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Saue valla ühes tegusas
kultuurikeskuses, Laitse Graniitvillas
etendub juulikuus kaheteistkümnel
korral vabaõhulavastus „Armastus
Laitses“. Õigupoolest mängitakse
etendust graniitvilla skulptuuriaias,
sest enam kui 30 osalise ja
mastaapsete dekoratsioonidega tükk,
kus vaatajatribüünil on 600 kohta, ei
mahu villa seinte vahele lihtsalt ära.
SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee

E

tenduses näeb kahte
kohalikku muistendit, ent leiab vihjeid
ka tänapäevaeestlast erutavatele teemadele.
Tegevus kannab vaatajad
esmalt keskaega
Laitse parunivõsu Heinrichi (Veljo Reinik) ja imeilusa
talupiiga Adeele (Alice Kirsipuu või Merilin Kirbits)
südantsoojendav armulugu
võtab ootamatult karmi
pöörde, kui Vasalemma
valdjas Teufelhund (Jassi
Zahharov) laseb kaunitari
aadlivere puhtuse hoidmise nimel mõisa keldriseina
müürida.
Teine lugu pajatab 1905.
aasta sündmustest
Taas on tegevust käivitavaks jõuks armastus.
Imeilusa koduõpetajanna
Lauretta (Janne Sevtšenko)
ja mehise tallipoisi Kustase (Kreidy Naudre) tunded
on kaunid ning puhtad, ent
Lauretta järele keelt limpsav parun Herbert (Priit
Öövel) hukutab noored ja
lõpuks ennastki.
Fantaasiat ei ole vaka all
hoitud
Eelnevast ei maksa siiski
järeldada, otsekui oleks
etendus tundeline ja kurb.
Oh ei! Saab nalja ja naerda,
aga mis peamine, on võimalus jälgida selle suve üht
suurimat vaatemängu.
Lavakujunduse autor

Mare Raidma, keda laiemalt tuntakse suurte panoraamsete filmide kunstnikuna, pole fantaasiat
vaka all hoidnud.
Graniitvilla aeda on
ehitatud kuue meetri kõrguse torniga loss, rookatusega taluhoone, mille juures ehtsad koduloomad, ja
mitu väiksemat lava. Ringi
kappavad ratsanikud ja sõidab sajandi algusest pärit
retroauto.
Kui lisada, et etenduses
näeb elu mõtte üle filosofeerivaid lavatöölisi, hüperaktiivset ministrit, innukalt titetranspordiga ametis
kurgi, prisket kalasabaga
näkki ja et tegevuse käigus
joonistab Laitse oma mees
Tauno Kangro natuurist
aktipastelli, siis mõistate,
et rohkem üllatusi ja köitvat
vaatemängu ühte suveõhtusse enam lihtsalt ei mahu.
Tauno Kangrole on see
Krasnojarski ooperiteatri
etenduses „Raffael“ kehastatud kunstniku järel käesoleval aastal juba teine suurem lavaroll.
Vaid armastus annab elule õige hoo
Näidendi autor on Ivo Parbus ja lavastaja Ivo Eensalu,
kellele see on järjekorras
kolmas koostöös valmiv
lavalugu. Lisaks eelpool
nimetatud näitlejatele löövad kaasa Pirjo Levandi,
Aleksander Salmistu, Väino Laes ja teised. Muusikat
teeb populaarsust koguv
Toomas Kralli ansambel.
Juuliõhtutel näeb Laitse

Foto: Ivo Parbus

Suveetendus „Armastus Laitses“ pakub
selle suve vahest suurimat vaatemängu

Etenduse „Armastus Laitses“ proovid ja dekoratsioonide ehitamine käivad koos. 4. juuli esietenduseks peab kõik valmis olema.

Imeilusa koduõpetajanna Lauretta (Janne Sevtšenko)
kostüümikavand.

graniitvillas ülevaid tundeid, silmipimestavat naiseilu, aga ka kirjeldamatut
kurjust ja sõnumeid teispoolsusest. Kõike toimuvat vürtsitavad naerutavad
naljad ja ehe elurõõm. „Armastus Laitses“ näitab kaunitare ja rüütleid, kurjameid
ja pühakuid, sekka rõõmsat
ja vallatut rahvast, kes teab,
et vaid armastus annab elule õige hoo.

Etenduse
korraldajal,
MTÜ-l Kalevipoja Kojutulek on Saue valla rahvale varuks meeldiv üllatus
Tänu Lääne-Harju Koostöökoja Leader meetmest
saadud toetusele toimuvad
11. ja 12. juulil soodusetendused valla elanikele, kus
pileti hind on vaid sümboolne kolm eurot.
Neile etendustele pääsmete saamiseks võtke ühendust oma külaseltsidega.

Vasalemma valdjas Teufelhund (Jassi Zahharov) astub rahva
ette sellises kostüümis.

Saue linna kodanikeühendused ja ettevõtted
saavad saata piletisoovi
meilile laitsesuvi@gmail.
com. Kuigi pakkumisele
läheb kokku 1200 piletit,
peaks kiirustama, sest nii
soodsa hinnaga kaovad
need nagu soojad saiad.
Etendusega samaaegselt
ilmub raamat Laitse legendidest
MTÜ Kalevipoja Kojutulek

on unustusehõlmast päästnud ja trükikõlbulikuks
kohendanud 17 Laitsega
seonduvat legendi, mille
hulgas on sellised pärimuspärlid, nagu „Laitse Roos“,
„Laitse talli kummitused“,
„Laitse valge neitsi“ ja teised. Legendid pani kirja
Ivo Parbus ja illustreeris
Tauno Kangro. Ka raamatu
väljaandmist toetas Leader
meetmest
Lääne-Harju
Koostöökoda.

Saue Vallavolikogu 27.
juuni istungi päevakord
• Saue Vallavolikogu 2. novembri 2017. a otsuse nr 73 „Saue
Vallavolikogu alaliste komisjonide moodustamine“ muutmine
• Saue Vallavolikogu 8. novembri 2017. a otsuse nr 91 „Saue
Vallavolikogu alaliste komisjonide koosseisude kinnitamine“
muutmine
• Turba Kooli põhimäärus
• Saue valla õpilastele sõidusoodustuste andmise tingimused
ja kord
• Saue valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO
põhimäärus
• Valla bussiliinidel piletihinna kehtestamine ja bussisõidul
soodustuse saamise kord
• Vanamõisa külas asuva Aruvälja maaüksuse
munitsipaalomandisse taotlemine
• Arvamuse andmine Kirikla uuringuruumi geoloogilise
uuringu loa taotlusele
• Katastriüksuste sihtotstarvete määramine ehitise
kasutamise otstarbe alusel
• Arvamuse andmine Kalda III kruusakarjääri mäeeraldise
kaevandamisloa taotlusele
• Vallavara otsustuskorras tasu eest rendile andmine
• Laagri alevikus asuva Tervise tn 2 ruumide otsustuskorras
tasu eest kasutusse andmine (Laagri Perearst OÜ)
• Laagri alevikus asuva Tervise tn 2 ruumide otsustuskorras
tasu eest kasutusse andmine (Laagri Hambaravi OÜ)
• Laagri alevikus asuva Tervise tn 2 ruumide otsustuskorras
tasu eest kasutusse andmine (Laagri Apteek OÜ)
• Saue valla erateedel tasuta talvise teehoolduse tegemise
kord
• Saue valla Turba aleviku soojusmajanduse arengukava 20182028 kinnitamine
• Turba alevikku üürielamu rajamine ja taotluse esitamine
KOV elamufondi arendamise programmi investeeringutoetuse
saamiseks
• AS-i Kovek, AS-i Nissi Soojus ja OÜ Haiko Teenused
ühinemislepingu heakskiitmine
• AS-i Kovek põhikirja kinnitamine
• Saue valla, Kernu valla, Nissi valla ja Saue linna 2017. aasta
konsolideeritud majandusaasta aruannete kinnitamine
• Vastus arupärimisele: riigihanke läbiviimisest
Volikogu istung toimub 27. juunil algusega kell 13 Rannakülas.

Volikogu sätestas lemmikloomade
pidamise nõuded
Saue vallavolikogu kinnitas maikuu
istungil Saue valla lemmikloomade pidamise eeskirja, mis sätestab koerte, kasside ja muude lemmikloomade pidamise
nõuded Saue valla territooriumil ning on
kohustuslik täitmiseks kõigile.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

L

emmiklooma pidamise nõuded on ju tegelikult lihtsad: hoia
teda oma korteris, majas või
aias, vaata, et ta hulkuma ei
pääseks, inimesi ja teisi loomi ei häiriks, ohustaks või
kallale ei kipuks, avalikku
korda ei rikuks. Ära kohtle teda halvasti, ära hülga
teda, ära jäta abitusse seisundisse, anna talle piisavalt süüa ja juua – armastust
muidugi ka.
Käi temaga regulaarselt
arsti juures ja lase vaktsineerida. Jalutama minnes
pane kaela rihm ja kui tegu
on tõesti isendiga, kes purelema või hammustama kipub, siis pähe suukorv.
Teada võiks sedagi, et
kui hakkate hulkuvat looma
pidevalt söötma, muutute
automaatselt omanikuks.

de puhul on kiibistamine
soovituslik. Mikrokiipi võib
paigaldada vaid tegevusluba
omav veterinaararst.
Koera ja kassi peab kiibistama 14 päeva jooksul
päevast, mil lemmikloom
sai kolmekuuseks. Täiskasvanud koer või kass tuleb
märgistada 14 päeva jooksul, kui te olete ta endale
võtnud.
Kiibistatud
lemmikloom peab olema registreeritud lemmiklooma registrisse LLR.
Saue vallas korraldab hulkuvate loomade püüdmist
vallavalitsus
Püütud loomad paigutatakse varjupaika, kus neid
hoitakse 14 päeva arvates
kuulutuse
avaldamisest
varjupaiga interneti koduleheküljel või ajakirjanduses. Selle aja jooksul võib
loomapidaja looma tagasi
nõuda, kui ta tasub looma
püüdmis- ja ülalpidamiskulud. Pärast eelnimetatud aja
möödumist antakse loom
uuele pidajale või hukatakse.

Kiibistamine – lihtne viis kodust pagenud
loom uuesti tagasi saada
Paljudes omavalitsustes on lemmikloomade kiibistamine
juba aastaid kohustuslik, ka uue Saue valla territooriumil.
Mikrokiibi kasutuselevõtt loomade identifitseerimise
vahendina on mõnes mõttes revolutsiooniline, kuna pikka
aega põhilise loomade märgistusmeetodina kasutuses olnud
loomade tätoveerimine polnud piisavalt töökindel.
Kiibistamise protseduur on loomale valutu, kiibi number
on kordumatu ja selle võltsimine ülikeeruline. Kiip ise on
riisitera suurune kapsel, mis süstlataolise riistapuu abil
loomale naha alla paigaldatakse. Kiip ei kao ära ja ei kulu
nagu tätoveering.
Mikrokiipi võib paigaldada ainult tegevusluba omav
veterinaararst. Lemmikloomade märgistamine mikrokiibiga
aitab kaasa hulkuvate loomade arvu vähendamisele ning
kiirendab ja lihtsustab kaotsi läinud koera või kassi kokkuviimist omanikuga.
Kiibistatud looma andmed kantakse registrisse koos
omaniku andmetega, et loom oleks võimalik omanikule
tagastada, kui ta on otsustanud omapäi jalutama minna ja
leitakse. Kiibistamine võimaldab saada paremat ülevaadet
lemmikloomade hulgast ning nende liikuvusest Eesti piires,
omavalitsustes tekib territooriumil peetavate kasside ja
koerte kohta asjakohane ülevaade.
Lemmikloomale on võimalik lasta kiip panna ka Saue
loomakliinikus.
Raimond Strastin, Saue loomakliiniku loomaarst

Lisainfo
Saue valla lemmikloomade
pidamise eeskiri on leitav
valla kodulehelt
www.sauevald.ee või
Riigi Teatajast
www.riigiteataja.ee.
Lemmikloomaregister
www.llr.ee
Kui leiad hulkuva looma,
anna teada
Saue vallavalitsus
• Avaliku ruumi spetsialist
Anete Tammeveski

anete.tammeveski@
sauevald.ee;
E-R 654 1124, 5309 9202
• Heakorra spetsialist
Marju Norvik (Saue linn,
endise Nissi ja Kernu
valla territoorium)
marju.norvik@sauevald.ee;
E-R 679 0213, 515 6878
Loomade hoiupaik
L-P 631 4747, www.pets.ee
Eesti loomakaitse selts
info@loomakaitse.ee;
E-R 9-17, 526 7117

Uus sõidugraafik liinil 191
alates 1. augustist

Kaotsi läinud lemmiklooma aitab leida mikrokiip
Koerte ja kasside kiibistamine on Saue vallas kohustuslik, teiste lemmiklooma-

1. augustist muutub liini 191 Tallinn-Saue sõidugraafik.

Adveni soojusvõrgud pälvisid „Tõhusa kaugkütte“ märgise

Tööpäevadel väljub buss Balti jaamast kell 6.20, 7.10, 8.00, 8.50,
9.40, 10.40, 11.40, 12.40, 13.40, 14.40, 15.30, 16.20, 17.10, 18.00,
19.00, 20.10, 21.20 ja 23.00.
Tõkke peatusest Saue linnas väljub buss tööpäevadel kell
6.40, 7.20, 8.10, 9.00, 9.50, 10.40, 11.40, 12.40, 13.40, 14.40, 15.40,
16.30, 17.25, 18.25, 19.25, 20.25, 21.25 ja 22.30.
Laupäeval, pühapäeval ja riiklikel pühadel väljub buss Balti
jaamast kell 9.30, 14.00, 17.10, 20.00 ja 23.00.
Tõkke peatusest Saue linnas väljub buss laupäeval, pühapäeval ja riiklikel pühadel kell 7.30, 10.20, 15.00, 18.10 ja 21.00.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

Muutusid piirkonnapolitseinike
vastuvõtuajad
Vastuvõtud toimuvad Sauel Pärnasalu 17 igal kolmapäeval kell 1012. Riisiperes Nissi tee 53c on vastuvõtt kokkuleppel.
Piirkonnapolitseinik Taavo Soodla 612 4515 (Keila), 612 4555 (Saue).
Piirkonnapolitseinik Annika Koppel 612 4512 (Keila), 612 4555
(Saue).
Noorsoopolitseinik Katri Bergmann 612 4516 (Keila).

