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Vallarahva otsusel osutus konkursi „Saue valla aasta tegu 2018“
võitjaks Saue valla suur- ja vähekindlustatud perede 70 lapsele
koolikoti ja spordijalatsite kinkimine ning 60-le Saue valla lapsele
jõulukingi tegemine MTÜ Proovime Vähemalt ja hooldustöötajate
koostöös.
Foto: Õhtuleht

Ilse Metsamaa.

Ülle Rondo.

Leelo Tungal.

Saue valla vapimärgi pälvisid
Leelo Tungal, Ülle Rondo ja
Ilse Metsamaa

Eesti Vabariigi 101. sünnipäevale
pühendatud pidulikul vastuvõtul Ruilas
andsid volikogu esimees Harry Pajundi ja
vallavanem Andres Laisk esmakordselt uue
valla ajaloos üle meie valla kõige kõrgema
autasu, vapimärgi, ning tunnustasid 2018.
aasta teo konkursi võitjaid.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

K

irjanik ja luuletaja
Leelo Tungal, kes ilmselt ei vaja siin leheveergudel pikemat tutvustamist, pälvis vapimärgi Ruila
küla tutvustamise eest raamatus „Seltsimees laps“, millest
valmis möödunud aastal samanimeline film.
Saue-Jõgisoo haridusseltsi

esinaist Ülle Rondot pidasid
esitajad vapimärgi vääriliseks
seltsielu järjepideva edendamise eest Saue-Jõgisoo haridusseltsis. Seltsimajas ei
toimu juba viimased 15 aastat ükski üritus Ülleta. Ta on
nagu vedur, kes järjekordse
idee teostamiseks haagib vajalikud vagunid (loe: meeskonna) sappa ja juhib ettevõtmise edukalt lõpuni. Nii on
toimunud ja toimuvad edaspi-

di haridusseltsi traditsioonilised juubeliüritused, vabariigi
aastapäeva tähistamised, laste
teatrietendused ja eakate jõulupeod. Ülle ideest käivitus
EV 100. sünnipäeval hobujõudude paraad.
Ülle on juurte ja südamega
Saue-Jõgisoo haridusseltsi ja selle väärika hoone küljes
kinni, üritustel
osaleb juba
pere
viies
põlvkond.
Energia, mis
ta on pannud
seltsimaja renoveerimisse,
saab
kuhjaga
taastatud, nähes
avaras ja soojas saalis
lustivat rahvahulka.
Kolmanda vapimärgi pälvis Saue linna kogukonna
eestvedaja Ilse Metsamaa.
Tema loodud FB grupist

Aasta tegu 2018 –
heategevus

„Saue linna kodanik“ on kasvanud platvorm kogukonnale,
kus väljendada arvamust, diskuteerida ja vahel ka kaotatud
kasse-koeri või võtmeid ja rahakotte leida.
Ilse oli üks valimisdebati „Mokalaat“ korraldajatest
Saue linna Keskuse
pargis 2017. aasta
kohalike omavalitsuste volikogude valimiste eel.
Saue linna
kohvikutepäeval
kerkis tema
eestvedamisel
Keskuse parki
Toidutänav, kuhu
said tulla ka need, kellel enda hoovi ei ole või kes
elasid väljaspool Saue linna
piire. Just sedaviisi tekkib kogukond ja võõrad saavad omadeks.

Tegelikult sai heategevusprojekt alguse
juba 2017. aasta jõulude ajal – eestvedajad
Virko Raagmets ja Kaire Sildnik – ning kasvas mõtteks suurperesid järjepidevalt toetada.
Projektiga liitus MTÜ Proovime Vähemalt.
Nime taga peitub kolm ettevõtjat: Andrus,
Kaur ja Peeter.
Oma osa andis Virko Raagmets, kes
kaasas heategevusse ettevõtte iSport, kes
MTÜ-le Adidase kvaliteetse spordivarustuse hea hinnaga tarnis. Projekti koordineeris hooldustöötaja Kaire Sildnik, kes sidus
otsad kokku MTÜ ning valla lastekaitse- ja
sotsiaaltööspetsialistide vahel, kelle abiga
suurpered leiti.
Nii alustaski septembris 2018 üle valla 70 koolieas, peamiselt suurperede last,
kooliaastat uue kooli- või spordikoti ja uute
spordijalanõudega.
Järgnes jõuluheategevus: 60 valla last
said jõulupakid. Lisaks valmistasid käsitööringid - Lõngakera Saue linnast ja Nobenäpud Riisiperest - 70 paari villaseid sokke ja
50 kootud mängukassi, mille valla lastekaitsespetsialistid laiali jagasid.
Konkursile „Saue valla aasta tegu 2019“
esitatud ülejäänud ettepanekud
• Haiba ja Riisipere külade vahelisele kruusakattega maanteele mustkatte panemine
• Rahvaliikumine Harku karjääri laiendamise
peatamiseks, et kaitsta Vatsla küla
• Raigo Piilbergi Turba ajaloo uurimine ja
süstematiseerimine, artiklite kirjutamine
ning tema loeng „Turba aleviku kroonika“
• Marianne Nõmmsalu rajatud loodusrada
Saue tammikus kingitusena Eesti Vabariigile
100. ja Saue linnale 25. sünnipäevaks
• Saue valla riigigümnaasiumi lepingu allkirjastamine Haridus- ja Teadusministeeriumiga
• Pärnu maanteele maa-aluse Veskitammi
jalakäijate tunneli ehitamine, mis muudab
maantee ületamise ohutumaks
• Laagri uue tervisekeskuse valmimine
• Saue Toidutänava korraldamine Saue linna
25. sünnipäeval
• Meie kaupluse rajamine Ääsmäele
• Uued „jutukad“ bussipaviljonid üle valla
• Jõgisoo seltsimajja rajatud maaküte
• Laagri kõrval asuva uue Veskimöldre 2 elurajooni kommunikatsioonide ja infrastruktuuri rajamine
• Porikuu festivali korraldamine
• Barokkansambli Corelli Consort kontserdisarja „Eesti mõisad“ lõppkontsert Ruila
mõisas, mille tulude eest soetati koolile
väikekandled
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee
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Riigikogu valimised 3. märtsil Saue vallas
3. märtsil toimuvatel Riigikogu valimistel on Saue vallas kuus valimisjaoskonda. Kolm jaoskonda on kõigil valimispäevadel
ühes kohas ja kolm on liikuvad. Kõige rohkem liiguvad jaoskonnad nr 5 ja nr 6.

