKS TUNNISTAMISE OTSUSE
EELNÕU JA PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE EELNÕU ARVAMUSE AVALDAMISEKS
Saue Vallavalitsus annab teada, et Saue Linnavalitsuse 22.
märtsi 2017. aasta korraldusega nr 80 kehtestatud Saue
linna Kütise tn 4 kinnistu ning
selle lähiala detailplaneeringu
kehtetuks tunnistamise otsuse
eelnõu ja Saue linna Kütise tn
4 projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik arvamust
avaldada.
Kütise tn 4 kinnistu ja sel-

le lähiala detailplaneering on
tänase päeva seisuga realiseerimata, on ajas vananenud
ja ei võimalda rajada keskuse
juhtotstarbega maale piisavalt mitmekesiste kasutusvõimalustega hoonet. Sellest
tulenevalt soovib planeeritava
kinnistu omanik (Saue vald)
planeeringu elluviimisest loobuda detailplaneeringus toodud kujul ning on algatanud
avatud menetluse eesmärgiga
määrata kinnistule kaasaja
nõuetele vastava keskusehoone ehitusõigus projekteerimistingimuste alusel.
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks Saue
linnas Kütise tn 4 kinnistul
(katastritunnus 72801:002:0138;
2291m²; ärimaa 50%, ühiskondlike ehitiste maa 50%)
olemasoleva ekspluatatsioonis
oleva, kuid amortiseerunud
ühiskondliku hoone lammutamiseks ja selle asemele uue
multifunktsionaalse keskusehoone rajamiseks kaasajastatud ruumiprogrammiga, mis
täidab tänase Saue valla ühiskondlikku nõudlust ja vajadusi.
Keskusehoone
madalamasse tiiba on planeeritud
kontsertsaal ning äri- ja ren-

dipinnad, kõrgemasse tiiba on
planeeritud raamatukogu ja
korterid.
Eelnõude ja nende lisadokumentidega saab tutvuda
Saue valla veebilehel: https://
sauevald.ee/planeeringute-kehtetuks-tunnistamine.
Arvamused palume esitada
hiljemalt 16.11.2020 e-postile
info@sauevald.ee või postiaadressil Kütise 8, Saue linn
76505, Saue vald.
Lähemat
informatsiooni
saab planeeringute koordinaatorilt Kaili Tuulikult: telefon
5453 6167, e-post kaili.tuulik@
sauevald.ee.
PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE
AVALIK MENETLUS
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste
määramiseks
Koidu külas Koidumetsa tee
7 kinnistul (katastritunnus
72601:001:1042, 29 562 m², 100%
elamumaa) elamumaa sihtotstarbe muutmiseks maatulundusmaaks.
Kinnistu paikneb alal, millele on kehtestatud Koidumetsa
tee 7 maaüksuse detailplaneering (kehtestatud Saue Vallavalitsuse 17. aprilli 2019. aasta
korraldusega nr 474).

Arvamused esitada hiljemalt 07.11.2020 Saue Vallavalitsusse (Kütise 8, 76505 Saue
linn; info@sauevald.ee).
Lähemat
informatsiooni
projekteerimistingimuste kohta saab vallaarhitekt Urmas
Elmikult telefonil 516 6441, urmas.elmik@sauevald.ee.
Saue Vallavalitsus on koostanud eelnõu projekteerimistingimuste määramiseks Vatsla
külas Vatsla tee 18 kinnistul
(katastritunnus 72701:001:1871;
1505m², 100% elamumaa) lubatud katusekalde kuni 10% ulatuses (20…45⁰) vähendamiseks,
võrreldes Vatsla küla Vatsla tee
L2 kinnistu ja lähiala detailplaneeringus 30…45⁰ sätestatuga
(kehtestatud Saue Vallavalitsuse 30. augusti 2016. aasta korraldusega nr 604).
Arvamused esitada hiljemalt 07.11.2020 Saue Vallavalitsusse (Kütise 8, 76505 Saue
linn; info@sauevald.ee).
Lähemat
informatsiooni
projekteerimistingimuste kohta saab vallaarhitekt Urmas
Elmikult telefonil 516 6441, urmas.elmik@sauevald.ee.
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Foto: Indrek Brandmeister

Saue linna tänavavalgustuse
renoveerimise kogumaksumus
on 678 005 eurot, renoveerimist
toetab Keskkonnainvesteeringute
Keskus (KIK) läbi Euroopa Liidu
Ühtekuuluvusfondi tänavavalgustuse
meetme 325 442 euroga.

R

enoveerimise tulemusel muutub linna
tänavalgustus keskkonna- ja energiasäästlikumaks. Vanad naatriumvalgustid demonteeritakse ja
vahetatakse energiatõhusamate LED valgustite vastu
üks-ühele.
Miks aga tundub linnaelanikele, et uus tänavavalgustus on pimedavõitu?
Vanad naatriumvalgustid
elektripostidel, mille vahekaugus oli erinev, ei arvestanud valgustusnorme.
Uute postide vahekaugus
on keskmiselt 30-meetrise
sammuga ja ühtlane normtase tundub varasema ülevalgustatusega
võrreldes
olevat pimedavõitu.
Samas näitab projekti
valgusarvutus, et on tagatud
tänavavõrku arvestav optimaalne valgustatus.
Vanad liinid olid väga
suure valgusreostuse tasemega. Toetusmeetme üks
eesmärk on just valgusreostuse ja energiaraiskamise
lõpetamine ja seda mitte

ainult EL-i direktiivi nõude
mõistes, vaid ka keskkonnasõbraliku ja jätkusuutliku
arengu tunnusena.
Uute valgustite puhul on
kasulik valgus täpselt suunatud liiklemiskoridorile,
külgnevatel aladel ei tohi
olla ülemäärast valgusreostust.
Tõesti, on kaks kergliikustee lõiku, kus vald
peab täiendava valgustuse
vajaduse üle vaatama. Üks
lõikudest jääb Vana-Keila
maantee laululava ja Pärnasalu tänava kolmnurga
vahele, kus kergliiklustee
ja tänava vahel kasvavad
puud.
Teine on Kuuseheki tänava jalgtee Kuuseheki 36-44
ridaelamute juures, kus sõidu- ja kõnnitee vaheline haljasriba on 5 meetrit lai ning
vahetatud valgustite kasulik
valgus ei jõua kõrghaljastuse tõttu jalgteele. Vanade
lampide puhul jäi kõnnitee
üleliigse valgusreostuse äärealale.
Tööfaasis on veel uute
lampide asetusest tulenevad
puuvõrede hoolduslõikused,
et puuoksad tee valgustamist ei segaks. Täna ei ole

Kibuna külavanem Mari-Liisa Lemmats.

Kibuna valis uue
külavanema ja
tema asetäitja
Kibuna küla valis 13. oktoobril Laitse seltsimajas
küla üldkoosolekul ühehäälselt uueks külavanemaks Mari-Liisa Lemmatsi ja tema asetäitjaks Liivi
Ermase. Nii on Kibuna esimene küla meie vallas, mis
korraldas asumivanema valimise 2019. aasta augustis kehtima hakanud uue statuudi järgi.

Projekt hõlmas ka linna staadioni prožektorite vahetust.

oksade lõikustööd veel lõpuni jõudnud, kuid lõpetatakse kindlasti novembris.
Kokkuvõtvalt võib nentida, et igal juhul on positiivne ellu viia energiat ja
keskkonda säästvaid suuri
projekte, mis mahukuse
tõttu toovad kaasa lisategevusi, millega rahastaja tin-

gimustest tulenevalt kohe
arvestada ei saa, kuid mis
saavad täiendavalt lahendatud.
Tänu
tänavavalgustuse renoveerimisele jõuame
järgmiste ägedate projektideni, mis linna keskkonda
järjest kasutajasõbralikumaks muudavad.

Valla esitatud kaks rahastamistoetuse
taotlust said positiivse otsuse
Saue Vallavalitsus taotles meetmest
„Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusamaks muutmine“ toetust Tule
7 hoone - endine vallamaja Saue linnas ja Turba lasteaia rekonstrueerimiseks.
KATI OOLO
Arendusprojektide juht

V

ooru rahaline maht
kokku oli 10 miljonit eurot, millest ca
2,1 miljoni euroga toetati
Põhja-Eesti regiooni projekte, millest omakorda Sauele
tuli 856 000 eurot:
• Tule 7 hoone tarbeks 468
000 eurot - investeeringu
kogumaht on eeldatavalt ca
1,1 milj eurot;
• Turba lasteaia tarbeks 388
000 eurot - investeeringu
kogumaht on eeldatavalt ca
750 000 eurot.
Investeeringute
kogumaht võib suureneda, kui
projekteerimisjärgselt sel-

gub, et lisanduvad energiatõhususega mitteseonduvad,
kuid vajalikud ehitustööd.
Tule 7 hoone
Tule 7 projekti eesmärk on
rekonstrueerida hoone liginullenergiahoonele esitatud
nõuetele vastavaks (A-energiaklass).
Lisaks rekonstrueerimisele muutub hoone kasutusotstarve 100% toetatud
elamise põhiseks. Hoones
hakkavad 74% pinnast asuma toetatud elamisega korterid ja 26% pinnast neid
toetava päevakeskuse ruumid, kus toimuvad tegevused eakatele, teenindatakse
eakaid päevahoius ja hoones

Pärast Tule 7 hoone rekonstrueerimist jaguneb maja toetatud
elamisega korterite ja päevakeskuse vahel.

asuvate korterite elanikke.
Turba lasteaed
Projektiga
rekonstrueeritakse Turba alevikus 1974.
aastal ehitatud energiakasutuse klassile F vastav lasteaiahoone C-energiaklassi
nõuetele vastavaks.
Eesmärk on pakkuda kohalikul tasandil valla ühte
olulisemat teenust säästli-

kumalt, parendada lasteaialaste ja personali heaolu
ning alushariduse kvaliteeti.
Meetme
rakendamise
koordineerimise eest vastutab Rahandusministeerium.

Kibuna senise külavanema Aarne Kullaseppa ametiaeg hakkas
lõppema ning FB grupi vestlustes, millest võtab osa ja mida jälgib
suur osa külarahvast, oli juba mõne aja eest selge, et elanikel on
tekkinud valmisolek leida endile uus külavanem, kel jätkuks jõudu
ja pealehakkamist seista inimeste eest vallaasjade otsustamisel
ning olla vajadusel eestvedajaks kohapealsete asjade korraldamisel. „Samas oli ka enam-vähem selgeks saanud, kes oleks valmis
heal meelel seda vastutust edasi kandma,“ räägib tänaseks juba
endine Kibuna külavanem Aarne Kullasepp.
Laitse seltsimaja pakkus ruume lahkelt kasutamiseks ja 19
aktiivsemat hääleõiguslikku külaelanikku
kogunes 13. oktoobril
külavanemat valima.
„Number võib tunduda väike, aga kui
arvestada, et Kibuna
elanikud on suuremas
osas uusasukad, siis
meie oskasime selle
osalejate arvu üle ainult rõõmustada,“ tunneb endine külavanem
rõõmu kogukonna aktiivsuse kasvust.
Külavanema kandidaadina seati üles
Mari-Liisa
Lemmats,
asetäitjana pakuti välja Kibuna külavanema asetäitja Liivi
Ermas.
Liivi Ermas.
Pärast hääletussedelite ülelugemist oli selge, et mõlemad kandidaadid osutusid valituks ühehäälselt.
„Heameelega saime tõdeda, et kokkutulnutel jätkus palju häid
mõtteid, kuhupoole meie külas edasi liikuda, kuidas ühiselusse
kaasata aina rohkem elanikke ja millised on olulisemad probleemid meie küla rahva tänases päevas,“ kirjeldab Aarne Kullasepp
seltsimajas valitsenud õhkkonda ja soovib edu küla uutele esindajatele.
Kibuna külas elab 1. jaanuari 2020 seisuga 153 elanikku, neist
mehi 78 ja naisi 75.

Fotod: erakogu

INDREK BRANDMEISTER
Teedespetsialist
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Saue linna tänavavalgustuse
uuendamine on lõpusirgel

SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

Saue valla asumivanema statuut
Saue Vallavolikogu 29.08.2019 määrus nr 28 reguleerib vallas
asuvate asumite (külad, alevikud, linn) vanemate valimise
korda, kandidaadile esitatavaid nõudeid, asumivanema
õigusi ja kohustusi, volituste kestuse perioodi, asumivanema asendamist ning sätestab kohaliku omavalitsuse
ülesanded asumivanema ametitegevuse toetamisel ja
kogukonnakoostöö tagamisel. Lisainfo: www.riigiteataja.ee/
akt/405092019015.

Kuidas taotleda uuest meetmest
viimase miili internetiühenduste
väljaehitamiseks toetust?
Valitsus eraldas lisaeelarvega „viimase
miili” internetiühenduse jaoks 15
miljonit eurot, mis on jagatud kaheks
toetusmeetmeks.
TTJA

E

simese meetme maht
on 6 miljonit eurot
ning sellest antakse sideettevõtjatele investeeringutoetust
järgmise
põlvkonna
elektroonilise
side juurdepääsuvõrgu ehitamiseks, mis võimaldaks
võimalikult paljudel sihtpiirkondades asuvatel lõppkasutajatel ülikiire ehk vähemalt 100mbit/s kiirusega
ühenduse kasutamist.
9 miljoni euro suurune teine meede on suunatud lõpptarbijatele kiiret
ühendust (vähemalt 30
mbit/s) võimaldavate kaabel- või traadita püsiühendusvõrkudega liitumisega
seotud kulude hüvitamiseks.

Toetuse suurus on maksimaalselt 300 eurot ühe juurdepääsuvõrgu lõpp-punkti
kohta. Selle eest on lubatud
osta ja paigaldada terminalseadmeid või lõppkasutaja
siderajatisi, aga ka ehitada
välja liin juurdepääsuvõrgu
ja inimese kodu vahel.
Toetust annab Tehnilise
Järelevalve Amet (TTJA)
avatud taotlusvoorude kaudu lõppkasutajatele. Taotlusi võetakse vastu kuni 30.
novembrini 2020.
Inimene võib toetuse
taotluse teha TTJA-le ise,
aga võib selleks volitada ka
sideettevõtjat, kes avalduse
tema eest teeb.
Toetusmeetmetega seonduv täiendav info on leitav
TTJA kodulehelt www.ttja.
ee/et/lairiba_teine_etapp.