Ilmub kaks korda kuus ja toimetatakse tasuta kõikidesse postkastidesse üle valla. Lisaks on leht saadaval vallamajas, halduskeskustes ja kultuurimajades. Tiraaž 10 000. / Toimetus: Saue
Vallavalitsus Tule tn 7, Saue linn 76505, Saue vald, Harjumaa
/ tel: 679 0175, 510 6932 / e-posti aadress: leht@sauevald.ee
/ Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja selguse huvides
sisu lühendada. / Reklaam: reklaam@sauevald.ee. / Reklaami
hinnakiri: www.sauevald.ee/vallaleht. / Trükk: Printall AS, Tala
4, Tallinn. / Kojukanne: Omniva.

Eesti jõujaamade ja kaugkütte ühingu
(EJKÜ) aastakonverentsil anti üle esimesed „Tõhusa kaugkütte“ märgised,
mille pälvisid ka Adven Eesti Laagri ja
Loo soojusvõrgud.
ADVEN EESTI

A

dven Eesti on kaasajastamas kõiki hallatavaid kaugküttevõrke. Laagrisse ja Loole

on ehitatud moodsad puiduhakke katlamajad ning selle
aasta lõpuks on nende alevike soojustrassidest 85%
uuendatud.
„Tõhusa
kaugkütte”

märgis tõendab kaugküttesüsteemi tõhusust ehk
taastuvenergia või koostootmise osakaalu võrgu
kaudu edastatavas soojuses. Märgis omistatakse
kaugküttesüsteemile,
milles - lähtudes Euroopa
Liidu energiatõhususe di-

rektiivis 2012/27/EL sätestatust - kasutatakse soojuse
tootmiseks vähemalt 50%
taastuvenergiat või 50%
heitsoojust või 75% koostoodetud soojust või 50%
sellise energia ja soojuse
kombinatsiooni.
Adven on üks suurimaid
energiatootjaid Eestis, tegutseb 18 kaugküttepiirkonnas. Ettevõte pakub
energialahendusi tööstus- ja
teenindussektoris, varustab
soojusega era- ja ärikliente
ning tegeleb maagaasi jaotusvõrgu haldamisega.

Ohtlik ristmik sai valgusfoori
Esimese suvekuu alguses sai valgusfoori
ohtlik ristmik Saue linnas – Tõkke tänava
ja Tallinna ringtee ristmik.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

A

ila külavanema Janis Ivaski sõnul
on külakogukond
juhtinud politsei, maanteeameti ja omavalitsuse tähelepanu ristmiku ohtudele.
„Tänaseks on pikalt kõneainet pakkunud valgusfoor

olemas, olgu kõik osapooled
selle eest tänatud,“ avaldab
ta tänu kõigile, tänu kellele
valgusfoor paigaldati.
Kodanikualgatuse korras tõstatatud mure sai
lahenduse koostöös maanteeameti ja Saue vallavalitsusega ning kohaliku
elanikkonna
initsiatiivil.
Selline koostöö on eesmär-

giline ja eeskujuks kogu
Eesti Vabariigis.
„Kui tavapäraselt räägime win-win projektist, siis
antud juhul toon välja neli
põhilist märksõna, avaldamaks tänu kõigile seotud
inimestele: paremini kaitstud lapsed liikluses, riigi
maanteeameti kiire ning
vastutustundlik reageering,
omavalitsuse koostöö ja
kogukonna initsiatiiv,“ rõhutab külavanem koostöö
olulisust.

>> Ohtlikul ristmikul reguleerib
nüüd liiklust valgusfoor.

Foto:Sirje Piirsoo
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Riigigümnaasium avab Laagris ukse
hiljemalt 1. septembril 2022
Foto: Anne-Ly Sumre

Vasakult volikogu esimees Harry Pajundi, abivallanem Andres
Kaarmann, haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) koolivõrgu
nõunik Kalle Küttis, vallavanem Andres Laisk, minister Mailis
Reps, HTM kantsler Tea Varrak ja HTM koolivõrgu osakonna
juhataja Raivo Trummal.

jääb haridus- ja teadusministeeriumi kanda. Spordihoone ehitamist rahastatakse vastavalt kokkuleppele
vallaeelarvest ja riigigümnaasium hakkab seda vallalt
üürima. Ülejäänud aegadel
on spordihoone valla enda
koolide ja teiste soovijate
kasutada. Lähiajal lepivad
vallavalitsus ja ministee-

rium kokku edasise täpsema
ajakava, algab kompleksi
projekteerimine.
Kokku on lepitud, et
jätkatakse eelmisel aastal
Riigi Kinnisvara AS-i, Saue
vallavalitsuse ja Eesti Arhitektide Liidu läbiviidud
konkursi võidutööga, BOA
OÜ ideelahendusega „Kaks
kantsi“.

Foto: erakogu

Turba kooli direktor Veikko Kõrv
Veikko Kõrv asub Turba kooli
juhtima 13. augustist. Ta on sündinud
Hiiumaal, lapsepõlv möödus
Haapsalus.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

T

VALLA KOOLID
PAKUVAD TÖÖD

äna elab ta Haapsalu
lähedal maal Vilkla külas Kooli talus.
Keskhariduse
omandas
Haapsalu I keskkoolis ja
kõrghariduse Tallinna pedagoogilises instituudis matemaatika ja füüsika erialal.
Õpetamise kogemus on
uuel direktoril alates aastast
1989. Ta omab koolielust
sisevaadet õpetaja, õppealajuhataja, haridustehnoloogi,
huvi-, arendus- ja koolijuhina. Haridusvaldkonnast
suurema pildi andis talle töö
omavalitsuse haridusnõuniku ja maakonna haridusjuhina.
Kaasaegse
õpikäsituse rakendamisega seotud
väljakutsete juurde jõudis
Veikko Kõrv, töötades koolijuhi ameti kõrval koolitajana hariduse infotehnoloogia
sihtasutuses ja Läänemaa

haridusuuenduse eestvedajana Läänemaa arenduskeskuses. Lisaväärtusena kannab ta endas seitset aastat
erasektori kogemust keskastme juhina Eesti suurimas
kindlustusseltsis.
Veikko Kõrva esimene
töökoht oli Haapsalu Wiedemanni gümnaasium, kus ta
oli õppealajuhataja, asetäitja kooliarenduse ja huvitöö
alal ning füüsika õpetaja.
Järgnes töö Haapsalu linnavalitsuse ja Lääne maavalitsuse haridusosakonnas ning
müügi- ja regioonijuhina
kindlustuses.
Direktorina on Veikko
Kõrv töötanud Haapsalu
k utsehar iduskesk uses,
Vormsi lasteaed-põhikoolis
ja Noarootsi koolis.
2006. aastast viib Veikko Kõrv läbi ka erinevaid
koolitusi.
Turba kooli direktoriks
otsustas Veikko Kõrv kandideerida, kuna kool pa-

SAUE GÜMNAASIUM
• matemaatika õpetaja,
vajadus min 1,0 koormus
• eesti keele õpetaja, vajadus min 1,0 koormus
• inglise keele õpetaja,
vajadus min 1,0 koormus
Ka osalise koormusega
töötada sooviv kandidaat
on oodatud.
Lisainfo: õppejuht Karmi
Rumm, karmirumm@saue.
edu.ee
KERNU PÕHIKOOL
• VIII väikeklassi õpetaja
• eesti keele ja kirjanduse

Veikko Kõrv alustab Turba
kooli direktorina tööd 13.
augustil.

kub väljakutset, mis annab
võimaluse muuta arusaama
koolist, õpetamisest ja õppimisest kaasaegsemaks.
Ta usub, et kaugemas tulevikus ei räägita enam lasteaedadest ja koolidest eraldi. Kaob ära kooliküpsuse
mõiste. Kolmandast-neljandast eluaastast algab kõikidele lastel eakohane õppetöö
- igal lapsel on individuaalne õppimise rada, millest
on teadlikud kõik täiskasvanud, kes lastega tegele-

õpetaja, 1,0 koormus
• arvutiõpetuse õpetaja 8.
klassis, 2 tundi
• keemia ja loodusainete
õpetaja, 0,4 koormus
• draamaõpetaja, 3 tundi
• tööõpetuse õpetaja, 5
tundi
• klassiõpetaja, 1,0 koormus
Nõutav erialane kõrgharidus või sellele vastav
kvalifikatsioon. Haridus
võib olla omandamisel.
CV ja haridust tõendavate
dokumentide koopiad
saata e-aadressile kernu@

kernu.edu.ee. Lisainfo
telefonil 5567 2285.
ÄÄSMÄE PÕHIKOOL
• klassiõpetaja (0,62
ametikohta) 3. klass 13
tundi (asendusõpetaja)
• klassiõpetaja (0,62 ametikohta) 4. klass 13 tundi
• loodusainete õpetaja
(0,29 ametikohta) 7.-9.
klass 6 tundi (füüsika 4
tundi, loodusõpetus 2
tundi)
• eesti keele ja kirjanduse
õpetaja (1,0 ametikohta)
22 tundi

vad. Kaob ära piir lasteaia
ja kooli vahel ning lasteaed
mõistena. Tänased lasteaiad
ja koolid on integreerunud
ühisteks
õppeasutusteks.
„Miks ei võiks siin just Turba kool olla teenäitajaks?“
arvab vastne direktor.
See, et Turba kool ja
lasteaed on sügisest ühise
juhtimise all, tähendab direktorile teatud muutuste
juhtimist, mõtteviisi kujundamist. Oluline on ühine
arusaam, et kodu, kogukond, lasteaed ja kool on
üks terviklik arengukeskkond, milles realiseerub
ühine õppekava, kus laps
avastab ning arendab oma
andeid, saab teadlikuks oma
kutsumusest. Lapsevanemad, õpetajad ja kõik teised
lapse arengukeskkonda kujundavad täiskasvanud on
selle õnnestumise eest vastutavad.
Koolijuhi töös on Veikko Kõrva jaoks esimesel
kohal inimesed ning nende
inspireerimine eesmärkide
püstitamisel ja saavutamisel. Koolijuhi ülesanne tema
arvates on luua keskkond,
kus avaldub inimeste sisemine motivatsioon panustada ja ennast teostada igapäevase töö kaudu.
• väikeklassi õpetaja (0,86
ametikohta) 18 tundi
Lisaks pakub kool
• matemaatikat II-III kooliaste 4-9 tundi
• eesti keelt ja kirjandust II
kooliaste 5-10 tundi
• inglise keelt I-II kooliaste
3-8 tundi
• robootika- ja teadusringi 4 tundi
Avalduse, elulookirjelduse
ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata
aadressil jaanus.kallion@
aasmaekool.ee. Lisainfo
telefonil 5349 1082.

Läbi aegade arvukaimal Harjumaa laulu- ja tantsupeol „Koduteel“ 2. juunil Viimsis astus üles 116
koori 3279 lauljaga.
Lisaks neile veel 21 orkestrit 405 pillimängijaga, 176 tantsurühma 2679 tantsijaga, millele lisanduvad meesansambel, solistid,
saateansambel, näitlejad ja kollektiivide juhendajad ning dirigendid, kokku 6627 esinejat.
Lavastuse pealkirjaks oli „Koduteel“, mis tähistab meie ühist
kodu Harjumaad.
Laulu- ja tantsupeol osalenud annetasid Haiba lastekodule
kokku 430 eurot, tehes nii lastekodu kasvandikele rõõmu, heaolu ja kodutunnet lisava väärt kingituse.
SAUE VALLA KOLLEKTIIVID HARJUMAA LAULU- JA TANTSUPEOL
Puhkpilliorkester Nissi Trollid; Nissi põhikooli mudilaskoor;
Turba ja Nissi kooli 1.-2. klassi ja 3.-4. klassi rahvatantsurühm;
Laagri kooli mudilaskoor, lastekoor, 1.-2. klassi tantsurühm ja
II kooliastme segarühm; Ääsmäe kooli 1.-2. klassi ja 3.-5. klassi tantsulapsed, neidude rühm ja rahvatantsurühm Ääsmäe
neiukesed; Saue gümnaasiumi rahvatantsurühmad Tõrukesed,
Tammetõru ja Päikeseratas, väikeste tüdrukute koor, lastekoor
Tirtsutajad ja noortekoor; Saue muusikakooli puhkpilliorkester; rahvamuusikaansambel Saue Kapell; Ruila mõisa segakoor;
rahvatantsurühmad Laagri Leegid, Saue Simmajad, Saue Kägara, Tantsupisik, Kunglamemmed, Vokiratas; naisrühm Riisipere
Roosi; Ääsmäe naisrühm; Ääsmäe memmederühm Sügis; Riispere memmed ja taat; Kernu tantsumemmed; tantsurühm Haspel ja ingerisoomlaste Tallinna seltsi tantsurühm Kadaja.
SAUE VALDUR
Foto: Andres Putting/Delfi

S

aue valla seisukohalt
on kodulähedane riigigümnaasium viimaste
aastate olulisim objekt nii
hariduse valdkonnas kui ka
tervikuna.
Kui täna elab Saue vallas üle viiesaja gümnaasiumiastmes õppiva noore, siis
vaid 109 õpivad Saue gümnaasiumis. Üle 400 noore
omandab gümnaasiumiharidust muudes omavalitsustes, neist üle 300 Tallinnas.
Rajatav
riigigümnaa-

sium loob senisest suuremad
võimalused kvaliteetseks ja
valikuvõimalustega gümnaasiumihariduseks Saue
vallas. Teiselt poolt aitab see
leevendada ruumipuudust
Saue gümnaasiumis. Pärast
riigigümnaasiumi
valmimist jätkab Saue gümnaasium põhikoolina. Rajatavas
riigigümnaasiumis saab olema 540 õppekohta. Lisaks
õppehoonele valmib kompleksi ka uus spordihoone.
Gümnaasiumi
ehitust
ja sisustust rahastatakse
Euroopa Liidu vahenditest
ning kooli ülalpidamine
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12. juunil allkirjastasid Saue
vallavanem Andres Laisk ning
haridus- ja teadusminister Mailis Reps
kokkuleppe, mille kohaselt alustab
hiljemalt 1. septembril 2022 Laagris
tööd riigigümnaasium.
ANDRES KAARMANN
Abivallavanem