Riigikogu kandidaadid Harju- ja Raplamaal

Riigikogu valimised 2019

Saue vald kuulub valimisringkonda nr
4 Harju- ja Raplamaa. Kandidaate on
kokku 153. Lisaimfo www.valimised.ee.

Valimisjaoskond nr 1

Telefon 5411 0049

Eelhääletus 25.-27. 02 kell 12-20
Valimispäev 3.03 kell 9-20

Valimisjaoskond nr 2

Telefon 5411 0050

Eelhääletus 25.-27. 02 kell 12-20
Valimispäev 3.03 kell 9-20

Valimisjaoskond nr 3

Tuleviku lasteaed, Tuleviku 3, Laagri alevik

Telefon 5411 0051

Eelhääletus 25.-27. 02 kell 12-20
Valimispäev 3.03 kell 9-20

Valimisjaoskond nr 4

Laagri kultuurikeskus, Veskitammi 8, Laagri
alevik

Saue Noortekeskus, Koondise 20, Saue linn

Telefon 5411 0052

Eelhääletus 25.-27. 02 kell 12-20

Saue Päevakeskus, Kütise tn 4, Saue linn.
Hääletamine väljaspool elukohta

Valimispäev 3.03 kell 9-20

Saue Gümnaasium, Nurmesalu 9, Saue linn

Valimisjaoskond nr 5

Telefon 5411 0053

Eelhääletamine 25.02 kell 12-20

Ruila kool, Ruila küla

Eelhääletamine 26.-27.02 kell 12-20

Ääsmäe põhikool Kasesalu 16, Ääsmäe küla

Valimispäev 3.03 kell 9-20

Kernu rahvamaja, Riisipere tee 6, Haiba küla

Valimisjaoskond nr 6

Telefon 5411 0054

Eelhääletamine 25.02 kell 12-20

Kaasiku seltsimaja, Kaasiku küla

Eelhääletamine 26.-27.02 kell 12-20

Turba kultuurimaja, Lehetu tee 12,
Turba alevik

Valimispäev 3.03 kell 9-20

Riisipere kultuurimaja, Nissi tee 53c,
Riisipere alevik

EESTI VABAERAKOND
nr 138 JUKU-KALLE RAID; nr 139 RAIVO
KOKSER; nr 140 TIIA VÄLK; nr 141 SUIDO
SAARMETS; nr 142 SIIRI KÄPA; nr 143
VAHUR HERM; nr 144 TIIU KUURME;
nr 145 ELDAR TOONVERK; nr 146 KAIE
HERKEL; nr 147 KRISTO KRUMM; nr 148
RIINA KURG; nr 149 JAAK VACKERMANN;
nr 150 REIN REBANE; nr 151 AARE PERNIK;
nr 152 PEETER LUKAS; nr 153 DEIN-TOM
TÕNSING; nr 154 MIHHAIL JALLAJAS
EESTI REFORMIERAKOND
nr 263 KAJA KALLAS; nr 264 MARKO
MIHKELSON; nr 265 AIVAR SÕERD; nr 266
KALLE PALLING; nr 267 LAINE RANDJÄRV;
nr 268 MART VÕRKLAEV; nr 269 MADIS
MILLING; nr 270 TIMO SUSLOV; nr 271
ANDRUS UMBOJA; nr 272 TIIT VAHENÕMM;
nr 273 TIINA RÜHKA; nr 274 JAAN ALVER;
nr 275 LIANA NÕGENE; nr 276 KADRI
KURM; nr 277 VLADAS RADVILAVIČIUS;
nr 278 MARKO RAUDLAM; nr 279 OTT
KASURI
ERAKOND EESTIMAA ROHELISED
nr 388 JAKKO VÄLI; nr 389 ANU NATALY
SAAGIM-RATIA; nr 390 JOONAS LAKS;
nr 391 TIIU-ANN KALDMA; nr 392
ANDREI GUDIM; nr 393 ANNE VAHEMÄE;
nr 394 GERT HÄUSLER; nr 395 KATRIN
LEHTVEER; nr 396 PAVEL KRÕLATOV; nr
397 CHRISTINA RANNIT; nr 398 ERKO
SOOPALU; nr 399 HANNES METS; nr 400
MAI MIKK; nr 401 ANDRES MEESAK; nr 402
KALLE OLUMETS; nr 403 AUL PEDAJAS; nr
404 LAURA KIIROJA