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED
Kas mina saan toetust?
TTJA kodulehel aadressil www.ttja.ee/et/
toetus saab aadressi sisestades kontrollida, kas elamine jääb abikõlblikku
piirkonda.
Mille jaoks toetust saab?
Toetust saab liitumiseks kiiret lairibateenust (st vähemalt kiirust 30 Mbit/s)
võimaldava püsiühendusega.
Kes saavad toetust taotleda?
Toetust saavad taotleda eraisikud ja
juriidilised isikud, kes ise sideteenuseid ei
osuta ning
• kellel puudub taotlemise hetkel vähemalt
30 Mbit/s kiirusega püsiühendus;
• kelle kasutuses olev aadressiobjekt, mille
ühendamiseks toetust soovitakse, asub
väljaspool linna või vallasisest linna ja
aadress on toetusmeetme määruse lisa
loetelus.
Mis asi on lairiba püsiühendus?
Püsiühenduseks loetakse kaabliga (vaskkaabel, koaksiaal/kaabel-TV kaabel, val-

guskaabel) ning teatud juhtudel ka traadita
(Wimax jne) sideühendust, mis võimaldab
lõppkasutajale tagatud andmesidekiirust
ning ei sõltu kasutajate arvu muutusest
piirkonnas (erinevalt näiteks tavalisest
mobiilsest andmesidest).

Mida selle 300 euroga ei tohi teha?
Sellega ei tohi tasuda igakuiselt sideteenuste eest, ei tohi rajada majasisest
kaabel- või WiFi võrku, ei tohi katta
juurdepääsuvõrgu rajamise ja haldamisega
seotud kulusid.

Kui suur on toetusmeetme eelarve?
Eelarve suurus on 9 miljonit eurot.

Kuidas taotlust esitada?
1) vaata TTJA kodulehelt (www.ttja.ee/lairiba_teine_etapp), millised sideettevõtjad on
registreerunud toetusmeetme programmis
osalemiseks;
2) selgita välja sideettevõtja, kes suudab
soovitud aadressil toetusmeetme nõuetele
vastava püsiühenduse luua;
3) täida koos sideettevõtjaga TTJA kodulehel olev taotlus;
4) volita sideettevõtjat enda nimel toetust
taotlema või esita toetuse taotlus otse
TTJA-le (lisades juurde sideettevõtjalt
saadud pakkumise).

Kui suur on toetus?
Maksimaalne toetus on 300 eurot.
Mida selle 300 euroga võib teha?
Kaabelvõrkude puhul võib selle eest tuua
kaabli tuppa, vajadusel osta ja paigaldada lairibateenuse kasutamiseks vajalik
terminalseade.
Raadiolahenduse puhul võib selle eest osta
ja paigaldada lairibateenuse kasutamiseks
vajalikke vastuvõtjaid ja terminalseadmeid,
vajadusel osta-paigaldada lõppkasutaja
siderajatist (nt kõrgem post või mast
parema otsenähtavuse tagamiseks saatja
ja vastuvõtja vahel).

Kui palju on toetuse kasutamiseks aega?
Liitumine peab olema teostatud hiljemalt
180 päeva jooksul alates toetuse andmise
otsuse tegemisest.

Selver ABC – Laagri uus kodukoha kauplus
Foto: Hendrik Osula

Nr 20 / oktoober / 2020

4

REKL A AMTEKS T

Laagri elanikud
saavad uue
toidukaupluse!
Comarketis avab
4. novembril
uksed Veskitammi
Selver ABC –
värske ilme ja
uue sisuga Laagri
elanike kodupood.

E

ndised
Comarketi
kauplused lähevad
järk-järgult üle Selveri uuele väikepoe kontseptsioonile. Väikepoodide uus nimi Selver ABC
tähistab ja eristab Selveri
super- ja hüpermarketitest
väiksemat, kuid samavõrd
põhjalikult
läbimõeldud
sortimenti.
Comarketite
üleminek uuele nimele toimub
järk-järgult. Esimesed poed
läksid üle Selver ABC kontseptsioonile oktoobris ning
viimane kauplus uueneb tuleva aasta veebruaris.
Partnerkaardi pakkumised hakkavad kauplustes
kehtima pärast Comarketi
Selver ABC-ks muutumist.
Comarketi kaupluste Selver ABC-ks muutumine ei

Selver ABC kaupluste avamise ajakava
KAUPLUSE NIMI

Valdeku Selver ABC

Tallinn, kesklinn

Avati 14.10

Kadrioru Selver ABC

Tallinn, Kadriorg

28.10 kell 12

Veskitammi Selver ABC
(endine Laagri Comarket)
Nõmme Selver ABC

Ristiku Selver ABC
(endine Pelgulinna Comarket)

Kreutzwaldi Selver ABC

04.11 kell 12

Tallinn, Nõmme

11.11 kell 12

Tallinn,
Põhja-Tallinn

Tallinn, kesklinn

Raatuse Selver ABC

Tartu

Pärnu

18.11 kell 12
25.11 kell 12

02.12 kell 12

06.01 kell 12
13.01 kell 12

Pärnu

20.01 kell 12

Tartu

03.02 kell 12

Ümera Selver ABC

Tartu

Laine Selver ABC
(endine Mai Comarket)

Pärnu

10.02 kell 12

Tallinn,
Mustamäe

17.02 kell 12

Rukkilill Selver ABC

Marja Selver ABC

mata kaupluse suurusest
meie klientide eelistuste ja
vajadustega. Selver ABC

Avati 21.10

Laagri

Pärnu

Ranna Selver ABC

pu, mis arvestab seejuures
piirkondlikke
eelistusi.
„Selveris arvestame sõltu-

Laulasmaa

Vana-Pärnu Selver ABC
Oja Selver ABC

puuduta Selveri ketti kuuluvaid Delice’i ja Solarise
toidukauplusi.
„Meie uus kodupoe
kontseptsioon pakub Selveri kvaliteeti väikepoe
mõõtmes. Väikepoe formaadi loomine on Selverile strateegiline ja pikisilmi
oodatud samm, et pakkuda
klientidele võimalust teha
oma ostud kiirelt ja mugavalt kodulähedases poes
ning hoida kokku oma
väärtuslikku aega,“ ütles Selveri juhatuse liige
Kristi Lomp.
Selver ABC sortimenti
iseloomustab väga hea valik toidu- ja esmatarbekau-

AVAMISAEG

Avati 07.10

Liivalaia Selver ABC

Laulasmaa Selver ABC

Tallinnas Nõmmel endises Valdeku Comarketis avati 7. oktoobril Selveri keti esimene
väikepood Selver ABC

ASUKOHT

Tallinn, Nõmme

on ümberkaudsetele elanikele ja piirkonnas töötavatele inimestele kindel
ostukoht, mis pakub kõik
esmavajaliku ja alati ka midagi erilist. Kui kaupluse
piirkonnas tegutsevad peamiselt bürood, siis on meie
erilise tähelepanu all ka
lõunapakkumised. Selver
ABC on kodukoha lähim
kauplus, kus kõik igapäevane on värske ja kiirelt kättesaadav ka hilisele külastajale,“ ütleb Kristi Lomp.

27.01 kell 12

Kodumaisel
kapitalil
põhineval Selveri ketil ei
olnud seni eraldi väikepoe
kontseptsiooni. Comarketite ostuga tekkis võimalus
luua senistest suurtest Selveri kauplustest selgelt eristuv formaat.
Selver ABC kaupluste
kontseptsiooni keskmes on
kliendilähedane
asukoht
koos kiire ja mugava ostukogemusega, mis hõlmab
värsket valikut ning asjatundlikku teenindust.

Midrimaa vanem osa läbis
põhjaliku uuenduskuuri
T

egelikult kestis aga
kogu protsess kokku
viis aastat: rahastustaotluse esitamine SA-le
Keskkonnainvesteeringute
Keskus (KIK), projekteerimine,
ühinemisejärgne
„mõttepaus“ investeeringu
suuruse osas, sest valla panus kujunes oluliselt suuremaks, kui algselt oli planeeritud. Oli vaja aega, et veel
kord läbi mõelda, kui suures
mahus seekordne renoveerimine ette võtta. Ja seejärel
ümberprojekteerimine.
Hanke tulemusel kujunes
lasteaia vanema osa renoveerimise maksumuseks 1
129 864 eurot käibemaksuta. KIK-i toetus lasteaiahoonete energiatõhususe ja
taastuvenergia edendamise
meetmest oli 491 310 eurot.
Lasteaia renoveeris hankel parimaks osutunud
Megaron-E AS, ehitusjärelevalvet teostas P.P. Ehitusjärelvalve OÜ.
Saue lasteaia Midrimaa
direktori Diana Kuntori sõnul paikneb Midrimaa huvitava ehitusajalooga hoones.
1986. aastal valmis esimene
pool majast ehk nõukogudeaegne osa. Aastal 2005 sai
valmis uus tiib, mis on tänaseks juba 15 aastat vana.
Seekordne renoveerimine toimus vanemas hoo-

neosas eesmärgiga muuta
maja energiasäästvamaks
ja sisekliima nõuetele vastavaks.
Vahetati aknad, renoveeriti välisfassaad, ehitati
välja ventilatsioonisüsteem,
uuendati kütte- ning tuletõrje- ja valvesüsteemi. „Ehituse käigus tuli välja nii mõnigi üllatus, mille Megaron-E
ümber ehitas,“ tunnustab
Diana Kuntor ehitajaid.
Renoveerimine
andis
lasteaiale kindlasti parema
töökeskkonna töötajatele ja
mängukeskkonna lastele.
„Õhk ei ole enam umbne,
välisriideid saab kuivatada kuivatuskappides, liigse
päikese korral saab kasutada puldiga juhitavaid ribikardinaid,“ kirjeldab direktor.
Lisaks sellele ehitati juurde kaks ruumi, kus eripedagoogid ja sotsiaalpedagoog
saavad tegeleda väikeste
lastegruppidega või läbi viia
üksühele tegevusi. „Oleme
planeerinud nendesse keelekümblusmänge muukeelsetele lastele, sotsiaalsete
oskuste arendamise mänge
lastele, kes veel ühises grupis hästi toimetada ei oska,
ning teraapilisi tegevusi lastele, kes vajavad aeg-ajalt
rühmast eraldumist, et kogu
pika lasteaiapäevaga toime
tulla,“ on lasteaia juht rõõmus laienenud võimaluste
üle.

Fotod: Helgi Vaher, Sirje Piirsoo
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Saue lasteaia Midrimaa 1986. aastal
valminud vanem osa oli aasta
jooksul põhjalikus remondis. Otsene
ehitustegevus algas 2019. aasta juulis ja
lõppes tänavu augustis.
SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee
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Töö käib.

Midrimaa laste tänutants kõigile, kes seisid hea hoone vana osa
renoveerimise eest.

Lisaks sai lasteaed remondis olnud tiibadesse
liftid, et õpetajaabidel oleks
kergem toitu teisele korrusele transportida.

Sümboolne kingitus KIK-i esindajalt Diana Kuntorile – putukahotell.
Sümboolne seetõttu, et Diana olevat kogu remondi aja enda sõnul
pinisenud kui tüütu putukas.

Lasteaed töötas, ehitus
käis. Millisel määral ja
viisil muutsid ehitustööd
lasteaia töökorraldust?
Meenutab Diana Kuntor:
„Selleks, et ehitajad saaksid lasteaias toimetada ka
aktiivse õppetegevuse ajal,
pidime teatud ajavahemikel
vabastama
rühmaruume.
Kõige raskem periood oli
kindlasti sügis 2019, kui
terve ühe tiiva lapsed paigutasime teiste rühmadega
kokku ja saalidesse. See oli
pingeline aeg töötajate, va-

nemate ja laste jaoks, sest
sügis on nagunii uus kohanemine lasteaiaeluga.
Edaspidi olime juba rohkem harjunud ja lõpurühmade saalis paiknemine oli
pigem lõbus vaheldus kui
raskus.
Kindlasti valmistas töötajatele lisapinget, et nad
pidid mitmel korral asju
kokku pakkima, siis lahti pakkima ja siis taaskord
kokku pakkima.
Ehitajate ja laste liikumine majas oli kokku lepitud
ning toimis hästi, sest ehitaja isoleeris tööpiirkonna
väga korrektselt. Muusikategevusi viisime läbi rühmades, liikumistegevused
olid õues ja üldse viibisime

rohkem õues.
Me ju teadsime, et see
kestab vaid aasta ja mis eesmärgil ümberkorraldused
vajalikud on. Ja mis on üks
aasta 58-aastase Midrimaa
ajaloos?!
Loomulikult oli raskeid
ja närvilisi hetki, aga siis
selgitad, arutled, otsid parimaid lahendusi. Ma olen
südamest tänulik Midrimaa
hoolekogule, kes järjepidevalt jagas olulist infot lapsevanematega, selgitas ja
rahustas.
Seda ma tean juba pikka
aega, et Midrimaa naised
võtavad ennast kriisiolukorras alati väga meisterlikult
kokku, teevad koostööd, on
head nõuandjad ja rühma

või lasteaia heaolu nimel
pingutavad.
Lapsed tundsid kogu
protsessist lihtsalt rõõmu,
sest neil oli põnev, neid häirisid ümberkorraldused kõige vähem. Kui tihti siis laps
ikka nii suure hoone akende
vahetust või välisfassaadi
ehitust vastastiiva aknast
näeb.
Minul isiklikult aitas kõige enam ehitusperioodi üle
elada Saue vallavarahalduse
tiim, sest ma usaldan neid.“
Diana Kuntor loodab,
et sellega ei ole Midrimaa
uuendamine veel lõppenud.
„Peame väikese pausi ja siis
liigume edasi, sest Midrimaa ei ole kaugeltki veel
valmis,“ usub direktor.

“Kohe algab töö andmekeskuse sisseseade ja
eriosadega. Näiteks tarnitakse generaatorid, mille
võimsus katab terve linna
energiavajaduse ning tellitud jahutussüsteem tuleb

regiooni võimsaim ja keerukaim,” ütles Evert.
Baltimaade suurim andmekeskus valmib kolmes
etapis, investeeringu kogumaht on 100 miljonit eurot.
Esimene, 30 miljonit eurot

maksev etapp hõlmab kolmekorruselist 14 500 ruutmeetri suurust hoonet, mis
valmib 2021. aasta esimeses
kvartalis.
Krundile on planeeritud
veel kaks sama suurt laien-

dust.
Kokku mahutab andmekeskuse esimene etapp kuni
1100 seadmekappi 45 000
serveriga ning täismahus
kompleks 3300 seadmekappi 135 000 serveriga.