Saue valda esindas
Harjumaa laulu- ja
tantsupeol 37 kollektiivi

Juulist saavad sügava
puudega täisealiste inimeste
hooldajad lisapuhkepäevi
1. juulist on tööl käivatel sügava puudega täisealise inimese hooldajatel võimalik kasutada
tööandja juures kalendriaastas kuni viis tööpäeva
lisapuhkust.
Lisapuhkepäevi saab tööandjalt küsida töötaja, kes hooldab
sügava puudega lähedast. Sügava puudega inimese lähedane
on tema õde, vend, poolõde, poolvend, ema, isa, vanem või vanavanem, abikaasa või registreeritud elukaaslane kooseluseaduse tähenduses. Samuti saavad puhkepäevi kasutada sügava
puudega täisealise inimese eestkostjad või kohaliku omavalitsuse määratud ametlikud hooldajad.
Hoolduspuhkust on võimalik võtta kõik viis tööpäeva korraga või päevade kaupa, seda saab kasutada kalendriaasta jooksul.
Hoolduspuhkuse kasutamiseks peab töötaja selles tööandjaga kokku leppima ja avalduse esitama. Vajadusel on tööandjal
õigus küsida hoolduspuhkuse õigust tõendavaid lisadokumente, milleks võib olla näiteks: kehtiv sügava puude raskusastme
tuvastamise otsus hooldatava kohta või väljavõte rahvastikuregistrist, mis tõendab, et puhkust kasutada sooviv töötaja on
hooldatava lähedane, eestkostja või hooldaja.
Puhkusetasu arvestatakse lisapuhkepäevade eest alampalga määras, mis 2018. aastal on 23,62 eurot päevas. Puhkusetasu
maksab töötajale välja tööandja, kes saab selle hiljemalt kolme
kuu jooksul pärast puhkuse kasutamist sotsiaalkindlustusametilt tagasi taotleda.
Rohkem infot tasustatud hoolduspuhkuse kohta leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.
ee.
SOTSIAALKINDLUSTUSAMET

Saue valla
elanike
keskkonnaalane
õppereis

Saue valla ametlikud teated
DE TA ILPL A NEER INGU TE
AVALIKUSTAMINE

Lisainfo ja registreerimine
telefonil 679 0180 või e-mailil
marju.norvik@sauevald.ee.
Reis on kõigile huvilistele tasuta, kohtade arv on
piiratud.
Kavas
Õppereisi alustame Jõelähtmel asuva Tallinna jäätmete
taaskasutuskeskuse külastusega. Ettevõtte tegevused
on jäätmekütuse tootmine,
biojäätmete kompostimine,
koldetuha käitlemine ja vanandamine ning ladestamine.
Edasi sõidame Paljassaare
reoveepuhastusjaama. Saame
teada, kuidas saab Tallinnast
ja selle lähivaldadest kogutud
reo- ja sademevesi puhtaks
ning mida tehakse reoveesettega ja selle töötlemisel
eralduva biogaasiga.
Reisi lõpetame Saue
valla lepingupartneri Pääsküla
jäätmejaamas, kuhu valla inimesed saavad enda jäätmeid
ära anda. Paljusid jäätmeid ka
tasuta.
Pärast Pääsküla jäätmejaama külastust suundume tagasi
Laagrisse ja reisi lõpetame
Sauel kaubakeskuse ees.
Söök ja jook võtke ise
kaasa. Ilusa ilma korral teeme
pikniku looduses. Halva ilma
korral maiustame bussis.
Arvestama peab, et ekskursioonid on välistingimustes.
Jalutuskäigud territooriumitel
võivad olla üsna pikad (kuni
2 km). Seetõttu pange jalga
madalad, mugavad ja kinnised
jalanõud ning riietuge vastavalt ilmastikule.
MARJU NORVIK
Heakorra spetsialist

Tallinna jäätmete
taaskasutuskeskus.

Iltre tee, Kuuse põik ja Redise tänava vahelise maa-ala
ja lähiala detailplaneering
Saue Vallavalitsus võttis
20.06.2018 korraldusega vastu ja suunas avalikustamisele Laagri alevikus Iltre tee,
Kuuse põik ja Redise tänava
vahelise maa-ala ja lähiala
detailplaneeringu eesmärgiga kuue korterelamu püstitamiseks.
Planeeritav maa-ala (suurusega ca 3,4 ha) asub Laagri
keskuses ning piirneb kolmest küljest Iltre tee, Kuuse
põik ja Redise tänavaga. Korterelamud planeeritakse jätkuks nelja olemasoleva Iltre
teel ja Vae tänaval paikneva
korterelamu kõrvale.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeringualal asuvate kinnistute
ümberkruntimine ning ehitusõiguse määramine kuue
kuni kolme maapealse korrusega, kõrgus maapinnast
kuni 12 m, ja kuni neljateistkümne korteriga (kokku 84
korterit) korterelamute püstitamiseks.
Planeeringuga on lahendatud juurdepääsud, parkimine ja kruntide tehnovarustus ning on määratud
haljastuse ja heakorrastuse
nõuded.
Iga planeeritava kortermaja juurde kavandatakse

parkimiskohad, madal- ja
kõrghaljastus. Kogu planeeritaval maa-alal on kavandatud nn avalik ruum (haljastus,
kõnni-ja kergteed ning laste
mänguväljak).
Maa-ala asub varemkehtestatud Laagri aleviku Redise tn, Vae tn, Kuuse tn ja
Kuuse põik vahelise kvartali
detailplaneeringu koosseisus.
Planeeringu alusel on rajatud neli kortermaja, nelja
kortermaja püstitamiseks on
väljastatud projekteerimistingimused ja nelja korterelamu kohta on koostatud
uus planeering. Kokku tekib
Redise tn, Vae tn, Kuuse tn ja
Kuuse põik vahelise kvartalile 18 korterelamu kompleks
ehk uus korterelamute piirkond.
Kirsimäe tn 11 ja Kirsimäe tn
13 kinnistute ning lähiala detailplaneering
Saue Vallavalitsus võttis
13.06.2018 korraldusega vastu ja suunas avalikustamisele
Laagri alevikus Kirsimäe tn 11
(72701:001:1227) ja Kirsimäe
tn 13 (72601:001:0229) kinnistute ja lähiala detailplaneeringu eesmärgiga kinnistute
kruntimine, maasihtotstarbe
muutmine elamumaaks ning
ehitusõiguse määramine kuni
kahe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks.
Planeeringualal on lahendatud juurdepääsud ning

Iltre tee, Kuuse põik ja Redise tänava vahelisele maa-alale planeeritavad kuus korterelamut
tehnovõrkude lahendus, esitatud servituutide vajadus
ning määratud haljastuse ja
heakorrastuse nõuded.
Kirsimäe tn 11 kinnistu suurus on 2 462 m², mille
jagamise tulemusena ei ole
võimalik moodustada kahte
alates 1 500 m² suurust üksikelamukrunti.
Planeerimisel tuleb lähtuda Saue valla üldplaneeringuga kehtestatud krundi
miinimumsuurustest ja tiheasustusele
vastavatest
planeerimispõhimõtetes t .
Tiheasustusalal peab olema
uute üksikelamute kruntide
suurus 1 500 - 2 400 m².
Planeeringu koosseisu on
kaasatud Kirsimäe tn 13 (suu-

rusega 2 118 m²) elamukrunt,
millest krunditakse Kirsimäe
tn 11 kinnistu koosseisu ca
538 m² maatükk. Liitmise
tulemusel tekkivate elamukruntide suurused on kooskõlas Saue valla üldplaneeringuga kehtestatud krundi
miinimumsuurustega.
Planeeritav maa-ala asub
Laagri alevikus. Põhja poolt
piirnevad kinnistud Seljaku
tänava ja Nõlvaku elurajooniga ning lõuna ja lääne poolt
Saku valla halduspiiriga.
Detailplaneeringute avalikustamise aeg
Detailplaneeringute
avalikustamine toimub 06.07.2018
kuni 19.07.2018 kella 8.00-

16.30 (kolmapäeviti kuni
18.30-ni ja reedeti kella
14.00-ni) Laagri halduskeskuses Veskitammi 4, Laagri alevik, kus on võimalik tutvuda
detailplaneeringute materjaliga.
Avaliku väljapaneku kestel on võimalik tutvuda detailplaneeringute jooniste ja
seletuskirjaga elektrooniliselt valla veebilehel: http://
sauevald.ee/avalikud-valjapanekud-ja-arutelud.
Lähemat informatsiooni
saab planeeringute peaspetsialistilt Maili Metsaotsalt
telefonilt 654 1157 või e-posti
aadressilt maili.metsaots@
sauevald.ee.

Selgusid Harjumaa tänavused kaunimad kodud
Fotod:Sirje Piirsoo

Keskkonnaalane õppereis
Saue valla elanikele toimub
6. juulil.
Buss väljub Saue linna kaubakeskuse (Ridva 15) parklast
kell 9.10 ja Laagrist kultuurikeskuse kõrval (Vae tn) olevast
bussipeatusest 9.30.
Mujalt tulles saab nende
kellaaegadega arvestada. Reisi
orienteeruv lõpp kell 17 Saue
kaubakeskuse parklas.

Foto: www.tjt.ee

Nr 12 / juuni / 2018

4

Maikuu viimasel nädalal
vaatas Harjumaa kauni kodu
hindamiskomisjon üle konkursile
„Eesti kaunis kodu 2018” esitatud
nominendid. Eramute kategoorias
pälvis teise koha Karin Kuldmetsa ja
Airo Aini Saue linnas asuv kodu.
HOL

T

änavune
konkurss
toimus esmakordselt
Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) eestvedamisel. Komisjon hindas
objekte kolmes kategoorias: eramud ja korterelamud tiheasustusalal, maakodud ning ühiskondlikud
hooned või ettevõtted.
Tavapäraselt oli tihedaim konkurents eramute
kategoorias, kus hinnati terviklikku üldmuljet,
kodu välisilme ja keskkonnaga kokku sobivat haljastust, omanäolisust ning
heakorda. Traditsiooniliselt
pälvivad erinevate kategooriate parimad Eesti Vabariigi presidendi tunnustuse.
Maakondliku konkursi parimaid tunnustab Harjumaa
Omavalitsuste Liit sügisel
toimuval tänuüritusel.
Kauneimaks eramuks

tunnistas komisjon üksmeelselt perekond Koore
kodu Muraste külas Harku
vallas. Võitnud kodu tõusis
teiste seast esile mitmete
tugevate külgede poolest.
Krundil oli õhku ja avarust ning naaberkruntide
kõrghaljastust ja loodust oli
oskuslikult seotud krundi
taimestikuga, et üldmulje
jääks veelgi harmoonilisem. Kogu koosluse mõtteline jätk oli aiaga piirnev
heakorrastatud metsaalune.
Esile tuleb tõsta ka hästi
koosmõjuvat ja looduskeskkonda sobivat liigirikast taimevalikut, mis tänavusest pisut erandlikust
kevadsuvest hoolimata nägi
välja kaunis ja pilkupüüdev.
Teise koha vääriliseks
jäi Karin Kuldmetsa ja Airo
Aini Saue linnas asuv kodu,
mis võlus tervikliku ruumilahendusega ja oli väga hubane. Aeda oli oskuslikult
paigutatud tarbe- ja iluaed.

Konkursil teise koha pälvinud Karin Kuldmetsa ja Airo Aini
tagaaia mugavalt sisustatud terrassi vastas on koha leidnud
bassein, looklev kiviplaatidest tee viib metsavärava juurde.

Pererahvas on aiataguse riigimaagi kenasti hooldanud ja
võsast puhastanud. Ühtse terviku moodustavad väikevormid,
sealhulgas piirded, väravad ja välisvalgustus.

Ühtse terviku moodustasid
väikevormid,
sealhulgas
piirded ja väravad, bassein
ja välisvalgustus.
Aeda ilmestavad kivid
on toodud Lõuna-Eestis
asuvast lapsepõlvekodust.
Ka aiatagune riigimaa oli
kenasti hooldatud ja võsast
puhastatud. Aiatagused sarapuud olid pügatud ümarateks ja tekitasid hästimõ-

juva ansambli aiaga.
Kolmandaks tuli Viimsi
vallas Haabneeme alevikus
asuv eramu, mille omanik
on Marju Tark.
Kauneima
maakodu
tiitli pälvis õigustatult Anija valla Ülejõe külas asuv
perekond Lassi kodu. Kaunis ojakäärus asuvas avara
õuega, samas privaatse asukohaga vanale talukohale

rajatud elamises oli kõrvuti
vanade viljapuudega ruumi
nii ilu- kui tarbeaia jaoks
ning mitu õdusat nurgakest
mõnusaks äraolemiseks.
Ühiskondlike hoonete kategoorias tunnustati
Keila linnas asuvat ajaveetmiskohta Scottish House.
Kiriku kõrval asuvas vaikses tänavas olev pilkupüüdev šotipärane hoone tekitab esmapilgul vastakaid
tundeid. Niivõrd erilisena mõjudes võib hetkeks
uskudagi, et põlispuude
varjust välja astudes näed
silmapiiril Šoti mägismaa
nõmmesid. Nimele vääriliselt on taotluslikult seda
stiili aetud lõpuni, olles
julgustavaks eeskujuks nii
mõnelegi tagasihoidlikuma loomuga ettevõtjale.
Nimetatud kõrghaljastus ja
kõrvalkrundile rajatud laste
mänguplats teevad selle sobilikuks vaba aja veetmise
paigaks ka peredele.
Kindlasti jätsid tänavusele konkursile oma jälje
möödunud aastal toimunud
haldusreform ja kohalike
omavalitsuste valimised.
Mitmed varem tugevate objektidega osalenud omavalitsused esinesid seekord tavalisest tagasihoidlikumalt
või jäid hoopis kõrvale.
Harjumaa Omavalitsuste
Liit ja konkursi hindamiskomisjon soovitavad edaspidi julgemalt osaleda.