SOTSIAALDEMOKRAATLIK ERAKOND
nr 513 MARINA KALJURAND; nr 514 RENE
TAMMIST; nr 515 KADRI KÕUSAAR; nr 516
TANEL TALVE; nr 517 PILLE PETERSOO;
nr 518 JÜRI-SAIMON KUUSEMETS; nr
519 MERIKE METSTAK; nr 520 TÕNIS
BLANK; nr 521 ILJA BORODKIN; nr 522 OTT
VALDMA; nr 523 AIN PINNONEN; nr 524
MARK TENIN; nr 525 MADIS ROODLA; nr
526 AIN BÖCKLER; nr 527 MATI ÕUNLOO;
nr 528 TÕNU OJA; nr 529 HARDI VOLMER
ELURIKKUSE ERAKOND
nr 622 ARTUR TALVIK; nr 623 EHA
METSALLIK; nr 624 HELI PIISANG; nr 625
JAANUS SAADVE; nr 626 KAJA KARUESPENBERG; nr 627 KALLE VIRKUS; nr 628
LIIS TRUUBON; nr 629 MADIS IGANÕMM;
nr 630 MARIKA JAHILO; nr 631 PAAVO
EENSALU; nr 632 RIHO KIRMJÕE; nr 633
URMAS EELMÄE; nr 634 VAL RAJASAAR
EESTI KONSERVATIIVNE
RAHVAERAKOND
nr 711 HENN PÕLLUAAS; nr 712 SIIM
POHLAK; nr 713 RENE KOKK; nr 714 PAUL
PUUSTUSMAA; nr 715 KAI RIMMEL; nr
716 MAREK LEINEMANN; nr 717 MART
JÄRVIK; nr 718 TÕNU URVA; nr 719 JAANUS
HÄRMS; nr 720 ROLAND TÕNISSON; nr 721
ALAR VALGE; nr 722 MEELIS ROSENFELD;
nr 723 PEETER KRALL; nr 724 RANNO
POOL; nr 725 TÕNU KAUR; nr 726 RUDOLF
JEESER; nr 727 MIHKEL SARETOK
ERAKOND EESTI 200
nr 836 PRIIT ALAMÄE; nr 837 ANDO
KIVIBERG; nr 838 MONIKA SALU; nr 839
TAAVI TOOM; nr 840 TERJE BACHMANN; nr
841 JÜRI LEHTMETS; nr 842 LEINO MÄGI;
nr 843 JOEL JESSE;

nr 844 HILJE SAVOLAINEN; nr 845 MARKO
NUMMERT; nr 846 SANDRA JÄRV; nr 847
TOOMAS TEPOMES; nr 848 NADEŽDA
GRETŠNEVKINA; nr 849 HILLAR JOON; nr
850 ARKO OKK; nr 851 RAIVO MERERAND;
nr 852 JAAK RAIE
EESTI KESKERAKOND
nr 961 JÜRI RATAS; nr 962 KAIDO
HÖÖVELSON; nr 963 TOOMAS VITSUT; nr
964 KRISTIINA HEINMETS-AIGRO; nr 965
AIVAR RIISALU; nr 966 VLADIMIR VELMAN;
nr 967 KERSTI MÄNNIK; nr 968 VLADIMIR
ARHIPOV; nr 969 JÜRI VÕIGEMAST; nr 970
OLEG TŠUBAROV; nr 971 JAANUS KALEV;
nr 972 HANS LIIBEK; nr 973 ILJA BAN; nr
974 AIVAR ROOP; nr 975 INDREK UUEMAA;
nr 976 ERKI TAMMLEHT; nr 977 VIIVE
ROSENBERG
EESTIMAA ÜHENDATUD VASAKPARTEI
nr 1052 JULIA SOMMER
ISAMAA ERAKOND
nr 1097 JÜRI LUIK; nr 1098 TOOMAS
TÕNISTE; nr 1099 KALLE MUULI; nr 1100
HEIKI HEPNER; nr 1101 MARI-ANN KELAM;
nr 1102 ANDRES LAISK; nr 1103 ARVI
KAROTAM; nr 1104 KAUPO RÄTSEPP;
nr 1105 GERLI LEHE; nr 1106 ANDRES
KAARMANN; nr 1107 PRIIT PÕLDMÄE; nr
1108 VILLU KARU; nr 1109 ANN RÄÄMET;
nr 1110 MART RANNUT; nr 1111 LEEMET
VAIKMAA; nr 1112 MADIS KÜBAR; nr 1113
TANEL OTS
ÜKSIKKANDIDAADID
nr 1187 RISTO NAHKOR; nr 1188 VELLO
KOOKMAA; nr 1198 KAIDO KOOKMAA