Foto: MFC

Hüürusse kerkiva hiiglasliku
andmekeskuse hoone saavutas täiskõrguse
Hüürusse rajatava regiooni suurima
MCF andmekeskuse hoonekarbi
ehitus on jõudnud lõpusirgele, tellija
tõi septembri lõpus maja katuselt alla
sarikapärja.
MCF GROUP ESTONIA OÜ

M

erko Ehitus Eesti
juhatuse
liikme
Veljo Viitmanni
sõnul edeneb ehitus plaanipäraselt ja andmekeskuse
hoonekarp valmib oktoobris. „Andmete hoidmiseks
mõeldud hoone on kolmekihilisest raudbetoonist ja
üliturvaline. Vahetult enne
sarikapidu paigaldati viimased katusepaneelid ja hoone

massiivsem osa on valmis.
Hetkel toimub fassaadide
sulgemine, misjärel jätkame
töödega hoone sees,“ ütles
Viitmann.
MCF andmekeskuse juhi
Kert Everti sõnul hakkab
hoone vastama ülikõrgele
EN 50600 standardile, mida
pole ühelgi teisel andmekeskusel Balti- ja Põhjamaades. „Andmed on uus kuld.
Ja nagu kuld, vajavad need
turvalist seifi,” ütles Evert.

Fotod: Eva Puusta

• Üksiti ootame võimalike ringijuhendajate pakkumisi. Kui Sa
oled olnud skulptuuri, balleti või jaapani keele või mõne muu
põneva tegevuse koolitaja või omad põnevat oskust, mida ka
kaasvallakatele edasi anda, anna endast palun märku.

Eriti ootame soove tegevuste osas, mis võiks toimuda Haibas
või Sauel.
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Uus saal võimaldab pakkuda uusi elamusi
14. novembril toimub Haiba rahvamajas särava noore klassikatähe Tanel-Eiko
Novikovi kontsert, kus ta
koos Tiit Joametsaga esitab
vibrafonil Raimond Valgre
loomingut.
Sellel kontserdil tekkiv traditsiooni ja uudsuse
sümbioos iseloomustab ka
kultuuriskeene uuestisündi
majas, mis ootab nii klassikalise, rahva- kui popmuusika sõpru, nii teatri ja kino
kui tantsu- ja spordihuvilist publikut. Rohkem infot
kontserdi kohta leiab Haiba S
rahvamaja FB lehelt ürituse
JK
L

jad ootavad piisava arvu huviliste kogunemist, et avada
pilliõpperühmad. Nooditundmine või eelnev kogemus ei ole olulised, kõik
muusikahuvilised on oodatud. Valitud instrumendid
on lihtsasti omandatavad ja

S

ESMASPÄEVITI
HAIBA
RAHVAMAJAS
ALGUS KELL 19.00
KUUTASU 30 EUROT

DFG

Ring avatakse kui osalejaid on vähemal t 10 inimest

DJEMBERING

Info ja registreerimine: Kristjan Jõemägi
kristjan@eksootika.ee, 5814 1821
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LIIA KIIBUS
raamatukogu juhataja

• Kui Sul ja naabrilgi on juba ammu või nüüdsama tekkinud
veendumus, et mõni huviring valla mõnes nurgas on puudu, anna
sellest julgesti teada info@sauekultuur.ee.

NB

Kernu raamatukogu kolis septembrikuu lõpus Haiba lastekodust,
kus olime naabriteks 20 aastat, uutesse ruumidesse Haiba rahvamajas.
Nüüd on meil lahedad ja avarad tööruumid maja teisel korrusel
koos noortekeskusega. Raamatute ja ajakirjade laenutamist alustasime 13. oktoobril. Tere tulemast!

Maja pakub suurepäraseid võimalusi huvitegevuseks
Alates oktoobrikuust on
kolmapäeva õhtud Kernu
rahvatantsumemmede päralt.
Ukulele ja djembeõpeta-

Kultuurikorraldajad
ootavad publiku soove!

MV

Kernu Raamatukogu
tegutseb nüüd rahvamaja
teisel korrusel

alt „Sõnadeta pühendus“.
2. novembrist alustab
Haiba mälumängusari, mis
koosneb viiest voorust ja
pakub ajuragistamisvõimalust eelkõige endiste Kernu ja Nissi valla elanikele,
aga oodatud on ka külalisvõistkonnad või võistkonnaliikmed. Mälumängud
hakkavad toimuma iga kuu
esimesel esmaspäeval Haiba rahvamajas algusega kell
19. Küsimused koostab ja
mänge viib läbi abivallavanem Andres Kaarmann.

RTYUIOPKJ

Saue Kontserdisügise avakontserdil esines Saue Muusikakooli
õpetajatest koosnev kitarride trio koosseisus Jorma Puusaag,
Martin-Eero Kõressaar ja Joosep Talumaa.

P

ehmete punaste astmetes tõusvate toolidega neli-ühes aula-kino-teatri-kontserdisaal
pakub linnakino tasemel
mugavusi, heli- ja valgustehnikat.
Tipptasemel spordisaal,
mille riietusruumid uhkustavad lisaks pesuruumidele
ka saunadega, ning mitte
retrohõnguline, vaid kohe
päris ehe ENSV seriaalist
välja hüpanud ruumikas
baariruum
võimaldavad
pakkuda elamusi lisaks kohalikule kogukonnale ka
valla kaugemate nurkade
kultuuri- ja spordihuvilistele.
Lisaks on majas õdus
raamatukogu, lõbus noortekeskus ja asjalik halduskeskus.
Haiba rahvamaja alustab
36. hooaega 30. oktoobril
Saue valla sünnipäevatordi
ja avamispeoga. Lavale astub Ivo Linna, kes oli esinejaks ka maja avamispeol
1984. aastal. Koos Supernovaga oli Ivo Linna laulmas
ka Kernu valla viimasel sügispeol, seega on kujunenud
juba omamoodi traditsioon.
Korraldajad paluvad 30.
oktoobri avapeole eelnevalt registreerida http://bit.
ly/Haiba36 või helistades
5552 9751 põhjusel, et tagada terviseameti kehtestatud
50-protsendiline täitumus,
hajutatuse nõue siseruumides ja arvestada soovitusega koguda üritustel osalejate kontaktandmeid.

E

Foto: Saue Muusikakool

SANDRA KALMANN
Saue Muusikakooli õpetaja

ENEKEN MARIPUU
kultuurijuht

nbl A

Põnevaid kontserte on tulemas veel
27. oktoobril esineb kvintett koosseisus Lea Valiulina (klaver,
Saue Muusikakooli õpetaja), Peeter Sarapuu (fagott), Maria Surovtseva (oboe), Johanna Mehler (klarnet), Jürnas Rähni (metsasarv). Kavas on kammermuusikat Beethovenilt, Kalliwodalt,
Lisztilt ja Mendelssohnilt.
17. novembril esineb saksofonikvartett Quattro Quarti. Kava
kannab pealkirja „Üle maade ja merede“. Kvartetti kuuluvad Eve
Neumann (sopransaksofon, Saue Muusikakooli õpetaja), Jandra
Puusepp (altsaksofon), Valdur Neumann (tenorsaksofon), Liis
Mäevälja (baritonsaksofon).
1. detsembri lõppkontserdil esineb Sofia Rubina kvartett. Kes on
Rubinat laval näinud, teab, et midagi kaasahaaravat on tulemas.
Mõnusa muusika kõrvale saab kohvikust jooki ja magusat osta.
Kõik kontserdid toimuvad Saue Kontserdisaalis (Saue Gümnaasiumi aula), algus on kell 18.30.
Tulge kontsertidele, sest juba vanad kreeklased teadsid, et
hea muusika toidab hinge ja tõstab tuju.

Haibas on olnud
rahvamaja juba
35 aastat, aga seda
sügist alustatakse
erakordselt
luksuslikes
tingimustes.

X

Tänavune avakontsert oli 15. septembril. Esines Saue Muusikakooli õpetajatest koosnev kitarride trio koosseisus Jorma Puusaag, Martin-Eero Kõressaar ja Joosep Talumaa.
Kontserdil oli väga põnev jälgida, kuidas kolm kolleegi koos
musitseerivad ja esitavad seadeid barokist rokini. Nii oli triole
seatud Antonio Vivaldi teos, aga ka kuulsa Eaglesi lugu.
1. oktoobril oli rahvusvaheline muusikapäev, mis on aastatega kogunud laia kõlapinna ka Sauel – gümnaasiumis toimusid
päevased kontserdid ja muusikaviktoriin õpilastele.
Muusikale pühendatud päev sai ilusa punkti Saue kontserdisaalis, kus esinesid Siim Selis (klaveril) ja Maris Liloson (laul),
kes esitasid Eino Tambergi lastelaule.
Kooslust, kus laste repertuaari esitavad professionaalsed
muusikud, kohtab harva. Lastelaule ei peeta kuigi suureks väljakutseks, kuid tegelikult kirjutas helilooja need väga kavalalt ja
nende esitamisega peavad pusima nii lapsed kui täiskasvanud.
Kontserdilt jäid eriti hästi meelde „Kõdilaul“, „Vannimineku laul“
ja „Karumõmmi unelaul“.

TU
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Kui lehed hakkavad puudel kollakaks värvuma, on
aeg end Saue Kontserdisügise lainele häälestada.
See kontserdisari pakub juba aastaid muusikaarmastajatele kauneid elamusi klassikalisest muusikast popi ja džässini välja.

Valla kõige uuem
vana rahvamaja ootab
külastajaid tervest vallast

NXIRK

Juba vanad kreeklased
teadsid, et hea muusika
toidab hinge ja tõstab tuju

VB
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pakuvad koosmusitseerimise võimalusi.
Järgmine suurem pidu on
planeeritud aasta lõppu, siis
on lavale särama oodatud
Gerli Padar and the Moon.
Tasub juba teavitusi jälgima
hakata.

Laagri siseliin – mugavalt
rongile, linnaliinibussile,
kooli, koju või trenni

E-R

Noorsoopolitseinik Brita Saar
Telefon: 612 4516, e-post: brita.saar@politsei.ee
Vastuvõtt
• kokkuleppel

sisenemisel valideerida.
Liini teenindab AS GoBUS.
Info Saue valla siseliinide kohta on leitav Põhja-Eesti Ühistranspordikes-

kuse kodulehelt aadressil
www.ytkpohja.ee/saue-valla-siseliinid. Sõidugraafikud ja marsruudid on kättesaadavad www.peatus.ee
süsteemist.
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Sügisene lehevedu
Sellest sügisest on ühinemiseelse Saue
valla ja Saue linna elanikel korraldatud
jäätmeveo raames võimalik kaks korda aastas tellida biolagunevate aia- ja
haljastusjäätmete äravedu, sealhulgas
sügisesed puulehed. Ühinemiseelses
Nissi ja Kernu vallas käivitub teenus
1. aprillist 2021.
Puulehti enam tasuta ära
ei viida
Et vedu tellida, tuleb end vedaja juures kirja panna. AS
Ragn Sells ootab tellimusi
e-posti aadressil info@ragnsells.ee või tellimus@ragnsells.ee. Tellimuses märkige
ära tellija nimi (Ragn-Sellsi
kliendi või lepingu number),
jäätmete asukoha aadress ja
kogus.
Aia- ja haljastujäätmed
tuleb koguda kuni 150-liitristesse kottidesse (mustast
kilest), koti suu tuleb jäätmete üleandmiseks kinni
sõlmida.

PIIRKONNAPOLITSEINIKE KONTAKTID
Piirkonnapolitseinik Taavo Soodla
Telefon: 612 4515, e-post: taavo.soodla@politsei.ee
Vastuvõtt
• Nissi tee 53c, Riisipere: kokkuleppel
• Pärnasalu 17, Saue linn: kokkuleppel, telefon: 612 4555
Piirkonnapolitseinik Jarmo Mõtus
Telefon: 612 4512, e-post: jarmo.motus@politsei.ee
Vastuvõtt
• Pärnasalu 17, Saue linn: kokkuleppel, telefon: 612 4555

Vanasilla

MARJU NORVIK
Heakorraspetsialist

1. novembrist 2020 võtavad Saue valla piirkonnapolitseinikud kodanikke Saue linnas Pärnasalu 17 vastu
kokkuleppel. Maja välisuksel on politseinike kontaktid olemas. Kohest sekkumist vajavate küsimustega
aitab 112.

Sel sügisel on aia- ja
haljastusjäätmete äraveo
päev 5. november. Ühe
kuupmeetri äravedu korraldatud jäätmeveo raames maksab 7,09 eurot.
Aia- ja haljastusjäätmete
äravedu on võimalik tellida
ka graafikuväliselt, sellisel
juhul on kuupmeetri hind
15,90 eurot.
Tühisõidu eest tuleb tasuda 5,30 eurot.
Aia- ja haljastusjäätmeid
saavad Saue valla elanikud
ära anda ka Pääsküla jäätmejaama selle lahtiolekuaegadel. Meie valla elanikule
on 0,6m3 äraandmine tasuta
kord päevas tooja kohta.

Piirkonnavanem Mart Meriküll
Telefon 612 4501, e-post: mart.merikyll@politsei.ee
Vastuvõtt
• Keskväljak 8a, Keila: kolmapäev kell 13.00-15.00
Lähim politseijaoskond: Rahumäe tee 6/1, Tallinn, telefon 612 5710
(24 tundi)
Lähim politseipunkt: Keskväljak 8a, Keila, telefon 612 4510 (E-R kell
09.00 -17.00)
Politsei- ja piirivalveameti infotelefon 612 3000. Hädaabi number
112 - helistage juhtudel, mis vajavad kiiret politsei sekkumist.
Kodulehekülg www.politsei.ee.

Talgutetoetus sai eraldi
taotluse vormi
Talgutetoetus on tegelikult ühekordne toetus, mida
saab taotleda kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja ürituse ühekordseks korraldamiseks, uue idee
algatamiseks või mõnest fondist rahastatava projekti kaasfinantseerimiseks või talgute läbiviimiseks.
Et ühekordse toetuse taotlusi menetlevad erinevad ametnikud, oli
talgute tarbeks mõistlik välja töötada eraldi vorm, mis sai nimeks
„Ühekordne toetus talgute läbiviimiseks“.
Taotluse talgute läbiviimiseks saab esitada elektroonselt läbi kohalike omavalitsuste taotluste vastuvõtu ja menetlemise süsteemi
Spoku aadressil iseteenindus.sauevald.ee.
• Ühekordne toetus on ainus toetus, mida saab taotleda läbi kogu
aasta.
• Maksimaalne toetuse summa on 1600 eurot.
• Toetuse eraldamise otsustab vallavalitsus kuu aja jooksul taotluse laekumisest.
• Taotlejaks saab olla MTÜ, SA või eraisik.