Foto: Sirje Piirsoo

Maidla külaseltsi eestvedamisel ja
spordiajalooklubi Alfred teadmistega
kaasaaitamisel kerkis 15. juunil
kate Ain Sillaku mälestustahvlilt
Maidla seltsimaja hoovil. Kivi
avamist väärtustasid kohalolekuga
olümpiamedalimehest tõstesportlase
venna lapsed Malle ja Mart.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

M

älestuskivi
avamise juhatas sisse Juta Killing
Maidla külakogust, järgnes
külavanem Margus Reintami sõnavõtt. Olümpiamehe

elust ja võitudest rääkis Jaak
Valdre spordiajalooklubist
Alfred, mis tegeleb spordiajalooliste ürituste korraldamise ja endiste sportlaste
mälestuste jäädvustamisega.
Eesti spordi- ja olümpiamuuseum oli Tartust uudis-

Katte mälestustahvlilt eemaldasid Ain Sillaku venna lapsed
Malle ja Mart, keskel Jaak Valdre.

tamiseks kohale toonud Ain
Sillaku medalid ja aumärgid, teiste seas 1920. aasta
Antverpeni suveolümpiamängude hõbemedal.
Väärikas kivi aga, millele mälestustahvel on paigal-

datud, pärineb sealtsamast
Maidla küllast Männituka
teelt. Ain Sillaku mälestuskivi avamine ja lahtiste uste
päev Maidla seltsimajas oli
osa Hageri kihelkonna päevadest.

Foto: arhiiv

Alfred Schmidt, 1936. aastast Ain Sillak (1.05.1898–5.11.1972)

Alfred Schmidt kalevlasena.

Tulevane olümpiamedalimees nägi
ilmavalgust Maidla mõisa (saksa k
Wredehagen) sepa Mart Schmidti peres.
Kasvades koos teiste mõisamoonakate
lastega, oli Alfred neist jõu poolest küll
üle, kuid seevastu kasvus visa juurde
võtma. Päris selge oli, et lühikesekasvulisest noormehest isa elukutse jätkajat
ei saa. Veelgi uskumatuna võis tookord
tunduda, et temast saab kunagi maailmakuulus sportlane.
1910 läks Schmidtide pere Tallinna. Pelgulinnas, kus perekond elas,
sõbrunes ta kiiresti teiste omavanustega. Kord sattusid poiste kätte vanad
saksakeelsed ajakirjad, kus oli palju
pilte jõumeestest. Poisidki tahtsid
saada niisama tugevaks. Ühisel jõul
valmis Stroomi randa väike spordiplats.
Seal siis rassiti omapead kaks suve.
Siis märkas noorte innukaid askeldusi

ELINA MÄGI

S

aue seeniorteater Virko Annuse juhendusel
oli oma hooaja juba
28. mail lõpetanud etendusega „Kaks mängu linna
parkidesse: ärtumäng ja potimäng“. Mängiti etendust
Saue linna Keskuse pargis,
kuhu see sobis nagu valatult.

Kontserdisari „Eesti
mõisad 2018“ toetab Ruila
mõisakooli lapsi
Agentuuri Corelli Music kroonijuveel, kontserdisari
„Eesti mõisad“, mis tähistab sel suvel kahekümnendat sünnipäeva, on unikaalne kultuurinähtus,
milles romantiline mõisaelamus, ajalugu ja arhitektuuripärlid on ühendatud mõisate kuldajastu
kauni muusika ja metseenlusega.
Foto:Saue päevakeskus

Me oleme eelnevatel aastatel õnneks nende sensitiivset
etteastet korduvalt nautida
saanud.
Soome keele ringi esinemine oli muusikaline koos
suupilli soologa, nende juhendaja on Juha Väliaho.
Käsitööring üllatas videoga
oma tegemistest – ringi juhendab väsimatu Viive Ehrberg. Senjoriitade hoogne
tants Eve-Mall Saare juhtimisel pani rahva kaasa plaksutama.
Raamatuklubi ja kohvikuklubi on osaliselt kattuvad, viimane neist on üllatavalt hoogsalt käima läinud.

Ära riku vöötrajal liiklusreegleid
Paljudel jalgratturitel on pähe kulunud, et uuenenud liiklusseadus annab neile õiguse sõites vöötrada ületada. Nii näebki linnapildis iga päev üle vöötraja tuhisevaid rattaid. Ometi on siin
oluline tingimus, mis muudab sellise käitumise liiklusrikkumiseks. Liiklusseadus ütleb, et autojuht peab vöötrada ületavale
jalgratturile teed andma pööret tehes. Kui aga auto sõidab otse,
ei pea see peatuma vöötraja ees, kui jalgrattur seda sõites ületada soovib. Kui jalgrattur tahab sellist vöötrada ületada, peab
ta sadulast maha tulema, vaid siis on autojuhil kohustus teed
anda.
Kui vöötrajal on jalakäijaid ja mõni auto neile teed annab,
võib rattur tõepoolest sõites vöötrada ületada, kuid ei tohi liikuda jalakäijatest kiiremini.

PÕHJA PREFEKTUUR

Peolõppakord – esineb lauluklubi Metsalilled.

Kevadpeo avasid Vokiratta tantsijad Elena Kalbuse
juhendamisel. Tema vedada on ka tervisevõimlemise
rühmad.
Ansambel
Rukkilill
esines
juhendaja
Tõnu
Kangroni saatel. Saksa keele
daamid, Ann Kalamehega
eesotsas, olid välja otsinud
huvitavaid mõtteteri.
Jane Põldmäe käe all tegutsev daamide võimlemise
ring sedakorda küll üles ei
astunud, aga ringi liikmeid
jagus pea kõikidesse ülejäänutesse esinema. Ka Qigong
Liivi Lentsi ja Juta Koortiga
eesotsas otsustas loobuda.

Pimedal ajal või halva nähtavuse korral peab põlema ees valge
ja taga punane tuli. Tuletame meelde, et alla 16-aastane noor
peab kandma kinni rihmatud jalgratturikiivrit, kuigi seda võiksid kanda ka täiskasvanud inimesed, sest õnnetuste eest pole
nendegi pea kaitstud.
Jalgrattur võib sõiduteel üksi sõita alates 10. eluaastast, kui
ta tunneb liiklusreegleid ja omab jalgratturi juhiluba, mis peab
kaasas olema kõigil 10-15-aastastel jalgratturitel. Jalgrattaga
sõites tuleb olla liikluses väga tähelepanelik, keskenduda enda
ümber toimuvale ja jälgida liiklusreegleid.

Seisa sõiduvahendi turvalisuse eest
Teha tuleks kõik võimalik selleks, et varguse risk viia miinimumini. Võimalusel kasutada valvega jalgrattaparklaid.
Ratast järelevalveta jättes tuleks see kinnitada trosslukuga
mõne statsionaarse eseme, näiteks posti külge. Inimesed arvavad ka, et kui nad tõstavad ratta lukustamata trepikotta, on ratas kaitstud. Tegelikult on trepikodadest jalgrattavargusi kõige
rohkem, kuna ligipääs on võrdlemisi lihtne.
Kindlasti kirjutage üles ratta raaminumber või talletage andmed näiteks Bike-ID andmebaasi. Tehke rattast mõned pildid ja
hoidke alles ostutšekk. Kui aga juhtub, et ratas on varastatud,
teatage sellest politseile ja esitage ratta andmed.

meie spordi üks alustugi Artur Kukk. Nii
sattus Schmidt tõelise sporditegemise
juurde. Kuke asutatud selts Olümpia sai
noore spordipoisi teiseks koduks, kuid
jooksudes, hüpetes, heidetes ja tõugetes
ei saavutanud ta kuigi häid tagajärgi. Ei
sobinud pikamaajookski.
Artur Kukk ei lasknud kasvandike spordivaimustust niisama lihtsalt
jahtuda. Ta viis Alfredi Kloostri tänava
võimlasse, kus harjutasid raskejõustiklased. Ta pani kätte poksikindad, kuid sai
suuremakasvuliste käest armutult klobida. Ka maadlusmatil oli ta teiste väänata. Hoopis teine lugu oli tõstekangiga
– see ei hakanud vastu. Nii leidiski Alfred
endale tumma, kuid väärilise vastase ja
koos sellega sobiva harrastuse.
Pikemalt saab Ain Sillaku sporditegemistest ja eluteest lugeda raamatust
,,Eesti tõstespordi ajavaod I”.

Päevakeskuse ringid lõpetasid
hooaja kevadpeoga
Saue
Päevakeskuses
tegutsevad ringid
ja klubid lõpetasid
hooaja 5. juunil
lõpupeoga.
Esinesid pea kõik
ringid, tänusõnad,
tunnustused ja
lilled kuulusid
juhendajatele ning
eestvedajatele.

Jalgratta hooaeg on käes, aga kas ka sõiduvahend korras. Jalgrattal peavad olema töökorras
pidurid ja signaalkell. Ees valge ja taga punane
ning vähemalt ühe ratta mõlemal küljel kollane
või valge helkur.

Ülevaate nende tegevusest
tegi artikli autor. Tubli raamatuklubi ja kohvikuklubi liige Virge Karu luges
Hando Runneli südamliku
luuletuse „Lapse palve paide pärast“. Lõppakordiks
kujunes peagi viiendat aastat päevakeskuses tegutseva
lauluklubi Metsalilled esinemine, juhendaja Piret Kuld
ja president Mare Kask.
Etteasted vaadatud, nauditi kohvi ja maitsvat võileivatorti, mille eest tänud
Merlele. Loodame, et tuleb
kaunis suvi, et siis sügisel
värskete ja puhanutena, täis
energiat, jälle alustada.

Sari on tänaseks tutvustanud 85 mõisa üle Eesti ja toetanud
igal aastal üht väikest mõisakooli, -hooldekodu või -lastekodu,
Maarja Küla ja TÜ Kliinikumi Lastefondi. Sel aastal lähevad toetused Ruila mõisakooli laste väikekannelde fondi.
KONTSERDID
• R, 20. juuli kell 18 Maarjamäe loss (Tallinn)
• R, 27. juuli kell 18 Kernu mõis (Hageri kihelkond, Harjumaa)
• L, 28. juuli kell 16 Mädapea mõis (Rakvere kihelkond, Virumaa)
• P, 29. juuli kell 17 Ruila mõis (Hageri kihelkond, Harjumaa) –
piletiteta
ESINEJAD
Solist: tenor Valter Soosalu. Barokkansambel Corelli Consort
ajastu pillidel: Mail Sildos ja Meelis Orgse – barokkviiulid, Villu
Vihermäe – barokktšello, Imbi Tarum - klavessiin. Haarav ajalooline taust: Jüri Kuuskemaa. Aukülaline: armastatud kirjanik
Leelo Tungal.
Igas mõisas on tund enne kontserdi algust ja vaheajal avatud mõnusad kohvikud. Ruila mõisakooli toetuseks on avatud
korjanduskarbid, toimuvad heategevusmüügid. Koos tegutsedes sünnivad väikestest asjadest suured! Toetame koos Ruila
mõisakooli lapsi!
Heategevuslik kontserdisari „Eesti mõisad“
20 aastat mõisamuusikat ja metseenlust 100-aastases Eesti Vabariigis Euroopa kultuuripärandi aastal 2018.
Eesti Mõisate Ühenduse tunnustuspreemia „Parim mõisate loo
jutustaja“.
Lähem info: www.corelli.ee
www.facebook.com/corellimusic
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Maidlas avati mälestuskivi kuulsale
tõstesportlasele Ain Sillakule

Jalgratta kõrghooaeg on käes

Munalaskme küla metsade vahel asub
Seppami talu. Õigemini talu maja
mõistes veel ei ole, kuid ligi 4-hektarisel elektrikarjusega piiratud maa-alal
elavad sõbralikus üksmeeles, vabalt ja
õnnelikult kitsed ja lambad, kanad ja
kuked, hani ja pardipere, hobune, koerad ja kassid. Igaühel oma nimi, oma
iseloom ja lugu.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

T

änavu kevadel otsustas Seppami talu perenaine Helen Seppam
nõudluse tõttu - alatasa uuris keegi, kas loomi vaatama
saab tulla - talu uksed avada
ning ootab külla peresid,
lasteaia- ja koolilaste gruppe, sõpruskondi - kõiki, kes
tahavad näha ehedat maaelu, kus loomad on vabalt
inimeste keskel, kus alati on
midagi teoksil ja mingi töö
pooleli.
Nii võib tallu külla tulles leida perenaise talli sõnnikust puhtaks rookimas,
loomadele süüa jagamas või
tegemas parasjagu seda, mis
just tarvilik on. Ei mingit
klantspilti.
Rääkides ajaloost, meenutab Helen, et kõigepealt
oli maaost, seejärel lambad,
kes muru pügavad, siis kitsed, kes võssa kasvanud
metsast parkmetsa rajada aitavad. Paar aastat tagasi viis

pereisa ellu enda unistuse nii tuli tallu hobune.
Kui on juba laut ja söödavarud, ei saa kassita hakkama. Ja loomulikult on valvureid-kaitsjaid koerte näol
vaja. Kanad, pardid, haned
on taluõues aga alati askeldanud.
Seega on igaühel oma
roll. „Kes valvab, kes püüab
hiiri, kes niidab muru, kes
näksib võsa, kes muneb, kes
kireb ja kes on lihtsalt suur
sõber. Kõik ühtmoodi hoitud
ja armastatud,“ räägib enda
loomadest perenaine Helen,
kes neid nii hästi tundma on
õppinud, et pea igaühe hääle
järgi ära tunneb.
Ta lisab, et imeline on
igapäevaselt elu karjas jälgida: loomade ja lindude
omavahelised suhted, võimuvõitlus, kokkuhoidmine, armastus, ema ja lapse
suhted. Loetelu võib pikalt
jätkata.
Talus on vaadata ja teha
palju. Loomade ja lindude
paitamisele ja pildistami-

Fotod: Sirje Piirsoo, Seppami talu

Seppami talu – sinna tasub
viia lapsed ja minna isegi
Seppami talu
Seppami talu asub Telliskivi vkt 3, Munalaskme küla,
Saue vald.
Perenaine Helen Seppam
vastab telefonil 5615 2902.
Lisainfot jagab www.
facebook.com/SeppamiTalu/, valmimas on koduleht
www.seppamitalu.eu.

sele lisaks saab metsatuka
lastealal kiikuda, ronida,
täpsust visata, vanas autos
möllata,
mänguasjadega
mängida ja liivakastis lossi
ehitada, veevulin, linnulaul
ja metsakohin saateks. Hiiglaslik sipelgapesagi tuleb
üle vaadata.
Tulla võib ka sünnipäeva
pidama. Sünnipäevaala on
elektrikarjusega piiratud,
seal asub varjualune laudade ja pinkidega. Olemas
on külmik, veekeedukann,
kohvimasin, pliit, grill ja
suitsuahi. Oma toit ja jook,
mille hulka ei kuulu alkohol, ning nõud tuleb ise kaasa võtta.
Talul on väärtusi veelgi: ettetellimisel saab kaasa
osta kodukana mune, suitsuliha või vinnutatud veiseliha
snäkke, aga näha sedagi,
kuidas kitse lüpsmine käib,
ja proovida, kuidas maitseb
lüpsisoe piim.
Tulevikust
rääkides
unistab Helen esmalt väikeset palkmajast, kus läbi viia
töötubasid või koolitusi, mis
tal mõttes mõlguvad. Eestimaa ilm on ju selline, et
paljudel juhtudel, soovid sa

Kui kõlab salasõna leivale, on iga mees kohal.