Millises valimisjaoskonnas inimene hääletada saab, valimisjaoskonna asukoht ja telefoninumber, on märgitud valijakaardile. Kui sisestada elektroonilisesse kaardirakendusse https://valimised.rahvastikuregister.ee/ enda elukoha aadress, näeb ka, millises valimisjaoskonnas saab hääletada. Kodus hääletamine toimub 3. märtsil neile, kes tervislikul
või muul mõjuval põhjusel ei saa hääletada valimisjaoskonnas.
Delfi kaart
Page 1 of 1
Kodus hääletamist saab taotleda ainult elukohajärgsest valimisjaoskonnast 3. märtsil kella 14-ni.
Delfi kaart

Valimispäeva bussiringid

Page 1 of 1

Delfi kaart
Delfi kaart

Delfi kaart

Page 1 of 1

Valimispäeval, 3. märtsil, on sealse piirkonna elanikel võimalik valimisjaoskonda 5 ja 6 sõiduks kasutada valla tellitud bussi. Bussid peatuvad nõudmisel ja viivad valijad koju tagasi vajadusel.

Valimisjaoskonda nr 5 teenindavad bussiringid Valimisjaoskonda nr 6 teenindavad bussiringid
Delfi kaart

Delfi kaart

Delfi kaart

Page 1 of 1

Delfi kaart

Delfi kaart

Page 1 of 1

Ringi nr 1 sõidugraafik
9.50
Ellamaa garaažid
10.00 Turba pood
Delfi kaart
10.10 Riisipere kultuurimaja
11.00 tagasisõit

800 m

© Regio 2019

800 m

© Regio 2019

800 m

© Regio 2019

2000 m

© Regio 2019

Ringi nr 1 sõidugraafik
11.00
11.05
11.11
11.14
11.19
11.26
11.29
11.36
11.42
11.45

Ruila
Allikmäe
Tuula
Pällu
Muusika
Ehala
Kernu mõis
Ristema talu
Mõnuste
Haiba

Ringi nr 2 sõidugraafik
15.02 Haru tee
15.03 Haru tee
15.10 Maidla mõis
15.13 Ülesoo
15.23 Esku
15.24 Suurenõmme
15.25 Metsanurga
15.27 Kernu mõis
15.28 Kohatu
15.31 Kirikla
15.34 Kernu kool
15.37 Haiba
© Regio 2019
800 m

https://kaart.delfi.ee/

Ringi nr 4 sõidugraafik https://kaart.delfi.ee/
12.40 Odulemma (Odulemma ringtee
ja Hürjapea tee teerist)
12.45 Saida
12.50 Riisipere kultuurimaja
13.55 tagasisõit

Ringi nr 3 sõidugraafik
11.30 Siimika (Viruküla-Padise tee ja Selgküla tee teerist)
11.45 Tabara (Joa teeots)
12.00 Riisipere kultuurimaja
12.50 tagasisõit

Ringi nr 2 sõidugraafik
10.25 Laitse pood
10.35 Munalaskme hooldekodu
10.50 Riisipere vana pood
10.52 Riisipere kultuurimaja
12.00 tagasisõit

19.02.2019
19.02.2019

https://kaart.delfi.ee/

WWW.VALIMISED.EE

Valimiste infotelefon 631 6633
Ringi nr 5 sõidugraafik
13.30 Turba pood
13.35 Lehetu
13.45 Nurme
13.55 Riisipere kultuurimaja
15.00 tagasisõit
19.02.2019

Saue valla kalmistute kasutamise eeskiri sätestab
valla territooriumil asuvate valla omandis või
valduses olevate kalmistute kasutamise korra.
Meie vallale kuuluvad Laitse ja Nissi kalmistu. Mõlemad on riikliku kaitse all olevad ajaloomälestised, mille haldamisel ja kasutamisel arvestatakse ka muinsuskaitse seadusest tulenevaid
erisusi. Valla kalmistuid haldab Saue Vallavarahaldus, tagab
heakorra ja korraldab kalmistu kasutamist.
Kalmistule on võimalik eraldada kuni nelja hauakohaga
hauaplats. Et hauaplatsi saada, tuleb soovijal esitada kirjalik
taotlus kas elektrooniliselt kalmistute registri Haudi (www.kalmistud.ee) kaudu või paberkandjal omakäeliselt allkirjastatuna. Seejärel sõlmitakse taotlejaga hauaplatsi kasutamise leping
ja ta kantakse kalmistu registrisse kui hauaplatsi kasutaja. Senisel hauaplatsi kasutajal, kelle nimele on kalmistute registris
või vastavas nimistus vormistatud hauaplatsi kasutamise õigus
Laitse või Nissi kalmistul, tuleb kontrollida registriandmete õigsust ja anda teada, kui neid on vaja muuta.
Aasta pärast, alates 12. veebruarist 2020 loetakse kõik kalmisturegistrisse kantud hauaplatsi kasutajad lepingu sõlminud
hauaplatsi kasutajaks.