Lisainfo
AS Ragn-Sells
Suur-Sõjamäe 50a, Tallinn
Kliendiinfo: 606 0439 E-R 8.00-17.00. E-postiaadress: info@
ragnsells.ee
Pääsküla jäätmejaam
Raba tn 40, Pääsküla, Tallinn (sissepööret osutab suunaviit
tekstiga „Jäätmejaam")
Avatud E, T, K, R kell 12-20 ja L-P 10-18. Neljapäeviti ja riigipühadel
on jäätmejaam suletud.
Telefon 1345 (24h)
Heakorraspetsialist Marju Norvik
e-post marju.norvik@sauevald.ee, telefon 515 6878
https://sauevald.ee/jaatmejaamad-ja-punktid
https://sauevald.ee/korraldatud-jaatmevedu

Toetuse eraldamisel hinnatakse:
1. taotluse vastavust valla ja küla arengukavas sätestatud põhimõtetele;
2. eelarve kulude põhjendatust;
3. taotleja võimekust tegevuse elluviimisel ja edasist jätkusuutlikkust.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee
Foto: Sirje Piirsoo

L

aagri siseliin on käigus tööpäevadel esmaspäevast reedeni.
Päevas on tunniste vahedega 13 väljumist.
Esimene ring alustab
Vanasilla peatusest kell
7.40 ja viimane väljub kell
19.40, et kell 20.02 sealsamas päevale punkt panna.
Buss liigub marsruudil
Vanasilla – Rahnu – Laagri
alevik – Metsa – Tuulemurru – Veskirahva – Redise – Urda jaam – Kuuse –

Rahnu – Nõlvaku (mõlemal
suunal) – Vanasilla.
Liikumine on tervise
ja ilu pant, aga kui ei jaksa, kui on kiire, kui vihma
kallab, kui väljas on pime
ja ehk libegi, pakub Laagri
siseliin piirkonna elanikele
mugavat võimalust jõuda
rongile, kooli, huviringi,
trenni ja koju või istuda
ümber linnaliinibussidele.
Saue valla elanikele on
sõit liinil L1 tasuta. Tasuta
sõidu õiguse annab isikustatud ühiskaart või ühiskaardi funktsiooni omav
õpilaspilet, mis tuleb bussi
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Sauel hakkavad
piirkonnapolitseinikud
kodanikke vastu võtma
eelneval kokkuleppel

Bussid Laagri aleviku siseliinil L1 said kevadel vaid mõne nädala sõita, kui vabariigi
valitsus kuulutas koroonaviiruse COVID-19 pandeemia tõttu välja eriolukorra,
millele järgnesid suvepuhkused ja koolivaheaeg. Sestap võis liini käivitumine
paljudel piirkonna elanikel kahe silma vahele jääda.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee
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20 aastat invaühingut Sauel
Fotod: Raul Valgiste, Liia ja Heiki Lumilaid
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Aastakümneid tagasi oli Saue linnas ja
lähiümbruses mitmeid puudelisi, kes
olid aktiivsed ja teotahtelised. Kuna
Sauel puudus invaühing, viisid huvid
ja vajadused neid nii Tallinna kui
Keilasse sealsete invaorganisatsioonide
tegemistes kaasa lööma. Tegutsemine
mitmes eri asulas tõi kaasa mitmeid
ebamugavusi.
HEIKI LUMILAID
Saue Linna Invaühingu
juhatuse liige

S

iis, eelmise aastatuhande lõpus jõuti äratundmisele, et Saue
oma ühingu loomine teeks
elu hõlpsamaks nii kohalikel
puudelistel kui ka erinevatel
partneritel.
Ühingu loomisele andsid
ühe impulsi kindlasti rootslaste DHR-i pakutavad koolitused meie liidu aktivistidele. Koolitustel osalesid
ka mitmed inimesed Sauelt.
DHR on analoogne katusorganisatsioon, nagu Eestis
Liikumispuudeliste Liit.
Mõte sai küpseks
Saue Füüsiliste Puuetega
Inimeste Ühingu asutamiskoosolek toimus 2000. aasta
detsembri algul ja registrisse kanti see 21. detsembril.
Asutajaliikmed olid Riina
Šamatauskas, Heiki Lumilaid, Liia Lumilaid, Urve
Utno ja Liis Vaiklo.
Tänaseks on ühing avatud kõikidele Saue linna ja
selle lähiümbruse puuetega
inimestele, olenemata puude liigist. Nimi Saue Linna
Invaühing tuli aastal 2005.
Algusaastatest peale on
invaühing pidanud oluliseks
pakkuda tuge ja mõistmist
ühingusse koondunud inimestele ja seltsielu võimaldamist koos teiste omasugustega.
Ühingu esimeseks esimeheks valiti Riina Šamatauskas. Vaatamata suurele
töökoormusele, suutis ta
mõne aastaga luua tugeva

aluspõhja täna igati toimivale invaühingule.

EVELIN POVEL
Saue linna selts

J

uba me mõtleme, kalkuleerime ja kavandame,
milliste kingitustega lähedasi rõõmustada, kuidas
korraldada piduõhtu, keda
külla kutsuda ja millised
hõrgutisi serveerida.
Kas valida lapsele kingituseks uus mänguasi, soe
talvekombe või korvitäis
maiustusi, kas pakkuda

prae kõrvale traditsioonilist
kapsast-kartulit või mõnd
peenemat lisandit. Vahvaid
sebimisi on jõulude eel hulganisti!
Kuid vahel, kesk neid
kiireid ettevalmistusi ja südantsoojendavat jõulumelu,
kerkivad meelde inimesed,
kes põhjusel-teisel pole saanud endale seda elevust lubada. Kel napib raha või tervist või meelerahu pakkuda
jõulurõõmu iseendale ja lä-

• koostöö kohaliku
omavalitsusega lähtuvalt
puuetega inimeste
erivajadustest;

• järjepidev tegelemine
tervisespordiga;

Lähme sõidame.

• vaba aja sisustamine,
liikmete tegevusaktiivsuse
igakülgne toetamine;
• võimetekohase töö
korraldamine.

Üldjuhul toimuvad ühingu
koosolekud kord kuus igal
teisel teisipäeval algusega
kell 10 Saue Päevakeskuses.
Kütise 4, Saue linn.
Oodatud on kõik huvilised!

Miski ei ole võimatu. Elena Kalbus ja Liia Lumilaid
on vallutanud Paksu Margareta.

Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liit 30. Fotol
Heiki Lumilaid.

Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoja spordipäev Raudsillal.

hakata osalema neil käivitunud pilootprojektis „Tallinna ligipääsetavuse kaardistamine” ja viia läbi kohalik
andmete kogumine Sauel.

Kogutud materjal oli
plaanis
süstematiseerida
ja sisestada internetis kättesaadavaks tehtud veebisaidile. See oleks siis ko-

haks Eestis, kus puudeline,
ekskursioonijuht, elukoha
vahetaja ja teised saavad
kohale minemata teada liikumisvõimalustest mingis

hedastele. Küll tahaks siis
aidata, jagada hingesoojust,
toitu, kingitusi. Et jõuluõhtul oleks kõigil hea!
Saue linna selts on võtnud nõuks viia jõulurõõm
ja -soojus kõikidesse Saue
valla peredesse, kus palju
lapsi või parasjagu kitsamad
ajad. Soovime katta nende
laua hää-parema toidukraamiga, viia neile jõulupraadi
ja piparkooke, et kõht saaks
täis, tuba jõululõhnaline ja
meeled rõõmsad.
Abivajajate privaatsust
me seejuures häirida ei soovi, toidukorvid ja kingitused
jõuavad jõulupühade eel
nendeni valla sotsiaaltöötajate vahendusel.

Jaa, Sinagi saad aidata!
Olgu siis väikese ülekande
näol või jagades abivajajaile
midagi, mida oled ise valmistanud-kasvatanud. Pole
sugugi tähtis, kui väike või
suur Sinu panus on. Oluline,
et saad kaasa lüüa ja pakkuda rõõmu. Nõnda hakkab ju
endalgi hinges soe ja maailm me ümber kasvab südameheaduse läbi senisest
suuremaks.
Sinu heatahtlik abi on
oodatud kuni 15. detsembrini. Rahalise panuse saad
üle kanda Saue linna asumiselts MTÜ arveldusarvele EE292200221072407313
(Swedbank), märkides selgituse reale “Jõulurõõm”. Muu

abipakkumise osas võta palun ühendust Kairega (tel
5559 5228, sildnikkaire@
gmail.com), Ilsega (tel
552 5211, ilse.metsamaa@
gmail.com) või Eveliniga

Jõulurõõmu jagugu kõigile
Jõulud, mis helge ootusena pimedate
sügisõhtute varjus ikka jälle meelde
tulevad, on käegakatsutavas kauguses.

• abi osutamine puuetega
inimeste integreerimisel
tänapäeva ühiskonnas;

• aktiivne koostöö
naaberühingutega,
ühisprojektide elluviimine;

Vedanud on meil jätkuvalt
Kui Riina asus 2003. aastal
tööle ja oli sunnitud suure
töökoormuse tõttu ühingu
juhi kohalt tagasi astuma,
oli meil silmapiiril kohe
aktiivne ja teotahteline Elena Kalbus, kes võttis vastu
ettepaneku asuda juhatuse
esimehe kohale. Tema juhtida on olnud nii ühingu
võimlemise- kui ka näitering.
Invaühingu tegevus on
mitmekülgne
Siia alla mahub koostöö
Harjumaa invaühingutega,
Saue päevakeskusega, kohaliku vabakogudusega,
Koostöös Lääne-Harju
Invaühinguga on toimunud
mitmed ekskursioonid Eestimaa kaunitesse paikadesse, aga ka välismaale, perepäevad Keila-Joal, ühised
spordipäevad.
Meil on sõprusühing Lätis – Incukalna Invalidu biedribai, kes sai 10-aastaseks
veebruaris 2016.
Kaasa on räägitud Harjumaa puudelisi puudutavatel
teemadel. Kahel korral on
Saue invaühingu liige olnud
Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoja tegevjuht.
Oleme ka Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu
liikmed (ELIL). Sealtkaudu
saame palju liikumispuudelistele suunatud spetsiifilist
infot, osaleme nende infopäevadel ja suvelaagrites.
Liidult saime ettepaneku

Saue Linna
Invaühingu
eesmärgid

asulas, avalikus ehitises või
muus paigas.
Invaühing
korraldab
loeng-seminare ja teabepäevi tervishoiu teemadel.
Võimalik on tegeleda tervisevõimlemise ja ujumisega.
Osaleme
Harjumaa
Puuetega Inimeste Nõukoja
korraldatavatel talvistel ja
suvistel spordipäevadel Keilas ja Nelijärvel, Oxforellis
ja Viikingite külas. Oluline
on korraldada puuetega inimestele võimetekohast, n-ö
toetatud tööd.
Saue Linna Invaühingul
on ligikaudu 45 liiget
Aastal 2005 tunnustas linnapea Ero Liivik Saue Linna Invaühingut tänukirjaga.
Invaühingu
ettepanekul
tunnustas Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liit 2007.
aasta tänuüritusel Saue linna hea koostöö eest aasta teo
tiitliga.
Heal meelel saame öelda, et tõhus abi ühingule on
jätkunud siiani ja vallavalitsuse tugi meile on olnud
jätkuv.

(tel 5667 5252, evelinpovel@gmail.com).
Helget ja hingesooja jõuluootust! Olgem ikka terved
ja hoitud!

Kuidas sündis noortegrupp
Turba Kõrvits?
Foto: Eneli Ööpik

TURBA KOOLI KOLMANDA KLASSI
ÕPILASED JA KLASSIJUHATAJA

L

Mida teha kõrvitsatega,
kui neid tuleb palju?
Klassis oli eelnevalt jutuks
olnud loomaaia projekt, et
saab elevandile kõrvitsaid
kasvatada. Nii tegimegi otsuse, et proovime kasvatada

Turba lapsed loodavad, et elevant sai nende kõrvitsatest mõnegi magusa suutäie.

endale ja ka elevantidele.
Mõeldud-tehtud, klass
liitus klassijuhataja Viivika
abiga projektiga „Kõrvitsad
loomaaiale“, sündis noortegrupp Turba Kõrvits.
Suvi möödus kiirelt. Jõudis kätte saagi koristamise aeg. Oli kõrvitsaid, mis

polnudki tahtnud kasvama
hakata. Oli kõrvitsaid, mis
olid väikesed, ja ka neid,
mis olid parajad põrakad.
Loodus on imeline!
Tänaseks päevaks on
kõrvitsad kulleri abiga juba
loomaaias. Loodame, et elevant sai meie läkitatud kõr-

vitsatest nii mõnegi magusa
suutäie.
Kolmanda klassi õpilased ja klassijuhataja on
tänulikud vanematele ja vanavanematele ning teistele
toetajatele - saime jälle ühe
põneva kogemuse võrra rikkamaks.

sesammudele tegemisele ka
maratonil.
Tallinna maraton toimus
sellel aastal tavapärasest
erineva olukorra tõttu virtuaaljooksuna. Toetamaks
laste loomupärast liikumisharjumust, pakkusime ka
meie lastele seda suurepärast võimalust.
Eelnevalt said lapsed kujundada endale sobivad rinnanumbrid ja maratonijooks
võis alata.
Et sportimine oleks
nauditav ja meeldejääv,
laulsime-tantsisime vahepunktides
tantsutunnelis
harjutatud „Kaera-Jaani“
ja sooritasime erinevaid
võimlemisharjutusi. Kõik
osalejad said kaela Tallinna
maratoni medali ja diplomi.

Mõne lapse jaoks oli tegu
elu esimese medaliga, mida
uhkusega kanti veel ka nädal aega hiljem.
Tuleviku lasteaed korraldas omalt poolt 22. septembril Laagri piirkonna lastele
vahva nutiseikluse, millest
võttis osa ka Nõlvaku lasteaed. Meie tegevuspunktis
„Tantsutunnel“ said kõik pered rõõmsalt „Kaera-Jaani“
tantsida - oli küllaga lusti ja
liikumisrõõmu!
Tarkusekuu september
inspireeris Nõlvaku lasteaia peret väärtustama veelgi
enam liikumist ja sportlikku tegevust värskes õhus
ning vabas looduses!