Sõnu polegi vaja.

või mitte, ei ole õues mõnus
olla. Siis saab taluelu tubastes tingimustes videote läbi
tutvustada.
Ja lõpuks - küll kerkib
ka oma elamine Helenile, ta abikaasale ja kahele
lapsele, kes selles mõnusas

keskkonnas, loomade ja talu
tööde-toimetamise keskel
suureks sirguda saavad.
Milline õnn, kui järele
mõelda. Linnalaps ju kasvab
laias laastus teadmisega, et
piima, mune, liha, juurikaid
ja puuvilju annab kauplus.

Helen ja Tüütus. Kass sai nime
seetõttu, et linnakorteris
polnud tal piisavalt tegevust
ja nii ta kõiki tüütas.

Kui veel köögi- ja puuvilju
kasvatatakse ise, siis loomapidajaid
peresid-vanavanemaid annab tikutulega
otsida.

Midrimaa kogus heategevusliku koogimüügiga 3855,04 eurot
Heategevusliku kevadpeo traditsioon
Saue lasteaias Midrimaa on aastatepikkune, tänavune oli järjekorras juba 17.
Sellel kevadel oli kevadpidu sportlik,
eeskava koosnes rütmikatest liikumisetteastetest.
HELGI VAHER
Õppealajuhataja

E

t meie lasteaias on
17 rühma, koguneb
igal kevadel õuele ligi
1000 inimest nautima õdede-vendade, laste või lastelaste esinemisi.
Kevadpeo avasõnad lausus õppealajuhataja Andra Salutee. Lasteaia õuele
kogunenud lapsi, lapsevanemaid ja lasteaiaperet tervitas Saue vallavolikogu
esimees Harry Pajundi.
Piduliku sündmuse puhul heiskasid lasteaia lipu
sel kevadel Audentese spordiklubi korraldatud lasteaedade
spordivõistlusel
võidukas võistkonnas olnud
lapsed neid võistlusteks et-

tevalmistanud liikumisõpetajatega.
Kevadpeo tegemisi juhtisid lasteaia sagedastele
külalistele juba varasemast
tuttavad logolapsed Mari,
Jüri ja Kati, kes olid mänguhoos ootamatult kevadpeole sattunud ja siis lustakalt
esinejate tegemistega kaasa
lõid!
Rütmikat eeskava juhendasid liikumisõpetajad
Ly-Miett Lõoke ja Riinu
Vaikne, etteasted olid väga
eripalgelised.
Sportlik kevadpidu oli
oluline igale lasteaialapsele
– said nad ju vahva esinemiskogemuse. Märgiline oli
pidu liikumisõpetaja Ly-Miett Lõokesele, kes otsustas
edaspidi puhkamisele pü-

henduda ja midrimaalastele
pensionipõlve veetes kaasa
elada.
Iga-aastase kevadpeo teeb
heategevuslikuks
suur
koogilaat
Kõigi rühmade lapsevanemad küpsetavad suure hulga
erinevaid pirukaid, kooke,
valmistavad magusaid või
soolaseid suupisteid. Nende
müügist saadud heategevuslik tulu läheb rühmade kasutusse.
Eriti toredaks tegi tänavuse kevadpeo asjaolu,
et väga paljude rühmade
müügilettide taga askeldasid lapsevanemad ja õpetajad-õpetaja abid said peoõhtut nautida.
Heategevuslikult kogutud summade kulutamise
üle peavad rühmad kindlasti
nõu lapsevanematega ja ühiselt otsustatakse, kuidas kogutud summasid laste arengu toetamiseks kasutada.
Tänan koolieelikute rühmade lapsevanemaid panuse eest heategevusse. Kui
teiste rühmade lapsevanemad panustasid oma laste
rühmade hüvanguks, siis

lasteaeda lõpetavate koolieelikute rühmad kinkisid
„stardikapitali“ noorematele
- eriti soe tunne on järgmise
aasta Naksitrallidel, pisikestel Lottedel, Klaabudel ja
Rohutirtsudel. Selline tegu
annab heategevusele veelgi
sügavama sisu.
Lisaväärtust liikumispeo õnnestumisse andsid
Saue jalgpalliklubi noored
mehed lastele sportimiseks
kohale toodud täispuhutava
jalgpalliväljaku ja täpsusviskemänguga ning võitluskunstide klubi treenerid tegemisi tutvustava töötoaga.
Peoõhtu tegid rõõmsamaks suured õhupallid ja
lastele pakutud võimalus
soovikohase näomaalinguga pidu veelgi kelmikamaks
muuta. Mitmeid müügilette
rikastas võimalus kätt proovida õnneloosis.
Müügitulemustest kokkuvõtteid tehes selgus, et
lapsevanemate ja peokülaliste heategevuslik panus
meie rühmade tegevuse toetamiseks kasvas eelmistega võrreldes sellelgi aastal.
Ühtekokku koguti 3855.04
eurot.

Fotod: Saue lasteaed
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Kevadpidu oli sportlik

Lapsevanemad küpsetasid suure hulga erinevaid pirukaid,
kooke, valmistasid magusaid või soolaseid suupisteid.

Fotod: Anne Kuusk

Küünlaümbriste jaht on kõige suurem
lastele mõeldud keskkonnaalane
projekt, mida toetab MTÜ Tuleviku
Heaks. Selle kampaania suurtoetajad
on Krediidipank ja AS Kuusakoski.
Lisaks veel väga palju väiksemaid:
Nuku, Forum Cinemas, Kalev Spa,
Eesti Vabaõhumuuseum, erinevad
seikluspargid jne.

Lapsed esinesid peol pärimuslike laulu- ja tantsudega „Koukapolka“ ja „Puud pole ühesugused“. Ühistantsudena olid kavas
„Mu isamaa armas“ ja „Tillilippu-linnasid“.
Riisipere lasteaiast käib rahvatantsuringis 23 pärimusest huvitunut last vanuses 3-7 aastat. Selle toreda Laulasmaa peoga
lõpetasid lasteaia rahvatantsijad oma teise rahvatantsu hooaja.
HELENA MÕISTLIK
Tantsuõpetaja
Foto: erakogu

K

ampaaniat on korraldatud viis aastat.
Riisipere lasteaed on
küünlaümbriseid kogunud
kaks viimast, sellega tegelevad meie lasteaias õpetajad
Anne Kuusk ja artikli autor.
Tänavu kogusid kõige
rohkem
küünlaümbriseid
Tõrude rühma lapsed - 8 691
ümbrist. Isabella Pedanik
kogus 3 608, Laara Orutalu
3 333 ja Siim Tomberg Pihlakate rühmast 1 649 küünlaümbrist.
Küünlaümbriste jahi lõpetasime saalis, kus tegime
kõigile tulemused teatavaks.
Tänasime tublimaid kampaanias osalejaid tänukirja
ja maiustusega. Jagasime
õpetaja Annega ka keskkonnaalaseid teadmisi. Loodame, et meie lasteaias jääb

küünlaümbriste kogumise
kampaania traditsiooniks.
Neli rühma said kokku
16 579 küünlaümbrist. Eelmisel aastal oli kogus tagasihoidlikum - 6226. Eesti
peale kokku koguti sel aastal 4,1 miljonit küünlaümbrist, seega vähem kui eelmisel aastal, mil koguti 4,7
miljonit küünlaümbrist.
Riisipere lasteaia kõige
lähem vanametalli kogumiskoht Kuusakoski asub
Paldiskis, kuhu meie laste
kogutud
küünlaümbrised
Heimar Tihase abiga jõudsidki.
Meie kõigi eesmärk on,
et Eestimaa puhas loodus
jääks kestma. Loodame, et
koos küünlaümbriste kogumisega tekib lastel ja
lastevanematel
harjumus
koguda juba aastaringselt
küünlaümbrised eraldi kogumiskotti.

Viimane ühispidu
oma lasteaiaga

Tänu Isabella Pedanikule läks taaskasutusse 3 608
küünlaümbrist.

Kuna küünlaümbrised
on alumiiniumist, siis need
ei lagune looduses mitte kunagi. Alumiiniumi saab aga
materjalina uuesti kasutusele võtta. Seega on mõistlik
ümbrised kokku koguda ja
taaskasutusse anda. Tähtis
on ka lastele õpetada jäätmete sorteerimise vajalikkust ja taaskasutuse olulisust. Hoiame oma armsa
Eestimaa puhtana!

Turba kool ja Turba lasteaed on sügisest ühise
juhtimise all. Lasteaia kui omaette asutuse viimane kevadine õuepidu teemal „Rong see sõitis
tsuhh-tsuhh-tsuhh” toimus maikuus. Koos olid
kõikide rühmade lapsed ja vanemad.

Neli rühma said kokku 16 579
küünlaümbrist.

Fotod: Saue gümnaasium

Tervisliku toitumise päevad Saue
gümnaasiumi algklassides
Kooliaasta viimasel trimestril toimusid
Saue gümnaasiumi algklassides PRIA
rahastamisel tervisliku toitumise
päevad „Ma armastan Eesti toitu“.
Projekti eesmärk oli kujundada
tervislikke toitumisharjumusi.
SIRJE RAAGMETS
Klassiõpetaja, projektijuht

1.-4.

klasside
õppesõidud viisid
lapsed tutvuma kodumaise
toidu kasvatusega ja andsid
teadmisi, kuidas tootmine
käib: tutvustasid köögiviljakasvatust,
köögiviljade
töötlemist,
propageerisid
kodumaist toitu (leib, piimatooted, köögiviljad ja smuuti), pakkusid võimalust kodumaist toitu degusteerida.
Kadarbiku Köögiviljad
OÜ-s said 1. klasside lapsed teada, kuidas köögivilju
kasvatatakse, töödeldakse
ja kuidas need jõuavad koolilapse toidulauale. Lapsed
tutvusid erinevate tootmisprotsesside ja valmistoodetega ning päeva lõpuks said
maitsta ja valida ka oma
lemmikmahla ning -smuuti.

Carl Robert Jakobsoni
talumuuseumis Kurgjal läbisid 2.-4. kasside lapsed
õppeprogrammi „Eesti toidu aastaring talus“. Õppeprogramm sisaldas tutvumist
Eesti söögitraditsioonidega,
aastaaegade mõjuga talu
toidulaual ja talus toodetava
toiduga.
Imeilus kevadilm Kurgja talus, tärkav loodus,
käsilolevad kevadtööd ning
laudas kepslevad vasikad ja
lambatalled valmistasid lastele suurt rõõmu.
Põnev oli tutvuda Kurgja talu, selle elanike ja talutöödega. Lapsed valmistasid
taluperena ise võid ja kaerahelbeküpsiseid. Seejärel
istusid nad talupere traditsioone täites söögilauda ja
sõid tervislikku ühepajatoitu, karaskit ja leiba, millele
määrisid omatehtud võid.

Riisipere lasteaia rahvatantsijad osalesid 24. mail
Laulasmaal lasteaialaste XI rahvatantsupäeval.
Oli väga tore pidu ja ilmaga vedas.

Peale reisijate, kelleks olid lapsed, tantsu viis piilupart Henri
„Rongisõidu” loo saatel vagunid oma kohtadele.
Esimeses peatuses Türil väljusid kiisud erinevatest vagunitest (rühmadest) ja tutvustasid ennast teistele.
Torilas väljusid väikesed ja natuke suuremad kutsud ja kirjeldasid ennast. Notsud aga olid ülemeelikud ja lõid hoopis
tantsu. Ühes vagunis oli härra, kes küsis sokkudelt, kus nemad
ära käisid. Vahepeal imetlesid reisijad sinilillede ja võilillede
tantsu.
Viimases peatuses ootasid reisijaid emad ja isad. Buratinod,
Sipsikud ja Mikid lugesid emale luuletuse ja laulsid laulu.
Peo lõpu ühisesse ringi olid aga oodatud kõik tantsima „Kalli-kalli” tantsu oma kalli lapsega. Tantsisid nii emad, isad, vanaemad kui õed ja vennad. Ilmagagi oli kokkulepe ja pidu läks
korda. Turba lasteaed saanuks sügisel 83-aastaseks.
TIINA UMBSAAR
Foto: Turba lasteaed

TERJE LEHTME
Riisipere lasteaia õpetaja

Lasteaialaste
rahvatantsupäev
Laulasmaal
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Riisipere lasteaia lapsed kogusid
jahil 16 579 küünlaümbrist
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Valmib salat Kadarbiku saadetud köögiviljadest

Vigade parandus
Saue Valduri mai teises numbris oli artikli „Soome Siller ja Eesti
Astra tegid Eestile
juubeliks muusikalise kingituse“ pildi allkiri väär. Fotol on laulja, kontserdi ja reisi organiseerija Piret Linnamägi naiskoorist
Astra ja soomepoolne koorivanem. Vabandust.
Kurgja talus valmistasid lapsed ise võid ja kaerahelbeküpsiseid.