Eesti Külaliikumine Kodukant alustas
2018. aasta oktoobris sotsiaalvaldkonna
vabatahtlike kaasamisega. Kuni 2020.
aastani kestvas testperioodis osaleb
kuus maakonda, sealhulgas Harjumaa.
Tegevustesse on aktiivselt kaasatud ka
Saue vald.
TRIIN PETERSON
Eesti Külaliikumine Kodukant
Harjumaa koordinaator

V

abatahtlike
pakutavad teenused ei
asenda sotsiaaltöötajat, vabatahtlikud saavad
vaid pakkuda lisategevusi,
mis tavapärase hoolekandeteenuse sisse ei mahu.
Viimase kolme kuuga
on vabatahtlikud üle Eesti
pakkunud pea 3000 töötundi tuge 130 eakale ja erivajadusega inimesele, kellega
on tehtud kodutöid, käidud
kinos, kalmistul ja kultuuriüritustel, lauamänge mängitud ja juttu aetud.
Vabatahtlikuks seltsiliseks sobib igaüks, kes tahab
panustada oma kogukonna
heaollu ja on valmis vähemalt mõned tunnid kuus
kellegi teise heaks panustama.
Sellised tegevused sobivad hästi eakamatele inimestele, kel lapsed juba suureks kasvatatud ja vaba aega
rohkem.
Mitmel pool maailmas
läbiviidud uuringud näita-

vad, et vanemas eas vabatahtlikena tegutsevatel inimestel on parem tervis ja
rahuldust pakkuvamad peresuhted kui neil inimestel,
kes vabatahtlikud ei ole.
Samuti sobivad vabatahtlikeks gümnaasiumi- ja
ülikoolinoored. Vabatahtlik
tegevus pakub suurepärast
võimalust juba noorena
proovida, milline töövaldkond sobib ja milline mitte.
Kutsekooli õpilane või
tudeng saab vabatahtlikuna
hoolekandesüsteemis tegutsedes suurepäraseid kogemusi, mis kuluvad ära edasises tööelus.
Miks mitte teha kooli
loovtööde või seminaride
raames vabatahtliku tegevust talletades näiteks lugusid eakatest inimestest,
nende oskustest ja kogemustest?
Selleks, et vabatahtlikud ära ei väsiks, on neile
planeeritud mitmesuguseid
arengupäevi ja klubilisi tegevusi, lisaks kaetakse neile
tegevusega tekkivad transpordikulud.
Ootame aktiivselt osale-

KONTAKTID JA LISAINFO

Kalmistute kasutamise eeskiri ja kalmistute registri põhimäärus
www.sauevald.ee/kalmistud
NISSI KALMISTU - Nissi tee 53c, Riisipere alevik.
Kalmistuvaht Rein Tulmin, tel 555 90766
LAITSE KALMISTU - Laitse, Saue vald
Kalmistuvaht Vello Klaan tel 5385 4254
KALMISTUTE HALDAMINE - Heakorra spetsialist Marju Norvik,
telefon 679 0213, 515 6878, marju.norvik@sauevald.ee

ma ka kogukondi nii abivajajatest teada andes kui ka
omalt poolt vabatahtlikena
kogukonna inimestele appi
minnes. Nii saame kogukonnas elavaid inimesi toetada võimalikult kaua olema
aktiivsed ja elama oma kodus.
Teame, et mitmetes kogukondades
vabatahtlik
tegevus juba täna toimib,
kutsume endast meile teada
andma ja liituma hanke tegevustega, et ka kõik juba
tegutsevad
vabatahtlikud

saaksid koolitust, sõidukulude hüvitist ja oma kogemusega panustada mudeli
arendamisse.
Vabatahtlike kaasamist
rahastab Euroopa Sotsiaalfond.
Kuulutus on leitav veebilehelt Vabatahtlike Värav
https://vabatahtlikud.ee/.
Kõigil, kel huvi tekkis,
palume endast märku anda.
Harjumaal toimub vabatahtlikele mõeldud sissejuhatav
koolitus juba märtsi alguses.

SA-l Läänemaa valmisid ajaloolised
videoklipid Haapsalu raudteest
SA Läänemaa eestvedamisel pandi kokku videolugu Haapsalu raudteest. Lugu
on sotsiaalmeedia-sõbralikus formaadis lühikeste klippidena. Loo algallikateks
on Eesti filmi- ja dokumendiarhiivides ning internetis leiduvad ülesvõtted,
kirjavahetus ja aruanded.
Foto on illustratiivne

SA LÄÄNEMAA

S

A Läänemaa raudteeprogrammi
direktori
Rein Riisalu sõnul on
Haapsalu rongiliikluse taastamise temaatika kütnud
Eestis kirgi enam kui kakskümmend aastat. Selle kohta on sadu tunde filmimaterjali ja tuhandeid lehekülgi
dokumente. Kogu selles infopaljususes läheb kaduma
peamine – miks läänlased ja
harjukad nii tulihingeliselt
ja vankumatult raudtee nimel sõdivad?
Riisalu, kes ise ei ole
Lääne- ega Harjumaalt pärit, leiab, et vastus on väga
lihtne. See kõik on õigluse
nimel. Haapsalu raudtee,
loodetavasti happy endiga
loost on õppida kõigil, kes
tunnevad, et ebaõiglus võimutseb.
Videoklipid tegi Alice
Järvet firmast MAST Pro-