Tervislikud teated
Nõlvaku lasteaiast

Tervise Arengu Instituudi soovitusel
peaksid eelkooliealised lapsed liikuma
päevas kokku vähemalt 3 tundi, millest
60 minutit sellise intensiivsusega, mis
paneb neid hingeldama ja higistama.
Eriti oluline on, et liikumine toimuks
läbi erinevate tegevuste.
MEELIS MÄEKALLE
Nõlvaku lasteaia tervise-ja
liikumisõpetaja

N

õlvaku lasteaed on
tervist edendav lasteaed ja liikumine
erinevates keskkondades on
meile hingelähedane.
23.-30. septembril toimus
juba 6. üleeuroopaline spordinädal. Nõlvaku lasteaed
koos lastevanematega osales selles väga tublilt.
Juba kolmandat aastat on
lasteaia ümber maha märgitud ligikaudu 400-meetrine ring ja peredele loodud
vabatahtlik võimalus veeta üheskoos aktiivset aega
värskes õhus.
Võimalust kasutas 82
perekonda, ühtekokku läbisid nad ümber lasteaia 705
ringi.
Nii kogunes nädala jooksul 282 tervislikku kilomeetrit. Kõige tublimad käijad olid lasteaia 6-7-aastased
lapsed Karu-Sellide rühmast 303 ringiga, järgnesid
5-6-aastased Allikalapsed

152 ringiga ja 4-5-aastased
Liblikad 111 ringiga.
Tänusõnad tublidele lastevanematele, kes sooritasid väärtuslikke samme ja
veetsid lastega koos tervislikult aega. Kõik osalejad
said mälestuseks diplomi ja
kosutava terviseampsu.
Kuna tervis ja liikumine
on meil lasteaias aukohal,
osalesid lapsed lisaks tervi-

Meie rühma asendamatu lapsevanem Andro viis
meid oma retrobussiga Järveotsa järve äärde. Sünnipäevalistel olid kaasas oma moonakotid.
Nagu ikka sünnipäeval, laulsime ka sünnipäevalapsele sügisele ja
lugesime luuletuse.
Õpetaja Katrin rääkis järve ääres lastele ohutust käitumisest
veekogu ääres ja mida teha, kui sõber on vette kukkunud. Meenutasime ilusal suvel nähtud mere ja Järveotsa järve suuruste erinevust.
Kohe teekonna alguses nägime, mis oli saanud suvega ilusast
piibelehest, ja saime teadmise, et õite asemele ilmunud oranžid
marjad on väga mürgised.
Seejärel jõudsime mööda metsarada sangleppade juurde, mis
kasvavad hallist lepast palju kõrgemaks, mille koor on palju paksem, vahel peaaegu must, lehestik on tumeroheline ja läikiv. Lapsed nägid, mis juhtub, kui puukoort on töödelnud kooreüraskid ja
mille tulemusena puu lõpuks hukkub.
Õpetaja Katrin esitas lastele mõistatusi tuntud puude kohta,
mille lapsed enamasti ära arvasid.
Sügise metsakandikule olid valmis pandud kenad kärbseseened ja kukeseened. Näitasime lastele, et seenekübar lõigatakse
jala küljest noa abil, et järgmisel aastalgi samast kohast seeni
leiaks.
Palju nalja pakkusid õpetajaabi Ulvi näidatud murumuna ja
tossuseen. Murumuna meenutas laste arvates tuumapommi, kuid
tossuseen kahjuks tossu välja ei andnud.
Nägemata ei jäänud sipelgate tare ja uruhiirte hotell.
Et nälg hakkas näpistama, seadsime sammud järve äärde, et
moonakotid lahti pakkida. Küll maistes värskes õhus toit hästi,
isegi tavaline võileib. Õpetajad pakkusid soovijatele sügisandidest
valmistatud õunakooki ja pirni-õuna-pohla moosi. Järgnesid mängud ja laulumängud, mille teemad olid seotud saabunud sügisega.
KATRIN, TIINA JA ULVI
Rühmaõpetajad
Foto: Tiina Umbsaar

apsed kasvatasid kodudes erinevaid taimi: herneid, rediseid,
kurke, sibulaid. Jagasid
vahvaid pilte tegemistest
teistelegi. See osutus nii põnevaks tegevuseks, et pandi
kasvama esimene kõrvits.

Turba lasteaia Buratino
rühmal tuli sel korral
sügis teisiti

Nr 20 / oktoober / 2020

Kevadine
distantsõpe
kujunes Turba
kooli kolmandale
klassile põnevaid
väljakutseid
esitavaks.
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Kui nälg näpistama hakkas, pakkisid Buratino rühma lapsed
moonakotid lahti.

Lugemisisu kutsub
lugemishuvilisi lapsi liituma
12. oktoobril algas Eesti Lastekirjanduse Keskuse
lugemisprogrammi „Lugemisisu“ uus hooaeg, et innustada 5–10-aastasi lapsi üle kogu Eesti raamatuid
lugema.
Saue vallas saavad lugemisisuga lapsed programmis kaasa lüüa
Saue Linna Raamatukogus, Saue Vallaraamatukogus ning Turba
Raamatukogus.
Lugemisisu programmis osalev laps saab endale raamatukogust lugemispassi, kuhu loetud raamat kirja panna ja täita väike
lisaülesanne loetud raamatu kohta.
Kooliaasta lõpus premeeritakse kõiki viis raamatut läbi lugenud ja lugemispassi täitnud lapsi lugemisdiplomiga.
Lasteaialapsed saavad lugemisprogrammis osaleda rühmana,
kus õpetaja abiga tegutsetakse loetud raamatuga ühiselt, näiteks
koostades sellest näitust või kasvatades sõnapuud.
Lugemisprogrammis osalevad klassid ja lasteaiarühmad on
oodatud raamatukokku teematundidesse, et üheskoos uuemate
vahvate lasteraamatutega tutvuda ja lugemismänge mängida.
„Lugemisisu“ hooaeg kestab 12. oktoobrist 2020 kuni 15. maini
2021, liituda võib kogu programmi kestmise ajal. Head lugemisisu!
SILLE ROSS
Saue Vallaraamatukogu juhataja

ALA

AEG

KOHT

Male

12. november kell 18.30

Haiba

Vibusport

18. november kell 16.30-20.30

Saue linn

Koroona

29. november kell 10.00

Haiba

Korvpalli vabavisked

3. detsember kell 18.30

Haiba

Suusatamine

16. jaanuar kell 12.00

Alema

Lauatennis

7. veebruar kell 10.00

Haiba

Kaugushüpe + 60m

veebruar

Saue linn

Ujumine

veebruar

Laagri

Kabe

11. veebruar kell 18.30

Haiba

Kardisõit

14. veebruar kell 12.00

Laitse

Sulgpall

20. veebruar kell 10.00

Ruila

Sõudeergomeeter

4. märts kell 18.30

Haiba

Laskmine

märts

Männiku

Discgolf

15. aprill kell 18.30

Kernu

Orienteerumine

aprill

Ääsmäe

Jüriööjooks

23. aprill kell 20.00

Kohatu

Jalgrattakross

mai

Kernu

Noolevise, tennis,
sangpommi rebimine

8. mai kell 10.00

Adila

Kettaheide, odavise,
jalgpallelemendid

15. mail kell 11.00

Kernu

Pidulik lõpetamine 15. mail pärast võistlusi Kernus.
Uuele hooajale on alanud registreerimine aadressil kpoldaru@
gmail.com või telefonil 521 4206, Kaljo Põldaru. Võistluste edukaks
läbiviimiseks palun teha see vähemalt 10. novembriks.

Saue valla 2021. aasta
talimängude ajakava
ALA

AEG

KOHT

Sulgpall

21.11 kell 10.00

Ruila

Koroona

28.11 kell 10.00

Haiba

Korvpalli vabavisked

10.12 kell 10.00

Haiba

Suusatamine

16.01 kell 12.00

Alema

Male

21.01 kell 18.30

Haiba

Lauatennis

30.01 kell 10.00

Haiba

Kardisõit

14.02 kell 12.00

Laitse

Kabe

18.02 kell 18.30

Haiba

Sõudmine

04.03 kell 18.30

Haiba

Võrkpall

27.03 kell 10.00

Ruila

Discqolf

08.04 kell 18.30

Kernu

Sportlik mälumäng

12.04 kell 18.30

Haiba

INFO
• Kaljo Põldaru, telefon 521 4206
• Kuldar Paju, telefon 505 2463
Mõlema võistluse juhend ja ajakava on leitav
Saue Spordikeskuse kodulehelt aadressil spordikeskus.ee.

Soe sügisilm tõi orienteeruma
veidi vähem kui 50 inimest
Foto: Kaimo Käärmann-Liive

Võistluse „Kernu
Terasmees ja Terasnaine
2021“ orienteeruv ajakava

„Soovisin laupäeval Saue linnas
sportlikult aega viita. Valikut oli palju,
näiteks ujula, jõusaal, väljas jooksmine.
Orienteerumine tundus aga kõige
parem valik ja see mind siia tõi“, ütles
lühikese jooksuraja kõige kiiremini
läbinud mees Joonas Hendre finišis.
KAIMO
KÄÄRMANN-LIIVE

S

oe sügisilm tõi 10. oktoobril orienteeruma
veidi vähem kui 50
inimest. Enamus osalejatest
soovis raja lihtsalt läbida ja
punktid üles leida, kuid kohal olid ka sportlased, kelle
eesmärk oli asine trennikogemus saada.
Saue Spordikeskus koostöös spordiklubiga Saue
Tammed pakkus võimaluse

valida lühikese ja pika jooksuraja vahel. Kes aga rattaga kohale tuli, võis valida
rattaorienteerumiseks sobivad rajad - kontrollpunktid asusid teedel ja radadel
- ning taas oli valikus nii
lühem kui pikem rada.
Sel korral koguneti uue
vallamaja juurde, kust osalejad rajale läksid, et üles
leida Saue linna paigutatud
punktid, pikale rattarajale
suundujad sõitsid ka Vanamõisa küla tänavatel.

Kes rattaga kohale tuli, võis valida rattaorienteerumiseks sobivad
rajad.

Nimetame siinkohal lisaks Joonasele ka teised
radade kiireimad naised
ja mehed: Tuuli Teppan
(lühike jooksurada), Tuuli
Urgard, Meelis Telliskivi
(lühike rattarada), Laura
Joonas, Marko Tammist
(pikk jooksurada), Marika

Kopõlova, Mart Pais (pikk
rattarada).
Kaardi tegi Johannes
Tasa, rajad planeeris Lauri
Malsroos - mõlemad spordiklubist Saue Tammed.
Aitäh kõigile, kes laupäeva
pärastlõuna orienteerudes
veetsid!

Koolide karikas Saue
gümnaasiumi kardipoistele
Septembris toimunud kardispordi Eesti
meistrivõistluste etapilt, millel anti
ühtlasi välja ka Eesti Koolispordiliidu
auhinnad, tõid Saue gümnaasiumi
poisid koolide arvestuses taas koju
karika. Seekord hõbedase.
SAUE VALDUR
leht@sauevald.ee

K

ogu tänavune kardispordi
meistrivõistluste
hooaeg
kujunes teistmoodi kevade
tõttu tavapärasest kahe etapi võrra lühemaks.
Saue poisid olid juunikuust oktoobrini kestnud
hooajal esindatud kolmes
noorimas võistlusklassis ja
kokkuvõttes võeti ka kaks
pjedestaalikohta.
2020. aasta hooaja kokkuvõttes tuli Devin Sagadi

(7. klass) võistlusklassis Rotax Junior teisele kohale ja
Tiit-Villem Toomingas (8.
klass) kolmandale kohale.
Klassis Mini60 tuli Tõnis-Johannes Toomingas (5.
klass) kuuendale ja klassis
Micro60 Mattias Ojapõld
(3. klass) samuti kuuendale
kohale. Nimetatud võistlusklassid on sarja osavõtjaterohkeimad.
On rõõm tõdeda, et meiekandi noorte huvi kiiruse,
osavuse ja mootorite vastu
nii tugevalt kanda on kinnitanud!

Hooaja debütant
Kui teiste kardipoiste nimed on lehelugejatele tuttavad, siis
Mattias Ojapõllule oli see hooaeg Eesti meistrivõistlustel kardispordis esimene. Esimesel võistlusel Rapla kardirajal saavutas ta
tubli 4. koha 12 võistleja seas. Teisel võistlusel Põltsamaa kardirajal tuli 5. koht. Kolmandal etapil pidi Mattias tehnilise vea tõttu
katkestama. 4. etapil Aravete kardirajal tõusis Mattias poodiumi
teisele astmele.
Kiirus oli igal etapil olemas, kuid kogenematus on see, mille
tõttu võtab korraliku tulemuse saavutamine veel veidi aega. Esimese hooaja kokkuvõttes Mattiasele klassis Micro60 kuues koht.

Foto: Eesti Kardiliit
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Nissi kooli olümpiamängudel võtsid
mõõtu Valhalla Kuningriik, Allyklandia,
Maximaa ja Iuglandia

E

elnevalt oli kool liitunud Eesti Olümpiaakadeemia
kooliolümpiamängude projektiga, sealt saadud rahaline toetus aitas katta spordisündmuse lõppvaatuses
rikkaliku auhinnalaua.
Olümpiamänge korraldades soovisime kaasa aidata
õpilaste mitmete oskuste
ja võimete arendamisele.
Organiseerimisvõime, ettevõtlikkus, meeskonnatöö ja
sportlik pingutus olid ühed
olulisemad märksõnad mängude läbiviimisel.
Teine eesmärk oli kaasa aidata olümpiahariduse
levikule ja mõtestamisele
õpilaste seas. Kooliolümpiamängude programmis matkisime päris olümpiamängude tavasid, viisime läbi
olümpiaharidusnädala
ja
emotsiooniderohked spordivõistlused.
Loosi tahtel jagunes sadakond 5.-9. klassi õpilast
nelja väljamõeldud nimedega riiki. Valhalla Kuningriik, Allyklandia, Maximaa

ja Iuglandia osalesid olümpiaharidusnädalal
spordiviktoriinis, valmistasid
kõnekad plakatid (sportlaste kummalised rituaalid,
sportronimine, uus teivashüppe rekord, suusahüppaja Eddie the Eagle), samuti
maskotid ja riigilipud.
Projektis kirjeldatud tegevuste elluviimise eest
seisid head õpetajatest riikide presidendid: Julius Liiv,
Evelin Alliksaar, Kristel
Källo ja Mauno Reimann
ning üheksanda klasside
õpilastest ministrid. Olümpiamängude
spordipidu
juhtis artikli autor, kehalise
kasvatuse õpetaja Andres
Elmik.
Pidu algas trummipõrina
saatel läbi aleviku kulgenud
võistlejate paraadiga. Teekonnal toetasid võistlejaid
kõlavalt 2. klassi õpilased.
Avatseremoonia järgis
päris olümpiamängude tavasid. Kooli direktor Annely Ajaots pidas avakõne ja
kuulutas mängud avatuks.
Tseremoonial
külalisena
osalenud Eesti noorema
põlvkonna tippkergejõustiklane Keiso Pedriks heiskas olümpiahümni saatel

Fotod: Nissi kooli pildiarhiiv

Olümpiamängud algasid piduliku marsiga, kus osalesid kõikide
riikide esindused.