Projekti lõpuks saabus
25. mail koolimajja Kadarbiku Köögiviljad OÜ-st suur
köögiviljasaadetis,
mida
klassides prooviti ja millest
maitsvaid salateid valmistati.

Usume, et lapsed järgivad nüüd rohkem tervisliku
toitumise põhimõtteid, söövad koolisööklas ja kodus
meeleldi kodumaist tervislikku toitu.

Riisipere raamatukogu
lahtiolekuajad
2.-30. juulini on raamatukogu suletud.
T, K, N - 11-18; R ja L 11 - 16; P ja E - suletud.

Tõnu Odamuse mälestusvõistlusel
krossduatlonis osales ligi 60 sportlast

Kernu kogukonna populaarne võistlussari Kernu
Terasmees ja Kernu Terasnaine jõudis lõpule.
Kuus kuud kestnud võistlus koosnes naistele 23
ja meestele 24 alast. 39 alustajast oli ka mõni
katkestaja, kes hindas oma võimeid üle.
Võistluse eesmärk oli pakkuda võistlejaile erinevaid
spordialasid ja selgitada välja
mitmekülgsemad sportlased.
Naistest selgus võitja alles
viimase ala, 200m jooksuga.
Kaidi Unas saavutas ainult
ühe alavõidu, kuid edu pant
oli stabiilsus. Meestest kordas
oma tiitlit Rainer Kukk ja seda
päris suure eduga, sest konkurendid Janar Laanemets ja
Rein Lätt vigastasid end võistluste käigus ja ei suutnud
lõpuni konkurentsi pakkuda.
Võistlustel lõi kaasa ka Saue
Kaidi Unas ja Rainer Kukk –
valla volikogu aseesimees ValKernu terasnaine ja terasmees dis Toomast, kuid kiire elutempo ei võimaldanud tal kõikidel aladel osaleda ja seekord piirdus
ta 18. kohaga. Autasustamisel tegi südantliigutava žesti Rainer
Kukk, kes ütles,et õige terasmees on Gennadi Liidig, kes järgmisel
aastal tähistab 6o. sünnipäeva ja kes sel korral saavutas kõrge 4.
koha. „Ole meheks ja hoia seda unikaalset Jüri Kaerpõllu tehtud
karikat enda käes. Oled noortele eeskujuks!“ sõnas Rainer.
Lisaks meestele ja naistele lõid kaasa ka noored ja veteranid.
Noortest olid võidukad Kristjan Fuks Kernu põhikoolist ja Kristin Kairit Sonn Ruila põhikoolist. Veteranide parimad olid Karin
Lähker Kaasiku külast ja Priit Põldaru Haiba külast. Tegemist on
traditsioonilse sarjaga ja loodame sellele jätku.
KALJO PÕLDARU

Kuue parema tulemused

SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee

M

älestusvõistlustel
läksid kõigepealt
võistlustulle kõige
väiksemad sportlased, kes
esmalt jooksid 400 meetrit,
seejärel läbisid sama distantsi rattaga, järgnes taas
400 meetri jooks. Võit kuulus Simon Tammele.
Meeste põhidistantsil 2m jooksu, 10 km ratast ja
2 km jooksu – oli üldjärjestues kiireim Martin Sagaja, järgnesid Siim Vinter ja
Jano Järvelaid.

Naiste
põhidistantsil
(2/5/2) tuli üldjärjestuses
esimeseks Maria Bondarchuk. Teine koht kuulus Kärt Praksile ja kolmas
Kristin Petersonile.
Lühidistantsil
(1/5/1)
võidutses
üldjärjestuses
Oliver Grauen. Teiseks tuli
Ilmar Toomsalu ja kolmandaks Sander Saaring.
Tõnu Odamuse mälestusvõistluse tulemused
võistlusklasside ja üldjärjestuse järgi on leitavad aadressil http://my.raceresult.
com/100332/registration.

Mehed
Rainer Kukk - 604 punkti
Janar Laanemets - 561,5
Priit Põldaru - 546,5
Gennadi Liidig - 520
Risto Kõresoo - 494,5
Armo Aas - 494

Fotod: Sirje Piirsoo, Sportfoto

Naised
Kaidi Unas - 370,5 punkti
Karin Lähker - 369,5
Kristin Kairit Sonn - 360,5
Maret Tombak - 349,5
Ester Leiten-Kukk - 321
Mirje Tombak - 319,5

Saue Spordiklubi korraldas Marko
Pruusi eestvedamisel ja perekond
Odamuse igakülgsel kaasabil 10.
juunil Saue linna jaanituleplatsil ja
Sarapiku terviseradadel krossduatloni
võistluse, et populariseerida ala Saue
lähiümbruses ja mälestada legendaarset
spordimeest Tõnu Odamust. Esimesest
sellisest võistlusest võttis osa pea 60
sportlast, nende seas Tõnu Odamuse
lapselapsed Kristin ja Kristo Peterson.

PartnerAkro noored saavutasid
suurepäraseid tulemusi
Keilas ja Sauel tegutseva akrobaatikaklubi
PartnerAkro õpilased võtsid osa Eesti meistrivõistlustest sportakrobaatikas esimesel juuni nädalavahetusel Tallinnas.
Laupäeval selgusid akrobaatika kooli saalis vanuseklasside ja
kategooriate parimad võistlejad - PartnerAkro noored saavutasid suurepäraseid tulemusi.
Laste A klass tütarlaste paaris
2. koht Anni Mari Tammekand ja Caroli Besterman (Saue linn)
3. koht Artele Kuusk (Saue vald) Anita Tamm (Keila linn)
Laste A kolmikutes
3. koht Herzi Lootsar, Freeta Dikker, Ele-Riin Elmanovitš (Saue
vald)
Noorte kolmikute arvestuses
3. koht Lilli Kärssin (Lääne-Harju vald), Jenna Kers (Keila linn) ja
Maria Golubeva (Saue vald)
Pühapäeval, 3. juunil, leidis aset üritus AcroChallenge ehk
sportakrobaatika Eesti meistrivõistluste finaal. Sel korral oli
eesmärk traditsioonilistest piiridest üle astuda ja võistlused
hallist treeningsaalist uude keskkonda viia. Proovida, mis saab
ühest spordivõistlusest, kui publikuks ei ole 200 lapsevanemat
ja spordihuvilist, vaid iga juhuslik möödakäija. Tegevus toimus
Tallinna vanalinnas Harjumäel, 14 x 14-meetrisel spordiplatsil.
Võistluses osalesid sportlased Eesti akrobaatikaklubidest PartnerAkro, Tirel, Piruett ja Akrobaatika Kool.
NICOLE KHURANA

Sportakrobaatika Eesti meistrivõistluste finaal.

Põhidistantsi start.

Tõnu Odamus
Tõnu Odamus (16.02.19434.07.2017) alustas spordiga
juba väga varajases nooruses Kloostrimetsa radadel
koos noorema õe Reeda
ja venna Indrekuga. Tema
meelepäraste spordialade
hulka kuulusid aerutamine,
murdmaasuusatamine,
jalgrattasõit, jooksmine,
triatlon ja duatlon.
Tõnu oli tahtejõuline,
järjekindel, visa hingega
ja võistlushimuline. Selle
tõestuseks on spordis saavutatud kõrged tulemused:
Tõnu Odamus ühel oma
ega igaüks ei suuda võita
viimastest võistlustest.
raudmehe võistlusi ja pikki
maratone ning seda kõike kõrge eani välja.
Haridusteegi sidus Tõnu spordiga, õppides Tallinna laste
spordikooli suusatamise osakonnas.
Kõrgeid kohti saavutas Tõnu juba 16-aastaselt, kui korjas
KS Dünamo ENSV aerutamisvõistluse erinevatelt distantsidelt kaks kulda ja pronksmedali. Ka järgnevatel aastatel läks
tal nii aerutamise kui murdmaasuusatamise meistrivõistlustel noorte klassis edukalt.
Täisealisena jätkas Tõnu aktiivselt võistlemist ja saavutas kõrgeid kohti. Näiteks 1962. aastal võitis ta Tallinna
meistrivõistlustel aerutamises erinevatel distantsidel kolm
pronksmedalit.
1963. aastal noppis Tõnu sõjaväe meistrivõistlustelt suusatamises esi- ja kolmanda koha ning 10 km jooksus esikoha.
Tõnu pälvis korduvalt kõrgeid kohti Harjumaa meistrivõistlustel jooksus, jalgrattasõidus ja suusatamises, nende
hulgast viimast ala saab lugeda kõige edukamaks.
Ka triatlon ja duatlon olid Tõnu elus olulisel kohal, mõlemal alal võitis ta Eesti meistritiitleid.
Tõnu aitas paljude aastate jooksul Saue linna edukalt
esindada väikelinnade talimängudel. Saue linnavalitsus
tunnustas Tõnu au- ja tänukirjadega pikaajalise tegutsemise
eest spordis ja linna spordielu edendamise eest.
Kuna Tõnu oli edukam just pikematel ja palju vastupidavust nõudnud aladel, meeldis talle väga osaleda erinevatel maratonidel jooksmises, rattasõidus ja suusatamises.
Hilisemal eluperioodil lisandus Tartu rulluisumaraton.
Nimetatud Tartu maratonidesari oli Tõnule väga hingelähedane ja oluline võistlus, millest ta aastaringselt osa võttis.
Tõnu Odamus osales üle 100 korra erinevatel Tartu maratonide etappidel, mille puhul pälvis ta nimelise rinnanumbri ja
spordi suursaadiku tiitli. Ise pidas ta olulisemateks aladeks
vastupidavust nõudvaid järvejookse, erinevaid maratone,
triatlone js duatlone.
Enda jaoks olulisemateks võistluseks pidas Tõnu 1995.
aastal läbitud Vasaloppeti 90 km pikkust suusamaratoni ja
muidugi raudmehe tugevust nõudvat Voka triatloni.
Raudmehe karikad ja tammepärjad võitis ta aastatel
1986 ja 1987 Voka klassikalisel triatlonil (ujumine 3,8 km,
jalgrattasõit 180 km, maratonijooks 42,195 km) veteranide I
vanuseklassis.

Romeo Karu tuli Ukrainas peetud EM-i
kirderegiooni avaetapil kolmandaks
Foto: erakogu

Kaidi Unas ja Rainer Kukk terasnaine ja terasmees

Foto: Karl Ridaste
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Motokrossi Euroopa meistrivõistluste
kirderegiooni esimene etapp
masinaklassidele 65cc ja 85cc toimus
mai keskel Ukrainas Kovelis. Avaetapil
saavutas Saue linna noormees Romeo
Karu (KTM) 85cc klassis kolmanda
koha.
SAUE VALDUR
sirje.piirsoo@sauevald.ee

E

simeses sõidus lõpetas
Romeo lätlase Karlis Alberts Reisulise
(KTM) ja venelase Aleksey
Orlovi (Husqvarna) järel
kolmandana. Teises sõidus
kihutas ta teisena, kuid kukkumine röövis talt sõidu esikolmiku koha. Hoolimata

sellest tuli Romeo viiendaks,
mis andis talle kokkuvõttes kolmanda koha. Reisulis
võttis Ukrainast etapivõidu
ja Orlov oli teine.
Euroopa meistrivõistlustel on kokku neli regiooni,
mille parimad selgitavad
suve lõpuks ka Euroopa
meistrid. Eesti sõitjad osalevad traditsiooniliselt kirderegioonis, kus tänavu peetakse
kolm etappi, koos Baltikumi

Romeo Karu

ja endise idabloki riikide
sõitjatega.
Kirderegiooni järgmine
etapp sõideti 17. juunil Lätis
Stelpes. Kahjuks tabas Lätis
Romeo Karu ebaõnn kohe
kvalifikatsioonisõidus. Ta
tegi stardivõidu, kuid esimesel ringil andis järele ja
purunes tagavelg, mille tule-

musena pidi noormees sõidu
katkestama ja startima võistlussõidul viimaselt kohalt.
Ta sõitis küll end esimeses
sõidus 9. kohale ja teises tuli
viiendaks, mis kokkuvõttes
andis 8. koha. Üldarvestuses on Romeo hetkel neljas
ja kindlalt liikumas EMX85
finaalvõistlustele Loketis.

Mitmevõistlus lõpetas
sarja „Sauelane liikuma”
XI hooaja

Kernu staadionil selgusid Saue
valla meistrid kergejõustikus neljas
vanuseastmes vastavalt vabariigi
valdade juhendile. Kohtunikena
tegutsesid litsenseeritud kohtumõistjad
kergejõustikuliidust.

Pärast spordipäeva avamist esinesid Sache tantsutüdrukud
Tiina-Riin Uulma juhendamisel. Mudilastele ja lastele oli avatud takistusraja batuut. Kavas oli mitmevõistlus, mis koosnes
kuuest spordialast: miilijooks, kaugushüpe, korvpalli distantsivisked, petank, kettagolf, 60 m jooks. Lisaks oli kõigil huvilistel
võimalus osaleda joogatunnis.

N-45 odaviske esikolmik vasakult: Karin Lähker, Kaidi Unas ja
Marge Rehepapp.

Naistest saavutas alavõidud kuulis, kettas ja odaviskes Haiba külavanem Ketlin
Liiv. Meesveteranide I grupis saavutas Risto Kõresoo
esikohad 100m jooksus 13,5,
kaugushüppes suurepärase
5.55 ja kettaheites 27.58.
Naisveteranide vanemas
astmes esines väga tublilt
Kaidi Unas Laitsest. Esikohad kaugushüppes 3.69 ja
odaviskes 24.87. Kuulitõukes ja kettaheites oli ülekaalukalt võidukas RSK Kuuse
võistleja Lea Vahter tule-

mustega 11.31 ja 32.15.
Meeste vanemas astmes
oli kolme alavõiduga parem
Tarmo Saareleht Turbast.
Tore oli, et kohal olid
treenerid ja juhendajad Ester Legonkov, Ants Kiisa,
Kuldar Paju, Kristjan Küttis
ja Linda Nõmm.
Võistluste lõpus oli ühine soov, et mahuksime ühe
vihmavarju alla ja tuleksime
Eesti omavalitsuste suvemängudelt Haapsalust tagasi kergejõustiku kolmanda
kohaga.