MARJU NORVIK
Heakorra spetsialist

Kui Sinu sisemine kutsumus on
aidata kaasa laste elukvaliteedi
paranemisele ja lastesõbraliku
ühiskonna kujundamisele, siis
SAUE VALLAVALITSUS PAKUB SULLE TÖÖD

LASTEKAITSESPETSIALISTINA
SINU PEAMISTEKS ÜLESANNETEKS ON
• laste ja perede nõustamine sotsiaalsetest õigustest
ja abisaamise võimalustest;
• abivajavatele lastele ja peredele abi osutamise
korraldamine ning järelevalve;
• laste õiguste ja huvide kaitsmine ning
asenduskoduteenusega seotud toimingute
teostamine;
• koostöövõrgustike loomine ja lastekaitsealase
ennetustöö teostamine;
• vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine;
• juhtumipõhise töö kavandamine koostöös
sotsiaalvõrgustiku liikmetega;
• eestkosteasutuse rollist tulenevate tööülesannete
täitmine.
OOTAME JUST SIND, KUI SUL ON
• sotsiaaltöö kõrgharidus;
• eesti keele oskus kõrgtasemel (C1 tase) ja
ühe võõrkeele (soovitavalt vene keel) oskus
kesktasemel, sh ametialase sõnavara valdamine;
• valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine ja
rakendamise oskus;
• hea arvuti kasutamise oskus;
• haldusdokumentide ja ametikirjade koostamise
ning vormistamise oskus;
• koostöövalmidus, suurepärane suhtlemise ja
eneseväljenduse oskus;
• algatusvõime, kõrge vastutustunne ja analüütiline
mõtlemine;
• B-kategooria autojuhiluba.
Kasuks tuleb eelnev erialane töökogemus.
OMALT POOLT PAKUME SULLE
• huvitavat ja vastutusrikast tööd;
• võimalust erialaselt areneda, sh täiendkoolitusi;
• paindlikku tööaega;
• konkurentsivõimelist palka, seltskondlikke
ühisüritusi ja sporditoetust;
• sõbralikku ja toetavat meeskonda;
• puhkust 35 kalendripäeva aastas.

ductions OÜ. Järveti sõnul
on videoloo žanr dokumentaalfilmi-laadne. See tähendab, et töötati läbi ajalukku
talletunud ja paljuski paksu
tolmukihiga kattunud jäljed Haapsalu raudteest. Ja
nii-öelda taasleiutati jalgratas. Ühtegi uut intervjuud

videoloo jaoks ei salvestatud. Peamine panus on olnud inforuumi korrastamine
ja tuulutamine.
Videoklipid on avaldatud SA Läänemaa kodulehel https://laanemaa.ee/
laanemaa-raudtee/ ja sotsiaalmeedias.

Klipid on piiranguteta
järelvaadatavad ja jagatavad.
Videoklippide tootmist
ja arhiivimaterjalide kasutustasude maksmist rahastati SA Läänemaa raudteeprogrammi Haapsalu linna
suunatud vahenditest.

TÖÖAEG: täiskoormus
TÖÖ ASUKOHT: Veskitammi 4, Laagri/
Tule 7, Saue linn
TÖÖLE ASUMISE AEG: kokkuleppel
LISAINFO: Heli Joon, tel 679 0174
KANDIDEERIMISE TÄHTAEG: 4. märts 2019
Pakutavale ametikohale kandideerimiseks esitada
motivatsioonikiri ja CV läbi portaali või e-posti
aadressile personal@sauevald.ee.
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Eesti Külaliikumine Kodukant
kutsub vabatahtlikuks seltsiliseks

Volikogu kinnitas Saue valla
kalmistute kasutamise eeskirja

• Saue Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 46 „Sotsiaaltoetuste
kord“ muutmine
• Saue Vallavolikogu 21. detsembri 2017 määruse nr 24 „Sotsiaalteenuste osutamise kord“ muutmine
• Saue Vallavolikogu 21. detsembri 2017 määruse nr 31 „Koolieelse eralasteasutuse ja –lapsehoiu toetamise kord“ muutmine
• Saue Vallavolikogu 31.01.2019 määruse nr 12 „Kernu Põhikooli
põhimäärus“ muutmine
• Laagri alevikus asuva Uuekõrtsi kinnistu tasu eest Saue vallale
omandamine
• Erakorralise revisjoni läbiviimine seoses Saue Vallavalitsuse
poolt teostatavate toimingutega Pilliroo tänaval
• Loa andmine kinnisasja omandamiseks
• Vallavara võõrandamine avaliku kirjaliku enampakkumise korras
• Rahvakohtuniku kandidaadid
Saue Vallavolikogu toimub 28. veebruaril algusega kell 14 Laagris
Veskitammi 4.