Olümpiatule süütamine.

olümpialipu. Tule süütasid
kooli aktiivsemad sportlased Kurmet Kutti ja Karin
Rüüberg. Sportlaste vande
andis õpilasesinduse juht
Andrus Ehrpais ja kohtunike eest rääkis huvijuht
Mauno Reimann. Avamise
lõpetas hip-hop stiilis särtsakas tantsuetteaste.

Kooli olümpiakomitee
oli seekord mängude kavva
valinud mitte just tavapärased spordialad. Olümpiamedalid (147 tükki) ja
eriauhinnad anti välja pendelteatejooksus, hoota kolmikhüppes, turboodaviskes,
vibulaskmises, raevukalt
kaasaelamiseks
kujune-

Emotsiooniderohke köievedu.

nud viimasemehejooksus ja
köieveos, jalgrattakrossis,
jalgpallis, pallilahingus ja
pushvõrkpallis. Neli tundi
kestnud sportimine lõppes
autasustamisega.
Auhindu jagus kõikide
riikide esindajatele. Nii mõnelgi noorsportlasel oli kaelas rohkem kui üks medal.
Üksikaladel tulid olümpiavõitjateks noorematest
Frida Mia Ragilo (3), Helery Virroja, Kasper Verner,
Marten Lindepuu, Kardo
Kutti ja vanematest Emma
Tsernikova, Hannela Aasa,
Sanna Elisabeth Armilda
Ylönen, Darel Grünberg,
Orm Jakob Kuusemets ja
Andrus Ehrpais.
Võistkonnaaladel
võidutses Vallhalla jalgpallis
(parim väravalööja Maximaa mees Rene Vinkel)
ja pallilahingus, Iuglandia
pushvõrkpallis, Allyklandia
nooremate ja Maximaa vanemate köieveos.

Riikide vahel peeti ka
punktiarvestust. Pingeline
heitlus kestis viimase alani. Napi üldvõidu saavutas
riik nimega Maximaa ja
langetas lõputseremoonial
olümpialipu. Spordiprojekti
lõpetab sõit Tartusse, kus
külastatakse Eesti Spordimuuseumi.
Esimesed muljed olümpiamängudest olid õpilastel
väga positiivsed ja ülevad,
sooviti tungivalt juba järgmisel aastal uusi. Uue staadioni valmimisega pakuti
välja korraldada tänapäevased mängud, kõlas ka antiikmängude mõte. Elame,
näeme!
Tänusõnad
kuuluvad
kõikidele osalejatele, kaasatud õpetajatele ja koolitöötajatele, samuti Eesti
Olümpiaakadeemia
kooliolümpiamängude projektikonkursi ja spordinädala eestvedajatele.
Citius, altius, fortius!

Foto: Eneli Ööpik

Spordinädal pani Turba koolipere liikuma
Turba kool osales 23.-30. septembril
üle-eestilisel spordinädalal, mis
toimus nüüdseks juba kuuendat korda.
Spordinädala eestvedaja on Eesti
Olümpiakomitee koostöös ühendusega
Sport Kõigile.
KRISTI KIVISILD
Kehalise kasvatuse õpetaja

12.

septembril
avati
Turba kooli uus tartaankattega staadion ning
kooli kehalise kasvatuse
õpetajad Kristi Kivisild ja
Gaide Ilves nägid spordinädalas suurepärast võimalust
pakkuda lastele sportlikku väljakutset ning alustada uue staadioni rekordite
püstitamisega,
saavutada
tulemusi, mida lapsed ja ka
teised staadioni kasutajad
erinevatel võistlustel ületama võiksid hakata.
Lisaks mõtlesid kehalise
kasvatuse õpetajad koostöös
huvijuht Eneli Ööpikuga

välja veel mitmeid teisi erinevaid sportlikke tegevusi
teisteks spordinädala päevadeks.
Turba koolil täitus tänavu 80 tegutsemisaastat ning
selle auks otsustasime esitada igale klassile väljakutse
läbida 5 päeva jooksul kogu
klassiga kokku vähemalt 80
kilomeetrit. Seda kas kõndides, joostes või jalgrattaga
sõites.
Iga koolipäeva hommikul
koondati tulemused klassis kokku ja peeti hoolikalt
järge, kui palju veel lõpptulemusest puudu on või kui
esimene eesmärk 80 km
kiirelt kokku saadi, siis seati endale klassisiseselt juba
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Kevadel haiguspuhangu tõttu
edasilükatud Nissi põhikooli
esimesed kooliolümpiamängud said
spordinädala viimasel päeval, 30.
septembril sportliku lahenduse.
ANDRES ELMIK
Kehalise kasvatuse õpetaja

11

Tähelepanu, valmis, start!

uued sihid.
Üheksast
klassikomplektist täitis kooli püstitatud eesmärgi seitse klassi.
Kõige rohkem kilomeetreid
kogusid I kooliastmes teine,
II kooliastmes viies ja III

kooliastmes üheksas klass.
Oma panuse sellesse üleskutsesse andsid ka kooli
õpetajad ja klassijuhatajad.
Kahel koolipäeval osalesid klassid koolimajas
toimunud QR koodi jahis.

Majas oli 20 erinevat tegevuskoodi. Kool andis osalevatele klassidele tahvelarvuti ja iga koodi juures avanes
sooritamist ootav ülesanne,
mis nädala temaatikast lähtuvalt oli sportlik.
Spordinädala
lõpetas
staadioni rekordite püstitamise päev. Mõõtu võeti
kolmel alal: 60 m jooks,
kaugushüpe ja pallivises.
Kindlasti ei ole lihtne kõiki alasid teha ühel päeval ja
ühe koolitunni jooksul, aga
lapsed olid väga tublid ja

liigset väsimust keegi neist
ei kurtnud. Igal spordialal
selgusid iga klassi parima
tulemuse saavutanud neiu ja
noormees.
Kui kõik spordialad läbitud, kogunes koolipere
taas üheskoos staadionile, et
võistelda Turba kooli sünnipäeva auks 80 m pendelteatejooksus. Oli näha, et üheskoos tegutsemine lastele
meeldib ja meeskonnavaim
on igati au sees. Selleski
ettevõtmises panid õpetajad välja oma võistkonna ja
pakkusid lastele tublit konkurentsi.
Spordinädala korraldajad
saatsid osalejate premeerimiseks mitmeid auhindu:
spordinädala logoga kotid,
torusallid, tervislikud müslibatoonid. Magusaid auhindu lisas juurde kool.
Täname Eesti Olümpiakomiteed, ühendust Sport
Kõigile, kõiki osalenud õpilasi, õpetajaid ja kaasaelajaid.
Liikudes võidad alati!
#beactive #spordinadal
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KULTUURIKALENDER OKTOOBER-NOVEMBER
AEG

ÜRITUS

TOIMUMISKOHT JA AEG

KONTAKTID

14.0930.10

Näitus "Läbi aja. Mängud ja
mänguasjad"

Laagri kultuurikeskuse
pikas saalis

FB: Laagri kultuurikeskus
tel 679 6765, laagri@sauekultuur.ee

28.10.

Kino "Viimased"

kell 19 Turba kultuurimajas

FB: Kultuuriselts NISSI SÄRTS
nissisarts@gmail.com, tel 5341 4517

28.10.

Kino "Rong Busanisse 2"

kell 20 Ääsmäe
külakeskuses

FB:Ääsmäe
www.aasmae.weebly.com

29.10.

Porikuu veini ja jazzi õhtu

kell 18.30 Ääsmäe
külaplatsikohvikus

FB:Ääsmäe
www.aasmae.weebly.com

30.10.

Kino "Südamering"

kell 11 ja 19 Laagri
kultuurikeskuses

FB: Laagri kultuurikeskus
tel 679 6765, laagri@sauekultuur.ee

30.10.

Vatsla Pürojämm 2020

kell 18 Hr Surma
seikluspargis

surm@surm.ee

30.10.

Haiba rahvamaja 36. hooaja
avamine ja Saue valla
sünnipäevapidu

kell 19.30 Haiba
rahvamajas

FB: Haiba Rahvamaja tel 505 2463,
kurdar.paju@sauekultuur.ee

01.11.

Hingedepäeva kohtumine maag
Liina Velskriga

kell 12 Lehetu
külakeskuses

tel 5839 4995, info@lehetu.ee

01., 08 ja Laagri Kristliku Koguduse
15.11.
jumalateenistus ja pühapäevakool

kell 12 Laagri
kultuurikeskuses

www.laagrikogudus.ee

01.11.

kell 15 Ääsmäe
külakeskuses

FB:Ääsmäe
www.aasmae.weebly.com

Etendus "Täpselt nagu roos"

2020.-2021. hooajal Saue
vallas toimuv huvitegevus
täiskasvanutele
PIIRKOND

HUVITEGEVUSE/
HUVIRINGI LÄBIVIIJA

Kernu

Haiba rahvamaja

Kernu

HUVITEGEVUSE/
HUVIRINGI
LÄBIVIIMISE
KOHT

HUVITEGEVUS,
HUVIRING

INFO JA KONTAKT

Haiba rahvamaja

rahvatants

marju@teekivi.ee

Haiba rahvamaja

Haiba rahvamaja

lauatennis

Kaljo Põldaru,
kpoldaru@gmail.com

Saue linn

Saue Kultuuri- ja
Huvikeskus

maalikursus
Saue gümnaasiumi
täiskasvanutele,
kunstiklass
savituba peredele

sirje.luberg@
sauehuvikeskus.ee

Saue linn

Saue Kultuuri- ja
Huvikeskus

Saue gümnaasiumi Saue Kägara
aula
rahvatantsurühm

Mare Rebane,
tel 5682 6617

Saue linn

Saue Kultuuri- ja
Huvikeskus

Saue
Saue Simmajad nais- ja
noortekeskuse saal segarühm

Kalev Israel, tel 507 8758

Saue linn

Saue Kultuuri- ja
Huvikeskus

Saue lasteaed
Midrimaa

Reet Jürgens, tel 522 3635

Saue linn

Saue Segakoor MTÜ

Saue gümnaasiumi
Saue segakoor
aula

Elviira Alamaa, tel 522 5359

Saue linn

Saue Päevakeskus

Saue
seenioritantsu
noortekeskuse saal ansambel Senjoriitad

Mare Rebane, tel 5682 6617

rahvamuusikakapell
Saue Kägara

02.11.

Mälumängusari Haibas

kell 19 Haiba rahvamajas

FB: Haiba Rahvamaja
tel 505 2463, haiba@sauekultuur.ee

06.11.

Etendus "Vanuse 50 varjundit"

kell 19 Nissi põhikoolis

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

Saue linn

Saue Päevakeskus

Saue päevakeskus

tervisevõimlemine,
tantsurühm Vokiratas

Elena Kalbus, tel 5194 4767

07.11.

Isadepäev-perepäev "Koos isaga"

kell 11 Laagri
kultuurikeskuses

FB: Laagri kultuurikeskus
tel 679 6765, laagri@sauekultuur.ee

Saue linn

Saue Päevakeskus

Saue päevakeskus

naisansambel Rukkilill

Tõnu Kangron, tel 5556
8605

07.11.

Isadepäeva staadionijooks

kell 12 Saue staadionil

rainer.kukk@sauespordikeskus.ee

Saue linn

Saue Päevakeskus

Saue päevakeskus

käsitööring

Viive Ehrberg, tel 5358 4511

Saue Päevakeskus

Saue päevakeskus

qigong

Liivi Lents, tel 5303 5883

07.11.

Kontsert "Eesti ukuleeleorkester
teeb poppi"

Saue linn

kell 14 Hüüru mõisas

tel 523 8261, info@huuru.ee

Saue linn

Saue Päevakeskus

Saue päevakeskus

näitering

Virko Annus, tel 514 1771

07.11.

Saue valla sünnipäevakontsert
ja tordi söömine. Esineb Eesti
ukuleeleorkester

kell 18 Laagri
kultuurikeskuses

FB: Laagri kultuurikeskus
tel 679 6765, laagri@sauekultuur.ee

Eneken Maripuu, eneken.
maripuu@sauekultuur.ee

08.11.

Etendus "Agulihärrad"

kell 19 Ääsmäe
külakeskuses

09.11.