Kadrioru staadionil toimusid 29.-30.
mail Uno Palu noorte mitmevõistluse
võistlused, kus Timo Kaarus saavutas nooremate,11-12-aastate poiste
vanuseklassis ülekaaluka esikoha
tulemusega 4246 punkti. Tüdrukute
noorema vanuseklassi 7-võistluses sai
teise koha Edeli Hain 3670 punktiga.
ALLAN ELERAND
Treener

H

arjumaa MV-lt 12
kuldmedalit
3. juunil toimusid
Kosel Harjumaa meistrivõistlused kergejõustikus,
kus meie klubi sportlased
said kokku 23 medalit. Esikohti tuli 12, mis on igati hea
kordaminek.
Edeli Hain võitis esikoha
tüdrukute U14 vanuseklassi

kõrgushüppes tulemusega
1.35. Eva-Maria Oberg tuli
tüdrukute U16 vanuseklassis
esikohale kuulitõukes tulemusega 9.34 ja kettaheites
tulemusega 25.26. Karina
Koort saavutas esikoha neidude U18 vanuseklassi 100
m jooksus tulemusega 13.53.
Birgit Veldi võitis esikoha
neidude U18 vanusekassis
800 m jooksus tulemusega
2.43,12 ja kaugushüppes tulemusega 4.89. Laura Hälin-

Perekond Kippari 60 meetri jooks.

Keskel Rasmus Kuningas, Harjumaa meister kõrgus- ja
kaugushüppes.

gule kuulus esikoht neidude
U18 vanuseklassi odaviskes
tulemusega 34.05 ja kuulitõukes tulemusega 10.74.
Rasmus Kuningas võitis
noormeeste U18 vanuseklassis esikoha kõrgushüppes
uue isikliku rekordiga 1.88
ja kaugushüppes tulemusega
6.37. Timo Kaarus tegi U14
vanuseklassis kaks uut isiklikku rekordit. Kettaheitega
34.34 saavutas ta esikoha,
kõrgushüppe
tulemusega
1.58 tuli ta teiseks. Katre So-

fia Palm võitis naiste kõrgushüppe tulemusega 1.68.
Eesti noorte karikavõistlus
kergejõustikus
10. juunil toimusid Tartus
Tamme staadionil Eesti noorte karikavõistlused
kergejõustikus, kus Saue
kergejõustikuklubi neiu Katre Sofia Palm tuli esikohale
kõrgushüppes tulemusega
1.71. Kaugushüppes saavutas Katre Sofia II koha uue
isikliku rekordiga 5m 75cm.

Meistrivõistlustelt seitse medalit veteranidele
Tallinnas lõppenud Eesti veteranide
meistrivõistlustel lauatennises saatis
edu ka Saue valla sportlasi.
KALJO PÕLDARU

K

olmekordseks võitjaks tuli värske Saue
valla elanik Kibuna
külast Taago Puntso.
Lisaks üksikmängu kullale tulid esikohad veel paarismängus ja segapaarismängus. Paarismängu partneriks
oli Ernat Masik Tartust ja

segapaarismängus Elle Õun
Tallinnast. Taago võistles
M-60 grupis.
M-70 grupis tuli esikoht
Saue valda paarismängus,
kus Kaljo Põldaru Haiba
külast koos Heikki Soolaga
Haapsalust alistas kõik vastased 3:0. Üksikmängus lisandus kolmas koht.
N-60 paarismängus saavutas Ülle Kraht Riisiperest

VANUSEGRUPPIDE VÕITJAD
Miilijooks: Grete Helena Rool (6.31), Kaur Kippar (6.50), Melani
Telliskivi (7.49), Tauri Jürna (5.42)
60 m jooks: Kerstin Kippar (10,95), Karel Eerme (9,22), Melani
Telliskivi (9,5), Tauri Jürna (8,82)
Kaugushüpe: Kersti Kippar (3.38m), Karel Eerme (4.90m), Roosi
Mari Piiriste (3.97m), Tauri Jürna (4.85m)
Korvpall: Grete Helena Rool (8), Henry Helilaid (20), Terje Toomingas (7), Reigo Vatsk (12)
Petank: Mia Leena Aruvald (417cm), Kristof Tammeleht (91cm),
Eret Poom (148cm), Reigo Vatsk (129cm)
Kettagolf: Kerstin Kippar (19), Kaur Kippar (24), Mairi Põder (13),
Lauri Kippar (12)

Foto: Allan Elerand

Saue kergejõustikuklubi sportlaste
edukad esinemised

Iga osaleja valis ise, mitmel alal ta end proovile soovis panna
Palju oli neid, kes tegid kõik seitse spordiala staadionil kaasa.
Valitud spordiala kaasa tehes teenis osaleja 10 osaluspunkti ja
kümme esimest kohta oma vanusegrupis andis kohapunktid.
Osalejate vahel läksid loosi auhinnad, peaauhinna, telgi võitis
Lauri Kippar. Palju õnne kõigile võitjatele! Aitäh osalejatele ja
suur tänu kõigile, kes spordipäeva edukale korraldamisele kaasa aitasid: Timo Hallist, Kelly Toomast, Valdo Pilve, Sven Sumberg, Evely Sokk, Valdis Toomast, Allan Elerand, Tiina-Riin Uulma, Liss Viilma, Jaanika Jõgi, Olev Baar, Marko Laretei. Rõõmsat
sportlikku suve ja kohtumiseni juba uutel spordiüritustel!

Foto: Terje Toomingas

O

savõtt jäi tagasihoidlikuks, kuid paremad
selgusid
vahetus
võistluses.
Tüdrukute A-vanusegrupis jooksis suurepäraselt
100m Ruila põhikooli neiu
Kristin Kairit Sonn. Uus
staadioni rekord on nüüd
13,0. Lisaks hüppas Kristin
Kairit kaugust 4.52 - teine
koht -, heitis ketast 22.83 teine koht.
Kolm alavõitu saavutas
Ääsmäe neiu Lisanne Nurk:
odavise 26.69, kettaheide
23.91 ja kuulitõuge 9.04.
800m jooksu võitis Saue
kergejõustikuklubi võistleja
Birgit Veldi korraliku ajaga
2.40,8.

Poiste A-grupis tõukas
Oskar Heinsaar Nissist kuuli
12.28 ja heitis suurepäraselt
ketast 37.27.
Turba noormees Ats
Kivimets oli võidukas odaviskes 38.23; kaugushüppes
5.35 ja 100m jooksus 12,0.
Noormeeste treener on Ants
Kiisa, kes oli kohal ja jälgis
poiste tegemisi.
Meestest võitis Egert
Miljan odaviske 44.50 ja
kettaheite 38.44. Kuulitõukes oli võidukas kohalik
noormees Rait Raju 13.57ga, mis on ta isiklik rekord
ja Kernu kogukonna kõigi
aegade kolmas tulemus. Ühe
säravama tulemuse eest hoolitses Andre Kesküll Sauelt,
kes hüppas kaugust 6.86 –
uus Kernu staadioni rekord!

Saue tervisespordipäev 27. mail lõpetas sarja
„Sauelane liikuma” XI hooaja, ilus ilm tõi spordisõbrad Saue gümnaasiumi staadionile.

Noored Haiba spordiklubi lauatennisistid
osalesid vabtariiklikel laste GP etappidel
Egert Möll saavutas M-15 grupis 59 mängija seas 11. koha. Ranel Laanemets tuli 11. ja Kardo Kuusel 14. M-13 astmes 54 mängija hulgas.
P-11 vanuseklassis said märgi maha 58 sportlast. Meie Marten
Virt oli 10. ja Maerold Virt 13.
P-9 klassis tulid meie parimad kohad. Teine paar kaksikuid
Markus ja Marten Sepp olid vastavalt 6. ja 7. Hooaega võib lugeda rahuldavaks.

koos Ludmilla Gussevaga
Ida-Virumaalt teise koha.
Haiba spordiklubi võistleja Guido Piksar lisas seits-

menda, pronksikarva medali
M-60 paarismängus koos
Valentin Tsõganoviga Mustvee LTK-st.

MITMEVÕISTLUSE KOONDARVESTUSE KOLM PAREMAT
Kuni 14-aastaed tüdrukud: Kerstin Kippar, Grete Helena Rool,
Piia Põder
Kuni 14-aastased poisid: Kaur Kippar, Henry Helilaid, Kristof
Tammeleht
Naised: Tiina-Riin Uulma, Mairi Tammur, Melani Telliskivi
Mehed: Tauri Jürna, Lauri Kippar, Kaiar Tammeleht.
2007. aastal algatas Saue linna huvikeskus mitmeetapilise
rahva tervisespordisarja „Sauelane liikuma” eesmärgiga ärgitada elanikke aastaringselt sportima. Alad on õhtujooks, orienteerumine, isadepäeva staadionijooks, ujumine, suusatamine,
rattasõit ja –kross, tervisespordipäev.
TERJE TOOMINGAS
Saue Spordikeskuse juhataja

Võimlemispidu „Need värvid“
19. Tallinna võimlemispeol "Need värvid" astus 3.
juunil Pirita spordikeskuses üles 2227 võimlejat
üle kogu Eesti. Nende hulgas osalesid ka Veskitammi lasteaia eelkooliealised lapsed tantsuga
„Jonn“ õpetaja Marju Niinepuu juhendamisel.
Tänamistseremooniast võtsid osa Kadri Liis Salupõld, Helena
Mai Lannes, Marie Vibeke Must, Liina Jaanus ja Annabel Maasikas Saue kodutütarde rühmast. Annabel viis lilled kauaaegsele Pirita spordikeskuse juhi ja võimlemispeo idee algatajale
Avo Aunroosile.
GEA LIBLIK
Foto: erakogu

KALJO PÕLDARU
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Selgusid valla meistrid kergejõustikus
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Veskitammi lasteaia lapsed ja õpetaja Marju Niinepuu võimlemispeol.
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KULTUURIKALENDER MAIS
AEG

ÜRITUS

TOIMUMISKOHT JA
AEG

KORRALDAB

20.0506.08

Liivi Ermase
maalinäitus
"Rajatähised"

Riisipere
kultuurimajas

Nissi
kultuurikeskus

8.-30.06

Näitus
"Mõõdistuspraks"

Turba kultuurimajas

Nissi
kultuurikeskus

4.0530.06

Kaija Kesa
graafikanäitus
"Aed"

Riisipere
kultuurimajas

Nissi
kultuurikeskus

25.-29.06

Suvine Kunsti Laager

kell 9-17 Saue valla
kultuurikeskuses"

Huvikool Värv
Pintslil,
Maire Taidema

KONTAKTID

Mare Taidema
maretaidema@gmail.com
mob 56689003

30.06

Saue-Vanamõisa
malefestival

kell 10.30 Vanamõisa Saue Malevabaõhukeskuses
Kabeklubi

Eelregistreerimine teostada
hiljemalt 27.06.2018 eelistatult
e-mailile karel@siilu.org
või telefonil 50 91 425 (Karel
Uurits), teatades osaleja
ees- ja perekonnanime ning
sünniaasta

4., 5., 11.,
12
18., 19.,
25., 26.
07

Vabaõhuetendus
"Armastus Laitses"

kell 19 Laitse
Graniitvilla
vabaõhulaval

MTÜ Kalevipoja
Kojutulek

Piletid: Piletilevi.ee
info@graniitvilla.ee
tel 511 1007

8., 15.,
22., 29.07

Vabaõhuetendus
"Armastus Laitses"

kell 17 Laitse
Graniitvilla
vabaõhulaval

MTÜ Kalevipoja
Kojutulek

Piletid: Piletilevi.ee
info@graniitvilla.ee
tel 51 11007"

4.-8 ja
10.-14.07

Etendus "Kuuvarjutus" kell 19 Hüüru mõisas MTÜ Pikk Mari

Piletid: Piletilevi.ee

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. Puude tervisliku
seisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta.
SOODSAD HINNAD. Telefon 5220321, www.arbormen.ee.
Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd.
Kontakt: 53 529 476, mehitus@gmail.com.
Puurkaevude rajamine ja puhastamine. Vee- ja
kanalisatsioonitorustike, septikute ja süvaveepumpade paigaldus. Maaküttesüsteemide rajamine. Tel 502 1279, 526 9604, www.puurkaevumeistrid.ee.
MAJA ehitamine koos kõigi lahendustega, projekteerimine, kasutusluba. Kontakt: 53 529 476,
mehitus@gmail.com.
Aia-, värava-, tõstukse ja automaatika lahendused parima hinnaga Eestis. Kvaliteetne liugvärava komplekt kuni 4 m avale 1595 eurot. Tiibvärava
komplekt kuni 5 m avale 1150 eurot. www.koduvärav.ee, tel 5895 8809, info@koduvärav.ee
Pottsepatööd ja korstnaotste vahetus eramajadel. Uute küttekehade ehitus ja vanade remont.
12- aastane töökogemus ja kutsetunnistus.
Tegutsen Sauel ja vahetus ümbruses. Telefon:
56903327.
Lõikan hekki, trimmeriga pika rohu ja heina niitmine, Saetööd aias. Tel 55547291.
Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv, muld,
killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Tel.
50 92936
Kivikorstnate ehitamine ja remont. Tel 518 8889.
Fekaalivedu, kogumiskaevude tühjendus! Helista
ja küsi pakkumist. Tel 53 468 430
Vihmaveesüsteemid ja muud plekkdetailid ja
plekksepatööd teie majale. Saue Plekipada,
5543331, plekipada@gmail.com

SAAREMAA
PÕNEV MERETAGUNE PAIK
7–8 August 2018
Kutsume teid
loodusretkele meie
suurimale saarele, kus on
palju eriilmelisi
looduskooslusi, ajaloo
poolest olulisi objekte
ning muidugi paneme
tähele ka kohalike
rahulikumat elulaadi.

Esimesel päeval käime
Muhumaal, Orisaares,
Anglas.
Majutus Rüütli Spa hotellis.
Teisel päeval pärast
hommikusööki tutvume
Kuresaarega ja käime
Kaalis.