Paljulapselised
pered meie vallas
2019. aastal on Saue vallas 391 kolmelapselist, 62
neljalapselist, üheksa viielapselist ja üks kuuelapseline pere.
2018. aastal oli kolmelapselisi peresid 387, neljalapselisi 44,
viielapselisi 10 ja kuuelapselisi kaks peret.
2018. aastal sündis 67 last kolmanda lapsena, 16 last neljanda lapsena ja kaks last viienda lapsena.
Kui võtta aluseks, et 2018. aastal sündis 281 last, siis pea iga
neljas laps sündis perre kolmanda lapsena.
Meie vallas elab neli paari kolmikuid. Kaksikutest on 26
paari poisse, 19 paari tüdrukuid ja 30 segapaari.
POPULAARSEMAD LASTE NIMED VALLAS
Poisid
Carl / Karl, ka liitnimena
130
Markus				67
Henry / Henri		
60
Tüdrukud
Mia / Miia, ka liitnimena
83
Laura				63
Anna / Hanna 		
57
ENAMLEVINUD VÕÕRAMAISED NIMED
Gregor / Gregory		
39
Trevor				25
Isabel / Isabella 		
25
Lisandra / Lisanna		
26
ANNELI RITSING
Rahvastikuregistripidaja

Korteriühistute hoovid ilusaks

Foto: internet

Saue Vallavolikogu
28. veebruari
istungi päevakord

2019. aastal saavad
Saue valla korteriühistud taas taotleda korterelamute
haljastuse ja hoovide korrastamise
toetust.
MARJU NORVIK
Heakorra spetsialist

J

aanuarikuu volikogu istungil on kinnitamisel
valla 2019. aasta eelarve, mis võimaldab korteriühistutel panustada valla
kaasabil hoovide ja õuealade
välisilme paremaks muutmisse.
Toetuse eesmärk on elamute ümbruse haljastamine
ja heakorrastamine ning läbi
selle elukeskkonna kvaliteedi ja kogukonna aktiivsuse
tõstmine.
Toetust on võimalik taotleda ainult registreeritud
korteriühistul. Olukorras,
kus korteriühistusse kuulub rohkem kui üks korterelamu, on võimalik toetust

küsida igale korterelamule
eraldi.
Toetust antakse kuni 50%
tegevustele kulutatud summast, kuid mitte rohkem kui
maksimaalne toetuse suurus
3200 eurot.
Toetuse saamiseks peab
korteriühistu või -ühistud
(lubatud on ka ühistaotlus,
mille maksimumsummat on
võimalik summeerida) esitama allkirjastatud taotluse,
mis on vormikohaselt täidetud, ja vajalikud lisadokumendid.

Määrus „Korterelamute
haljastuse ja hoovide korrastamise toetuse maksmise
tingimused ja kord“, avalduse vorm ja lisadokumentide
loetelu (määruse §5 lõige 1)
on leitavad valla veebilehelt
ning Riigi Teatajast.
Kindlasti tasub eelnevalt
tutvuda määrusega ja vajalike lisadokumentide loeteluga. Kui tekkib küsimusi,
saab neile vastata juba enne
taotlemise tähtaega.
Toetus makstakse välja
ainult tasutud kuludoku-

mentide alusel, mis tähendab, et toetust ei maksta
ettemaksuna ja taotlejal peavad olemas olema kogu projekti eelarvelised vahendid
enne projekti alustamist.
Toetuse eelarvest vähemalt 20% on suunatud korteriühistutele, mis asuvad
väljaspool Laagri alevikku
ja Saue linna, seega ootame
ka väiksemate asulate korteriühistuid toetust taotlema.
Toetust antakse välja üks
kord aastas. Taotluse tähtaeg
on 31. märts 2019.

Hea teada
Toetuse eesmärk: korteriühistute hoovide ja õuealade
välisilme parandamine.
Kellele: korteriühistu või
-ühistud (lubatud ühistaotlus) korterelamu põhiselt.
TOETATAVAD TEGEVUSED
Toetuse suurus kuni 400
eurot korterelamu kohta,
kuid mitte rohkem kui 50%
kavandatava tegevuse kogumaksumusest.
• puude, põõsaste, püsikute,
roni- ja lilletaimede soetamine ja istutamine
• lillevaaside, -amplite soetamine ja paigaldamine

• istutusmaterjali soetamine
ja istutamine
• muru rajamine ja sambla
tõrje
• puude raie ja hoolduslõikus
Toetuse suurus kuni 3200
eurot korterelamu kohta,
kuid mitte rohkem kui 50%
kavandatava tegevuse kogumaksumusest.
• kinnistu piires paiknevate
siseteede ehitamine
• jäätmemajade ehitamine,
süvakogumismahutite rajamine või jäätmekogumiskohtade korrastamine
• mänguväljaku ehitamine