Kontserttuur "Sõnadeta
pühendus" Tanel-Eiko Novikov ja
Tiit Joamets

kell 19 Laagri
kultuurikeskuses

Riisipere

Riisipere kultuurimaja

Nissi põhikool

naisrahvatantsurühmad
Roosi1, Roosi2

Riisipere

Nissi põhikool

FB:Ääsmäe
www.aasmae.weebly.com

Riisipere kultuurimaja/
Arte Movimento

Kristine Esko
seltskonnatants

Marii Tunnel,
marii@artemovimento.ee

Riisipere

Riisipere kultuurimaja

Riisipere lasteaed

Riisipere kammerkoor

Anu Parts,
anuparts25@gmail.com

FB: Laagri kultuurikeskus
tel 679 6765, laagri@sauekultuur.ee

Riisipere

Riisipere kultuurimaja

Nissi Maarja
kogudusemaja

käsitööring Nobenäpud,
Eneken Maripuu, eneken.
tervisevõimlejad
maripuu@sauekultuur.ee
Puruvanakesed

Riisipere

Riisipere kultuurimaja

Riisipere lasteaed

rahvatantsurühm
Riisipere
Tantsumemmed ja Taat

Turba

Riisipere kultuurimaja

Turba kultuurimaja naiskoor Nelli

Turba

Riisipere kultuurimaja

Turba kultuurimaja

memmede tantsuring
Haspel

Mari Tomp,
mari.tomp@laagrik.edu.ee

Turba

Riisipere kultuurimaja

Turba kultuurimaja

naisrahvatantsurühm
Tantsupisik

Katrin Salep,
katrin.salep@mail.ee

Lehetu

Lehetu külaselts

Lehetu külakeskus

loovtöö ring

Elvi Urgas,
valjaotsatalu@gmail.com

tel 523 8261, info@huuru.ee

LAAGRI HUVIALAKOOL OOTAB KURSUSTELE,
TREENINGUTELE JA TÄIENDUSÕPPELE
KERAAMIKA TÖÖTUBA TÄISKASVANUTELE

Erinevaid keraamikatehnikaid kasutades on võimalik valmistada ainulaadseid keraamikatooteid.
Kursused toimuvad kahes rühmas
• 28. oktoober kuni 9. detsember, kolmapäeviti kell 18-19.30
• 29. oktoober kuni 10. detsember, neljapäeviti kell 18-19.30
Juhendab kunstnik-keraamik Irja Kändler.
Kursused toimuvad Laagri Kooli savikojas (Veskitammi 22, Laagri )
Kursuse hind: töötoas osalemine seitsmel korral maksab 80 eurot inimese kohta. Hind sisaldab tööks
vajalikke vahendeid, materjale, savi, glasuuri ja keraamikaahju kasutamist.

• aitab Sind kiirustavas maailmas maandada, aitab puhastada pea mõtetest ja väljuda „pidevalt kiire“
programmist,
• aitab ennast tasakaalustada, lõdvestada ja parandada une kvaliteeti,
• aitab ennast taastada ja uuesti energiaga laadida,
• aitab iseendaga ühendust võtta, parandada intuitsiooni ja tunnetust,
• aitab arendada füüsilist vastupidavust,
võib Sulle sobida Kundalini jooga.
Joogatunnid toimuvad teisipäeviti kell 18.15-19.45 Veskitammi Lasteaia saalis (Veskitammi 22, Laagri).
Lasteaeda sisenemine toimub Laagri Kooli peaukse kaudu.
Juhendajad Navjeet Kaur / Ruth Tomson: ruthtomsonile@gmail.com, tel 522 4392.
Õppetasu: 35 eurot kuus, kaks akadeemilist tundi nädalas.

TÄIENDUSÕPE PÕHIKOOLI LÕPETAJALE JA GÜMNAASIUMISSE ASTUJALE

Ootame kursustele 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 erinevatesse gümnaasiumidesse
kandideerimiseks.
EESTI KEELE JA KIRJANDUSE KURSUSED
• 3. november 2020 kuni 16. veebruar 2021

MATEMAATIKA KURSUSED
• I ja II RÜHM 11. jaanuar kuni 26. aprill 2021
Kursused toimuvad Laagri Koolis (Veskitammi 22, Laagri).
Maksumus 145 eurot. Õppemaksu on võimalik tasuda ka kuupõhiselt 36,25 eurot kuus.
Tulge meile õppima, aitame teil koolis õpitud materjali kinnistada ja korrata!

INFO JA
REGISTREERIMINE

Laagri Huvialakool
Telefon: 5193 3522

E-post: taigur@laagrihuvialakool.ee
www.laagrihuvialakool.ee

Jaan Vaidla,
jaan.vaidla@gmail.com

Hüüru

MTÜ Hüüru külaselts

Hüüru mõis

laste tantsuring,
väärikate võimlemine,
seltsi Sügiskuld
jututuba, saviring
lastele, täskasvanute
saviring, näitering,
beebikool,
täiskasvanute
võimlemine

Laagri

Sektskonnatantsu klubi

Laagri
kultuurikeskus

hobitantsijad,
seltskonnatantsu
algkursus

Käthe Kobin, tel 513 3038;
e-mail kathekobin887@
hotmail.com

Laagri

Laagri kultuurikeskus

Laagri
kultuurikeskus

Ema ja Lapse
Hommikuklubi

Laagri kultuurikeskus,
tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

Laagri

Laagri kultuurikeskus

Laagri
kultuurikeskus

Wannamoisa segakoor

Anne Mari Hamburg,
tel 5669 1096

Laagri

Harrastusteater

Laagri
kultuurikeskus

Harrastusteater
MÄNGUTEATER

Kersti Simon, tel 5690 9009

Laagri

Laagri kultuurikeskus

Laagri
kultuurikeskus

naisansambel Pihlamari Sirje Ojavee, tel 5649 0960

Laagri

Rahvatantsuselts Laagri Laagri
Leegid
kultuurikeskus

Laagri

Laagri kultuurikeskus

Turba

Kultuuriselts Nissi Särts
Turba kultuurimaja käsitöötoa koolitused
MTÜ

nissisarts@gmail.com

Turba

Kultuuriselts Nissi Särts
Turba kultuurimaja Anni jumping
MTÜ

Anni Kendra,
anni.kendra@gmail.com

Vanamõisa

Vanamõisa Küla MTÜ

Vanamõisa
seltsimaja

keraamika töötoad

Kaja Tammsalu, 510 1348,
kajatammsalu@gmail.com

Vanamõisa

Vanamõisa Küla MTÜ

Vanamõisa
seltsimaja

memme-taadi klubi

Aino Kiirend, tel 5380 9386

Vanamõisa

Vanamõisa Küla MTÜ

Vanamõisa
seltsimaja

seltskonnatantsu
kursused

Helen Klandorf,
tel 510 9493,
tkrevalia@tkrevalia.ee

Vanamõisa

Vanamõisa Küla MTÜ

Vanamõisa
seltsimaja

Latin Dance

Evely Vaigur, tel 517 5717,
latindancepanter@
gmail.com

KUNDALINI JOOGA TÄISKASVANUTELE!

Kõik joogaliigid on väga head, küsimus on selles, milline joogaliikidest just Sulle kõige paremini sobib,
mida Sa vajad ja otsid. Kui Sa otsid kehalist praktikat, mis

Piret Kunts,
kuntspiret@gmail.com

Laagri
kultuurikeskus

rahvatantsu segarühm

Mirel Püss, tel 517 4614

eakate tantsuline
liikumine

Elju Vackermann,
tel 527 2715
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KOOS ISAGA
LAAGRI KULTUURIKESKUSES 7. NOVEMBRIL KELL 11

KONTSERTTUUR

Sõnadeta pühendus
Raimond Valgre muusika vibrafonil

Tanel-Eiko

Tiit

Novikov

11.00

Joamets

KLOUN UMMI TSIRKUSE SHOW

PEALE ETENDUST:
KÕIK LAPSED ON OODATUD KOOS ISSI JA EMMEGA
TSIRKUSE KÄSITÖÖMEISTRITE TÖÖTUPPA
UUDISTAJAID OOTAB VIKERKAARE MUUSIKATUBA
JA MÄNGUTUBA KOLLANE PARDIKE

Sissep

ä

TASUäTs on
A!

9.11 Laagri kultuurikeskuses kell 19
Piletid 10 eur

Lisainfo: Laagri kultuurikeskus, tel 679 6765, laagri@sauekultuur.ee

Käsitsitrükis pileti saad osta kohapealt.
Trükitud pileti PILETIMAAILMAS.
LISAINFO: Laagri kultuurikeskus, Veskitammi 8 Laagri, tel 679 6765

LAAGRI KULTUURIKESKUSES 7. NOVEMBRIL KELL 18
SAUE VALLA SÜNNIPÄEVAKONTSERT

November Ääsmäe Külakeskuses
01.11 kogu pere Tervisepäev
01.11 etendus Täpselt nagu roos
08.11 etendus Agulihärrad
11.11 kino Igavik meie vahel
12.11 loovusklubi
15.11 kontsert Sõnadeta
pühendus
19.11 raamatuklubi
22.11 sõõrikuhommik Ruuduline
Ninja
25.11 kino Tõlkijad
26.11 jazzi ja veiniklubi
29.11 advendikohvik
Vaata lisaks hJps://aasmae.weebly.com/

Hr.

Su r

ma

lu
Seik

sp a

EESTI UKULELEORKESTER
TEEB POPPI!

Ääsmäe Külakeskuse
Tervisepäev

Popi ja rocki lemmiklood,
solistid ja esiettekanded!

01.11
10.00-13.00
Tasuta proovitrennid
Tervisetoodete müük
Avatud kohvik
Korraldab Ääsmäe Külakogu
Vaata lisaks h@ps://
aasmae.weebly.com/

Sissepääs tasuta

SAUEVALLAKAS!
TULE JA TÄHISTAME
KOOS SAUE VALLA
SÜNNIPÄEVA!

Lisainfo ja kohtade broneerimine tel 679 6765

r gi s

30. oktoobril 2020
kell 18
Pilet 10€,
vanematega koos lapsed tasuta.

surm.ee
Peasponsor
pürotehnikafirma

Laupäeval 14. novembril 2020
Algusega 17.00 Saue Kontserdisaalis

Saue Simmajad nais - ja segarühma kontsert

„ÜHISELT TEEL“

Suurel tantsukontserdil astuvad veel üles tantsurühmad:
"Rõõmutallad" ja "Kohila naised" Kohilast, Saue Gümnaasiumi
noorte tantsurühm ja Laura-Liisa Kümnik.
Pärast kontserti jätkub pidu tantsuga.

Korraldaja: Tantsurühmad Saue Simmajad
Suurtoetaja: Saue Vallavalitsus

JUMALATEENISTUSED
SAUE KIRIKUS
1. november kell 13 kontsert-jumalateenistus
Juhatab Erki Kuld. Muusikaga teenivad EELK
Nõva Püha Olevi koguduse koor ja Saue
koguduse ansambel.
48. november kell 13 ISADEPÄEV
Teenistust juhatab ja jutlustab Erki Kuld. Piibli
teksti loeb Evi Tatarlõ.
15. november kell 13
Teenistust juhatab ja jutlustab Raivo Kauatel.
Piibli teksti loeb Ene Mänd.
22. november kell 13
Teenistust juhatab ja teenib muusikaga Andrus
Vaiklo.. Piibli teksti loeb ja tunnistab Marika
Malein-Vaiklo.
29. november kell 13 esimene advent
Teenistust juhatab Vahur Utno. Muusikaga
teenib ansambel Eluallikas ja sõbrad.
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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.
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 hoolduslõikust. Puude üldseisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. Tel 51 33 458, info@ohtlikpuu.ee,
www.ohtlikpuu.ee
Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd. Majade, kõrvalhoonete ehitamine täislahendustega.
53 529 476 mehitus@gmail.com
Fekaalivedu ja kogumiskaevude tühjendus! Helista
ja küsi pakkumist tel 53 468 430.
Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel:
56393588. www.väikeekskavaator.ee
Korstnapühkimisteenus. Tel. 53330556. Korstnahooldus.ee
Hoonete renoveerimine, juurdeehitused, pööningute välja ehitamine, muinsuskaitse tööd, fassaadide, katuste, vundamentide soojustamine ja renoveerimine. T. 53072076, info@viimistlusehitus.ee

Pakume Eestis toodetud kvaliteetset puitbriketti ja
pelletit. Müüme ka väikseid koguseid. Info 55597572
Ostan kokku autosid. Sobivad igas seisukorras. Autode arvelt kustutamine. Järgi tulemine puksiiriga.
Telefon 53451955, e-mail autosober@gmail.com.
Kuulutus ei aegu.
Auto Ost. Ostan kasutusena jäänud seisva sõiduki
(sõiduauto, maastur, kaubik). Ei pea olema sõidukorras. Võib olla arvelt maas. Kiire tehing ja vormistamine. Tel 53654085, skampus@online.ee
Keila Lemmikloomapood müüb kvaliteetset kodulindude täissööta (tibudele, noorkanadele, munevatele kanadele, broileritele, kalkunitele). Poes
saadaval kõik linnupidamiseks vajalik inventar:
sööturid, jooturid, inkubaatorid jms. Täiendav info:
628 8888. Asume: Haapsalu mnt 21, Keila. Avatud:
E-R 10:00-18:00, L 10:00-14:00
Erinevas vanuses kanade müük Sauel. Info 50 74710.
Samas võimalik tellida vuti- ja kanamune. Sauele
toimetan kohale teisipäeviti, teistel päevadel saab
kätte Keilas.

Mahla pressimisteenus ja mahlamüük Harjumaal
Kose vallas. Lisainfo: 56219762.

Ostan Harju KEK´i aktsiaid parim hind piirkonnas.
Küsi lisa gsm +37255650829.

Veoteenused ja ehitusmaterjali transport. Kraanaga veoauto saab ise peale/maha tõsta kuni 2t raskusega kaupa. Big-Bag kottide vedu (1m3 / 1t). Tel.
58363882

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

TÖÖ

Alkoholipood SANDRAKE aadressil Laagri Veskitamme 3 vajab müüjat. Lisainfo 5153426

Töökeskkonnaspetsialist (FIE) nõustab töötajaid
ja tööandjaid töötervishoiu ja tööohutuse alaselt ja osutab töökeskkonnaalast täisteenust.
T.5101084, ain.ohutustehnika@gmail.com.

Otsime hoidjat 1.8-aastasele rõõmsale poisile. Hoidmine toimuks aeg ajalt, mõned tunnid päevas või õhtul, ajagraafik kokkuleppel. Oleme avatud erinevatele
pakkumistele. Asume Saue linnas. Merit, 56 61 00 73.

Vannitubade renoveerimine. Plaatimine ja siseviimistlus 53728382
Majade, korterite remont ja ehitustööd. Kõik
tööd, mis vaja, et teie korter või maja oleks korras ja kaasaegne. Hinnapakkumine nii tööle, kui
ka materjalile. Töödele ja materjalile garantii. Tel:
56900480, jare.ehitus@gmail.com.
MÜÜK/OST
Sõidukite kokkuost (auto, buss, veok, haagis, tehnika). Tel 55678016
Ostan kasutult seisma jäänud või kiirmüügihinnaga sõidukeid. Toimivaid, avariilisi, riketega, arvelt
maas, vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. Koha peal
kiire vormistamine ja tehing. Pakkumisi ootan seisevauto@gmail.com või 56188671 Järgi tulen puksiiriga ja tasun sularahas. Vormistan ja arvelt maha
võtan ise. Vaata lisaks www.seisevauto.ee
Kuiv okaspuu al 55 €/rm, kask al 62 €/rm, haab al
50 €/rm, metsakuiv al 45 €/rm; toores kask al 52 €/
rm, okaspuu al 44 €/rm. Pikkus 30, 40, 50 cm. Tel
516 4278
Aednikule ökokompostmuld, sõelutud põllumuld, kõdusõnnik (hobuse ja lehma), liiv, kruus,
freesasfalt, graniitkillustik, killustik. Kallur väikeveod Tel: 501 5992

AASTAPÄEVA PEOLE,
14. novembril 2020
JÕGISOO SELTSIMAJAS.
Lisainfo: info@jogisooseltsimaja.ee
51909011 Liisi Särak

Ostan kinnistut eramaja või paarismaja ehituseks,
pakkuda võib nii Saue kui Saku vallas. Portaalide
kuulutustega kursis. 56212231

Anda rendile bensiinimootoriga halumasin. Masin
asub Harjumaal Kose vallas. Tel: 55948418

Fassaadid, üldehitus, plekitööd, krohvimine, viimistlus 57878925

95.