Ekskursioon sisaldab

• Praamipiletid
• Giid

• Bussitransport

• Majutus kaheses toas
• Toitlustus (2 lõuna-, 1

hommiku- ja 1 õhtusöök.

• Muuseumi külastused

Maksumus 90 €
Tasuda hiljemalt 26. juunil
Riisipere Kultuuriselts MTÜ
arvele või sulas Evi
Vendlale.
Kohtade arv on piiratud.
Lisainfo 55 60 0276

Kvaliteetne pottsepa- ja korstnapühkimisteenus.
Kütteseadmete ning korstnate ehitus, remont ja
hooldus. www.ahjuteenused.ee. Tel.56639398
Mullamuttide hävitamine. WWW.FAMINER.EE.
WWW.E-GARDEN.EE, 56698863.
Viimistlus Yks OÜ - Teostame erinevaid üldehitustöid: siseviimistlus, maalritööd, plaaatimistööd, santehnilised tööd, elektritööd, korterite
renoveerimine, maja fassaadide värvimine ja renoveerimine. Tel: 58382337, e-mail: viimistlus1@
hotmail.com.
ARBORISTI TEENUSED. Ohtlike puude raie, puude
hoolduslõikus, hekkide hooldus, kändude freesimine, raieteenused, võsa niitmine. WWW.PUUKIRURG.EE , info@puukirurg.ee,+372 505 7786.
Plaatimis ja siseviimistlus tööd. Tel 53728382.

Inkotuba on abiks uriinipidamatusega
inimestele ja nende hooldajatele
TASUTA konsultatsioonid ja toote / abivahendite
tutvustused.
MÜÜK soodustusega puuetega inimestele, vanaduspensionäridele ja lastele alates kolmandast
eluaastast isikliku abivahendi kaardi omamisel.
Täishinnaga müük kõikidele abivahendite vajajaile!
MÜÜGIS täiskasvanute mähkmed, sidemed, imavad
aluslinad, madratsikaitsed, kateetrid, siibrid, kepid,
nahahooldusvahendid, potitoolid ettetellimisel.
18. juuli, 8. august
• 10.00 Haiba (bussipeatuses endise vallamaja kõrval)
• 11.00 Lehetu
• 11.30 Turba kultuurimaja
• 13.00 Laitse seltsimaja
• 14.00 Maidla Haraka kodu

20. juuli, 3. august
• 9.30-10.30 Saue päevakeskus
• 12.00 Riisipere kultuurimaja
Abivahendi soovist etteteatamine vähemalt viis
tööpäeva varem.
Info ja tellimine Ülle, telefon 5343 9837, e-posti
aadress t.ulle@inkotuba.ee. www.kuivaks.ee

Korstnate ja korstnapitside ehitus, plekitööd. Tel
56293653.
KINNISVARA
Ostan garaaži Saue linnas hinnaga 5000-8000 eurot. Kõik pakkumised on oodatud! Tel. 56675000.
Ostan korteri Saue linnas, kõik pakkumised on
oodatud! Tel. 56641122.

Ostan garaaži, kõik pakkumised on oodatud! Tel.
56641122.
Soovin osta garaažiboksi, mis võib vajada remonti. Tel 56214956.
OST/MÜÜK
Pere ostab nõukogudeaegseid lauanõusid ja lillevaase. Telefon 58599737, e-posti aadress tarbeklaas@hot.ee.
Soovin osta kiiresti sõiduauto, hinnaga kuni 1000
eurot. Võib olla ka ilma ülevaatuseta. Telefon
58190200, e-posti aadress Rain30@hot.ee.
Soovin osta omaaegse Tarbeklaasi ja Juveelitehase tooteid, nahkköites raamatuid, Eesti kunstnike
töid (maal, graafika, kujud), postkaardid, märgid.
Võib pakkuda ka muid vanu esemeid. Tel 51 76412.
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504
5215, 514 5215, info@est-land.ee.
Müüa kuivad lõhutud kasehalud 40l võrkkotis
hinnaga 3,50 EUR/kott. Transport Saue valla piires tasuta. 56914266
Liiv, muld, killustik, kruus, freesasfalt + transport. Tel: 53953788
Ostan rinnamärke, vanu postkaarte ja fotosid,
raamatuid, trükiseid ja dokumente ning muid
kollektsioneerimise esemeid. Tel. 6020906 ja
5011628 Tim
Müüa puitbrikett, turbabrikett, pellet premium
6mm ja 8mm, toores lepp 45€ / 1m3. Laost saab
osta paki kaupa: puitbrikett 10kg / 1,6€, turbabrikett 10kg / 1,6€, pellet 15kg /3€. Tel. 56 924 924,
637 94 11, www.leilibrikett.ee
Killustik, liiv, graniitkillustk, sõelutud põllumuld,
sõnnik, kompostmuld, haljastusmuld, täitepinnas, freesasfalt, tsementsegud. Erinevad kallurid
100kg - 8t. Tel: 501 5992
Ostan teie sõiduk! Võib olla uus, remonti vajav või
seisev auto! Ei pea olema ülevaatust ega kindlustust! +372 54 575 055, alka515@hotmail.com. Kuulutus ei vanane!
Ostan kasutuseta jäänud auto, ka Vene auto. Võib
vajada remonti. Telefon 56298239.
Liiv, killustik, sõelutud põllumuld, haljastusmuld,
kasvuhoonemuld, freesasfalt, kruus kohaleveoga. Hea läbivus ja manööverdusvõime. Tel.
5079362
Müüa soodsalt Keila vallas Aarnamäe karjääris
liiva, sõelutud ja sõelumata mulda transpordivõimalus. Tel. 56 564 103, e-mail pallemer@
gmail.com
Märjad küttepuud. Info www.metsasoojus.ee ja
telefon 53492730
Müüme puitbriketti ja pelletit. Kvaliteetne kaup,
toodetud Eestis. Info 55597572.
Müüa sõelutud mulda ja hobusesõnnikut (ei sisalda saepuru). Kogus, hind ja transport kokkuleppel. Telefon 56 40 109
TÖÖ
Peoleo Hotell pakub tööd administraatorile. Töö
graafiku alusel. Vajalik vene ja inglise keele oskus
vähemalt suhtlustasandil. Info tel. 51 88 363.
Resa OÜ otsib ventilatsioonitöödele abitöölist.
Nõudmised: Kohusetundlik, aus, töökas, omama
kindlasti B-kat. juhilube. resa@resa.ee, 5120004

ÜLESKUTSE OSALEDA EESTI OMAVALITSUSTE
SUVEMÄNGUDEL
Head Saue valla sportlased! 7.-8. juulil toimuvad 43. Eesti omavalitsuste suvemängud
Haapsalus. Kavas on kergejõustik, jalgrattakross, orienteerumine, meeste võrkpall,
naiste võrkpall, mälumäng, petank, tennis, köievedu, discgolf ja juhtide võistlus
(rohkem infot veebiaadressil www.joud.ee).
Registreerimine lõpeb 28. juunil.
Kui sa soovid Saue valla võistkonnas kaasa lüüa, anna sellest palun varakult märku
Timo Hallist e-mailile spordikeskuseprojektijuht@saue.ee.
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Üllele kalli poja

HARALD JOHANSON

kaotuse puhul.

abivalmis ja rõõmsameelset külanaabrit.

STENI

Töökaaslased Alexelast

Avaldame siirast kaastunnet
kauaaegsele naabrile
Jüri Esinurmele abikaasa

HELJO

surma puhul
Kuuse 22 elanikud ja perekond Lõhmus
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Avaldame sügavat kaastunnet

Aila kogukond mälestab alati

Südamlik kaastunnet
Feliks Tammistele

NAISE

kaotuse puhul.
Mälestab Part Ilmar

JUMALATEENISTUSED JUULIS SAUE KIRIKUS
1. juuli kell 13 - Juhatab ja jutlustab Erki
Kuld. Piibli tekst ja muusika Piret Kuld ja
Liis Kurm.
8. juuli kell 13 - Juhatab ja jutlustab Vahur
Utno. Piibli tekst Liia Lumilaid.
15. juuli kell 13 - Juhatab ja jutlustab Erki
Kuld. Piibli tekst Marika Malein-Vaiklo.
Muusika Andrus Vaiklo.
22. juuli kell 13 - Juhatab ja jutlustab Vahur
Utno. Piibli tekst Ene Mänd.
29. juuli kell 13 - Juhatab Vahur Utno.
Jutlustab Aamo Remmel. Muusika õed
Remmelid. Piibli tekst Evi Tatarlõ.
Palve- ja osadustund kolmapäeviti kell 19.

AS SAMI Saue linnas võtab tööle:

• MASINATE KOOSTAJA;
• KEEVITAJA;
• RAKISTE VALMISTAJAKEEVITAJA;
• PAINUTUSPINGI OPERAATORI.
Täiendav info ja kandideerimine:
• Telefonil 53087205
• e-posti aadressil: sami@sami.ee
Aadress: Tule 20, Saue linn 76505, Saue vald

WWW.SAMI.EE

VANAMÕISA VABAÕHUKESKUSE PALKSAALIS

9. septembril algusega kell 18.00
Laule esitavad ja lugusid jutustavad

Jõgisoo seltsimajas toimub juba
viiendat suve järjest lastelaager

„SEIKLUSED
KURRUNURRUVUTISAAREL",
kuhu ootame taas 6-8 a. lapsi
seiklema. Päevalaagrid toimuvad
02.-06.07.2018; 23.-27.07.2018 ja
06.-10.08.2018
Ühe laagrivahetuse hind on 95 €
Laagriprogramm ja registreerumine
www.mangukool.ee või tel. 5120730

VANAMÕISA VABAÕHUKESKUSES

Peaesinejad:

Koit Toome Curly Strings

Laadal müügil parim
eesti toit ja käsitöö
käsitöölaat.ee

www.vabaõhukeskus.ee

6.-10.08.2018
Vanamõisa vabaõhukeskuses
kell 10.00-17.00

Spordipäev

ELUHINGUS

Showpäev
Seikluse päev
Loomade päev
Meisterdamise päev

Laitse Graniitvillas

13.-14. juunil, 19.-21. juunil, 14.-16. augustil, 21.-24. augustil 27. ja 28. augustil
korraldaja: Eesti Draamateater
autor: David Hare
lavastaja: Aleksander Eelmaa
osades: Laine Mägi ja Kaie Mihkelson

Laagri
maksumus
90 €

2. augustil
algusega
kell 20.00

Registreerimine veebilehel
www.linnalaager.ee

Tule ise ja võta sõber kaasa!

LEHETU 24-TUNNINE
KOHVIKUMARATON

26.-29. juuli ja 1.-4. august Kernu mõisas

VANAMÕISA VABAÕHUKESKUSE
PALKSAALIS

Lehetu Külaselts ja Delis
Catering korraldavad
Lehetu külakeskuses õuel
terve ööpäeva kestva
maratonkohviku algusega
11.08 kella 12-st kuni 12.08
12-ni. Õhtu täidab kindlasti
kontsert, aga esinejanime on
veel vara nimetada. Igatahes
kutsutakse kõiki ühendama
maitsemeeltele pai tegemise
ja augustiöised tähesajud.

www.vabaõhukeskus.ee
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HEAD HINNAD!

Saue Kaubakeskus
Kpl. Turba
Kpl. Nissi
Kpl. Laitse

Juuli 2018. a

Zewa Nature Lover
tualettpaber 8 rulli 3 kihti

rt

ikaa

Kliend

34

34 12
34AN12
IMI
34PERE12
KONN
12
I
NIM

Zewa klassik majapidamispaber 2 rulli

-28%

3,25 € 2,29 €

-31%
1,45 €

0,99 €

Armeenia šašlõkk vp 800 g
Nõo LT

rt

ikaa

Kliend

34

34 12
34AN12
IMI
34PERE12
KONN
12
I
NIM

5,99 €

-23%
4,59 €
5,74 €/kg

Magus apelsini nektar 1 l
Aura

-31%

rt

ikaa

Kliend

34

34 12
34AN12
IMI
34PERE12
KONN
12
I
NIM

1,29 €

Ja veel palju häid pakkumisi kauplustes kohapeal

Eesti juust viil 350 g
Estover

rt

ikaa

Kliend

34

34 12
34AN12
IMI
34PERE12
KONN
12
I
NIM

0,89 €

3,29 €

Teratasku 280 g 4 tk
Eesti Pagar

-30%
2,29 €
6,54 €/kg

-31%
0,65 €

0,45 €
1,61 €/kg

www.keilaty.ee

OÜ SINITIIVIK GRUPP

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

KOPP-LAADURITÖÖD,
KIVITÖÖD
OÜ TARN
TEL. 5037827
INFO@TARN.EE

SUVELILLED,
AMPLID JA TAIMED
kasvatamine ja müük

E-P 9.00 - 20.00

Kuuse 9, Laagri Tel 56508860

*Autode remont,
keevitus ja värvimine
*Kliima kontroll ja täitmine
* Õlivahetus
* Tehniline ülevaatus
* Transportteenus,
*Fekaali vedu
* Autoparkla
AS Sagro automajand
Vae 3, Laagri, Harju maakond
Tel. 679 6858, GSM 515 8242
e-post: raul@sagro.ee

Salu Kool otsib
oma meeskonda
• ERIPEDAGOOGI (1,0 KOHTA)
Tööleasumine 1. septembrist 2018

Salu Koolis õpivad raske ja sügava
puudega lapsed ning noored. Asume
Saue vallas, Maidla külas (ca 25
km Tallinna piirilt). Tööl käimiseks
pakume sõidukompensiatsiooni ning
tervise edendamiseks treeningute
kompensiatsiooni.
CV palume saata aadressil
kool@salukool.ee.
Lisaküsimuste korral võib saata e-kirja
või helistada tel 608 8618.

- 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

Metallkonstruktsioonide
valmistaja Harjumaal Saue
vallas Turbas AS KÜTEKS
pakub tööd:
· ETTEVALMISTUSTSEHHIS
SAAGIJALE
· KEEVITAJALE - KOOSTAJALE
· TSEHHIMEISTRILE
Tööle asumine kohe. Väljaõpe kohapeal. CV saata kyteks@kyteks.ee.
Info telefonil 6779 590 ja 53476802
või tulla kohale Tehase 2 Turba 76201
Saue vald Harjumaa.