Müük. Kuivad küttepuud, 30 cm, 40 L võrkkott: lepp
2,70 €, kask 3,20 €. Kohale veoga. 5270884
Ostan kiirmüügihinnaga sõidukeid, kaubikuid, masinaparke, maastureid jms. Võivad vajada remonti, värvimist, pesemist kõik oleneb hinnast. Pakun
kuni 90% turuhinnast! Tee julgelt enda pakkumine.
Hea hinna korral kiire tehing! 56615766

Arvutite remont, hooldus, Windows 7/8/10 taastamine, seadmete utiliseerimine. IT-alased konsultatsioonid.Varukoopiate loomine. Viirusetõrje.
Printerite installeerimine. Kohaletuleku võimalus.
Tel 5551 2500

Vastuvõtt E ja T,
tel 60 52 112,
e-post: saue@notarmail.ee

HEAD
Saue-Jõgisoo Haridusseltsi liikmed
ON RÕÕM KUTSUDA TEID SELTSI

Müüa lõhutud küttepuud kohaletoomisega lepp,
sanglepp, kask, metsakuiv okaspuu, kuiv lepp. Hinnad soodsad. Küsi hinda? Tel. 5099598, pakhalupuu@gmail.com, www.pakhalupuu.ee

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

Teostan ehitus- ja remonditöid, nii sise- kui välistöid, ka pisemad remonditööd. Küsi pakkumist,
56965277

Notarid
Priidu Pärna ja
Lee Mõttus
avasid büroo
Sauel Tule põik 1
(Saue Ärimaja).

Mänguväljakuid tootev ettevõte Laagris otsib oma
kollektiivi asjalikku robotkeevituse operaatorit. Tel:
53047542 E-mail: paul.raid@lappset.com

Mälestame head endist kolleegi

PEETER ANIMÄGI
Avaldame sügavat kaastunnet omastele
Endised töökaaslased Harju EPT Remondi
Tehnoloogia Büroost

Südamlik kaastunne Sirje perele

ÄMMA, VANAEMA JA
VANAVANAEMA
surma puhul.
Eha ja Liia

Professionaalne ja kaasaegne

KORSTNAPÜHKIMISTEENUS
Sinu eramule

Tel 56004050, info@1korsten.ee
www.1korsten.ee

PAKUME SÜGIST
AIAHOOLDUSE TEENUST.
Lehtede riisumine, puude ja
põõsaste kujunduslõikus,
istutusalade korrastus ja
jäätmete äravedu.
Tel: 53225806

OSTAME PÕLLUJA METSAMAAD
Oleme tegutsenud üle 21 aasta
ning meie omandis on üle 14 000ha maad
ANTS ERIK / 50 91 575

Avaldame kaastunnet Ene Kesale

Südamlik kaastunne Ene Männikule

ENN LIIVE

EMA

lahkumisel

kaotuse puhul.

Valingu ja Aila külaselts

Kolleegid Tuleviku Lasteaiast.

ARHITEKT

ERAMAJA PROJEKT
Uus, tagantjärele, laiendus, abihoone.
Hind ehitusloani 1000-1500 €,
oleneb suurusest ja keerukusest.
58 319 789
aare.keel@gmail.com

- 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

Koerte Ilusalong Ratastel
Telli oma lemmiku karvastiku hooldus koju,
kontortisse, suvilasse…
Tuleme peseme teie koera puhtaks, selleks
spetsiaalselt sisustatud kaubikus!

tel. 5555 7647
„PUHAS KOER, PUHAS RÕÕM!“

www.puhaskoer.ee

info@puhaskoer.ee

OÜ SINITIIVIK GRUPP

Teostame vaipade puhastust
villa, sünteetiliste, kaltsu ja
narmasvaipadele.
Transport uksest ukseni tasuta!
55 917 562
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SAUE
PÄEVAKESKUSES
26. NOVEMBER ALATES 10.00

RIISIPERE
NISSI MAARJA
KOGUDUSEMAJAS

Etteregistreerimine
tel. 5323 2454
• kuivasilmatest
• silmarõhu mõõtmine
• optilised
päikeseprillid

transpordikompensatsioon

Vastuvõtt E ja T,
tel 60 52 112,
e-post:
saue@notarmail.ee
Anna
oma soovist
teada 5124 085 või

Silmade kontroll 15€, prilliostjale TASUTA
LAAGRI KÜTTELADU

A

L

TELLIMINE:
504 0304 ja info@kytame.com

150,00 EUR/alus

Asume Laagri Rimi kaubanduskeskuses
Pärnu mnt. 556a

auguga puitbriketi
põlemise aeg 1h pikem

Müügil lemmikloomatoidud ja -tarbed
ning söödalisandid.

RUF PUITBRIKETT – 1000kg

125,00 EUR/alus

195,00 EUR/alus

Soodne küte pelletkatlasse

+

=
MÄNGIM

E

-

LIITU UUE
huviringIGA

=

SÜGISPINKS

TOMIGA

RAHATARGAKS
+

LAAGRI KOOL RUUM NR 209
KOLMAPÄEVITI KELL 16-17.30

21. NOVEMBER

2.-4. KLASSI ÕPILASTELE
35 EUROT KUUS

-

+

=

RUF PUITBRIKETT

PELLET

ALATES

130€
/ALUS

ÜMAR PUITBRIKETT
ALATES

140€

ALATES

190€
/ALUS

/ALUS

EESTI SUURIM VALIK KÜTTEMATERJALE!
Puitbrike� • pellet • kaminapuud
kivisüsi • turbabrike� • grillsüsi

Laagri Tennisekeskus otsib oma kollektiivi
koristajat

KORISTAJA
TÖÖÜLESANDED
• Puhtuse ja korrashoidu tagamine
tennisekeskuses;
• Sealhulgas fuajee ja riietusruumide
hoolduskoristamine.
•
•
•
•

KANDIDAADILT EELDAME
Loomupärast puhtuse ja korra hoidmist;
Teenindusvalmidust;
Korrektsust ja kohusetunnet;
Tähelepanelikkust.

AME
TERD
MEIS

-

REGISTREERImiseks sAADA OMA NIMI
JA SÜNNIAASTA hObIPINKS@GMAIL.COM
ÜRITUS ON TASUTA, PARIMATELE AUHINNAD

TULE TORUPILLIRINGI!

ME
UNISTA

+

=

51 36 999

Kui tunned, et oled töökoha jaoks loodud, siis palume
saata enda CV e-mailile: rain.roigas@laagritennis.ee

JAE JA HÜLGIMÜÜK. KÜSI PAKKUMIST

=

Info ja tellimine
HARJUMAAL
TASUTA TRANSPORT!
www.kü�eladu.ee info@ky�eladu.ee

MUU INFO
• Tööaeg: täis- või osaline tööaeg;
• Asukoht: Tervise 4, Laagri;
• Tööle asumine: november 2020

PELLET – 960kg

ME

RI TENN

Aastast 2002

OMALT POOLT PAKUME
• Konkurentsivõimelist tunnitasu;
• Sõbralikku ja toetavat meeskonda.

kvaliteetne ja ostjate
lemmik

-

AG

Lemmikloomapood

ÜMAR PUITBRIKETT
(auguga) – 1000kg

NUPUTA

e-posti teel personal@tphooldus.ee

IS

20. NOVEMBER ALATES 10.00

Notarid
OSALISE
TÖÖAJAGA
TÖÖ LAAGRI
Priidu
Pärna
ja
PUHASTUSTEENINDAJALE
Lee Mõttus
TÖÖ SISU: Hoolduskoristuse teostamine
üldkäidavatel
ja kontoripindadel.
avasid
büroo
TÖÖAEG: osaline tööaeg, E-R
ajavahemikus
17.00.põik
Tööaega1
Sauelalates
Tule
objektil maksimaalselt 3 tundi.
(Saue
Ärimaja).
TÖÖTASU:
alates 5€/h
ning vajadusel

OOTAN SIND
PROOVITUNDI
esmaspäeval
15.15-16.00
või
neljapäeval
14.05-14.50
Õpetaja: Tarmo Kivisilla
Õppetasu: 25€ kuus
Torupilliring toimub
Laagri Koolis ruum 218
Info ja registreerimine:
Laagri Huvialakool
+372 51 933 522
taigur@laagrihuvialakool.ee
www.laagrihuvialakool.ee

J U H E N D A J A : Liina Saaremäe-Soidla, liina.saaremae@gmail.com

Saue 2010

Laagri 2010

Kanamaristmik 2010

„Saue vald
aastal 2020”

30. oktoobril
kell 19.30

Haiba Rahvamaja
36. hooaja avapidu
Saue valla sünnipäevatordiga

Supernova ja Ivo Linna
Etteaste Kait Kall

Näitus
on avatud:

Tasuta

November–detsember 2020
Saue vallavalitsuses

Nõlvaku 2020

Alliku ja Kotka tee 2020

Jaanuar–veebruar 2021
Laagri kultuurikeskuses

Saue 2020

NÄITUS

V A A T A L I S A K S : laagrihuvialakool.ee/tomiga-rahatargaks/

Lisainfo: Laagri kultuurikeskus, tel 679 6765, laagri@sauekultuur.ee

Lisaks saab head-paremat osta baarist. Kaardimakse võimalus.

<p<p
Pühapäeviti
kell 12.00
JUMALATEENISTUSED
PÜHAPÄEVAKOOL LASTELE

1. NOV JUMALATEENISTUS
8. NOV ISADEPÄEVA

PEREJUMALATEENISTUS

OLED OODATUD!
Lisainfo:
www.laagrikogudus.ee

Nr 20 / oktoober / 2020

SILMADE KONTROLL JA
PRILLIDE MÜÜK

Nr 20 / oktoober / 2020

16

HEAD HINNAD OKTOOBRIKUUS!
Smile niisked salvrätikud
beebidele 64tk

2.70

1.70

-27%

Smile niisked
salvrätikud 72 tk

1.99

1.35

-32%

Regina Delicatis Box
salvrätikud karbis
96 lehte 4 kihti

1.79

1.39

-22%

Presto pastad
sarv, spiraal,
penne, spagett 400g

0.49

0.35

-28%
0.87/kg

Suur seapraad
Maks&Moorits

6.90

4.99

Pakkumised kehtivad kuni kaupa jätkub*

Kohviuba Paulig
Classic 1kg

-26%
/kg

Ja lisaks palju teisi häid pakkumisi kauplustes kohapeal!

Saue Kaubakeskus
Kpl. Turba
Kpl. Laitse
Kpl. Nissi

-29%

13.90

9.90

/kg

www.keilaty.ee

Eesti Pagar
kirsi-kohupiima
saiake võiga 320g

2.89

2.09

-28%
6.53/kg

Haapsalu mnt 57b, Keila

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

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

MÜÜK JA PAIGALDUS
Küsi personaalset pakkumist!

Ajutise liikluskorraldusega tegelev
ettevõte Warren Safety OÜ otsib
oma meeskonda

AJUTISE LIIKLUSKORRALDUSE PAIGALDAJAT
OLED SOBIV KANDIDAAT, KUI:
• omad vähemalt B-kategooria
juhtimisõigust
• oled kohusetundlik
• oled füüsiliselt tugev
• omad tehnilist taipu

KASUKS TULEB:
• varasem töökogemus valdkonnas
• valmisolek töötamaks nädalavahetustel
• kui omad C-kategooria juhtimisõigust
OMALT POOLT PAKUME:
• väljakutseid pakkuvat tööd
• väljaõpet
• täistööajaga töökohta
• konkurentsivõimelist palka
• huvitavat ja vaheldusrikast tööd

KONTAKT: Siim Viin, siim@warren.ee
TEL: 5400 5084

Tallinna
KremaToorium

MIS SA PÜHID?
MIS SA
PÜHID?
PAREM
PUHU
VÕI IME!

PAREM PUHU VÕI IME!
Suur valik lehepuhureid ja -imureid koju või profile!
Suur valik lehepuhureid ja -imureid koju või profile!

AS SAMI ambitsioonikasse
meeskonda on oodatud

· CNC TREI- JA
FREESI-KESKUSE (HAAS)
OPERAATOR

Rohkem infot:
personal@sami.ee või 51976863
* Akutoitega, bensiinimootoriga, seljaskantavad

NB! HOOLDUSKAMPAANIA
ALGAS HOOLDUSKAMPAANIA
STIHL
TEHNIKALE
30.11.2020!
„STIHL ANNAB
TASUTA“
01.10 kuni
– 30.11.2019
SAKU: Tehnika 7, tel: 5324 4296

SAKU:
Tehnika
7, tee
tel:10,
5324 4296
PEETRI:
Tuleviku
5558 5709
SAKU:
Tehnika
7, tel:
5324tel:
PEETRI:
Tuleviku
tee
10, 4296
tel: 5558 5709
E-R
9
–
18
ja
L
10
–
13
PEETRI: Tuleviku tee 10, www.aiataht.ee
tel: 5558 5709
E-R
9 – 18 ja L 10 – 13 www.aiataht.ee
E-R 9 – 18 ja L 10 – 13 www.aiataht.ee
www.facebook.com/aiataht

Aadress:
Tule 20, Saue linn 76505, Saue vald

WWW.SAMI.EE

Pakume kõiki matuseteenuseid
Haua-, urni- ja
tuHastamismatused
matuse vormistamise
võimalus internetis
korraldame matuseid üle eesti
ööPäevaringne transPort
kaks kabelit
www.krematoorium.ee
telefon 623 8808 (24h)
Pärnamäe tee 36
Tallinn