• parkimiskohtade ehitamine
ja korrastamine
• abihoone (kuuri) ehitamine
• vee-, reovee- ja sadeveetorustike rekonstrueerimine
Toetust võib taotleda ka
mitmele tegevusele, sh nii
haljastus kui ehitus, kuid
maksimaalne toetuse määr
kokku on 3200 eurot.
Taotlemise tähtaeg:
31. märts 2019.
Taotluse vorm ja juhised:
„Korterelamute haljastuse
ja hoovide korrastamise
toetuse maksmise tingimused ja kord“ ja taotluse

vorm on leitavad Saue valla
kodulehelt www.sauevald.ee
ning Riigi Teatajast. Taotlusi
on võimalik esitada elektrooniliselt info@sauevald.ee
või paberkandjal vallamajja
ja kõikidesse halduskeskustesse (Saue linn, Riisipere,
Laagri, Haiba).
Lisainfo: Heakorra spetsialist
Marju Norvik, marju.norvik@
sauevald.ee, telefon 679
0213, 515 6878.
www.sauevald.ee/korterelamute-haljastuse-ja-hoovide-korrastamise-toetus

Treening- ja võistlusreis
Araabia Ühendemiraatidesse
Eesti koondise sportlased viibisid 21. jaanuar-4. veebruar Araabia Ühendemiraatides. Seitse sportlast Kiviõlist, Sauelt ja Tallinnast läbis raske treeninglaagri koos
Kasahstani , Ukraina, India, Saudi Araabia, Tai ja kohalike sportlastega.
SAUE TAEKWONDO
KLUBI (TKD)

Foto: Saue TKD
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estit esindasid Sauelt
Lars-Lucas Liiu ja
Eloura Charles ning
Kiviõlist Nikas Kardava,
Markus Salmus, Jasper Kattai, ja Stefani Nikolajeva.
Treenerina oli kaasas Aleksandr Galaktionov. Meeskonda juhtis Kalvo Salmus.
Kõik meie sportlased olid
väga motiveeritud, kuna see
oli viimane ettevalmistus
enne suurt Fujairah Open
võistlust.
Laagri viisid läbi väga
kogenud treenerid Ukrainast ja Kasahstanist ning
UAE peatreener Abdullah
Hatim.

Eloura Charles (paremalt teine) tuli Araabia Ühendemiraatidest tagasi hõbemedaliga.

Kohe pärast laagrit osalesime Fujairah Openil - rohkem kui 1200 sportlast 71
riigist.

Meie sportlased näitasid
head taset. Eestlased võitsid
kokku neli medalit: Nikas
Kardava kuldmedal, Eloura

Charles hõbemedal, Stefani
Nikolajeva hõbemedal, Jasper Kattai pronksmedal.

Kes on Ilse Metsamaa,
Saue valla vapimärgi kavaler?
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

S

estap räägibki lugu
sellest, kuidas temast
eestvedaja sai: kuidas
tekkis Facebooki grupp
„Saue linna kodanik“, mis
viis mõtteni korraldada
enne kohalike omavalitsuste volikogude valimisi
Mokalaat ja kuidas sündis
Toidutänav Saue linna sünnipäeval.
Natuke Ilse siiski kaarte näitab. Saue linna elama
jõudis ta pisut enam kui
20 aastat tagasi enda sõnul puhtjuhuslikult. Tal on
kaks toredat last, tütar ja
poeg. Maja valvab soliidses
vanuses taksipreili Lotte,
kes oma hinges peab end
ilmselgelt vähemalt dobermanniks kui mitte lõviks.
Kui aga näeb, et ohtu pole,
limpsib rõõmsalt külalise
sõrmed üle ja lubab kõrva
tagant sügada.
24. veebruaril 2012
kasutas tollane president
Toomas Henrik Ilves Tartu
Vanemuises Eesti Vabariigi
94. aastapäeva kõne pidades selle lõpus Ilse Metsamaa vastust küsimusele,
miks on Eestis hea elada:
„Meil on väike riik, kus
igaüks loeb ja on oluline.
Me ei ole siin anonüümsed,
meie kõigi panus on märgatav. Ma olen siin tähtis,
hoidmaks seda kõike.“
See vastus iseloomustabki Ilset kõige paremini.
Saue linna kodanike
grupp
Kui rääkida, miks on läinud üks asi nii või teisiti,
arvab Ilse, et kõik asjad
siin elus tekkivad isiklikust
vajadusest, sest kui sul on
probleem, tuleb seda lahendama hakata ja mitte ootama jääda, et keegi appi tuleb. Ja kui lahendama oled
hakanud, juhtub tihtipeale,
et just siis appi tullakse ja
käed külge pannakse.
Saue linna kodanike
grupini jõudis ta näiteks
läbi Saue taaskasutuse lehe.
Kui aastaid tagasi linna
vee- ja kanalisatsioonitrasse rajati, jäi Ilsel üle paras
hunnik kruusa. Ta arvas, et
äkki kellelgi on seda vaja.
Näiteks ehitab midagi.
Otsis internetiavarustest, kuid ei leidnud ühtegi sellist linnakeskset
gruppi. Nii tuli see endal

luua – lihtsalt selline koht,
kus pakkuda, kui kellelgi
on üle või kellelgi puudu.
Mitte müümisele suunatud.
Rahvast liitus päris kiiresti
ja päris palju.
Mingil hetkel hakkasid
aga tulema postitused, mis
ei olnud enam kuidagi taaskasutusega seotud. Inimesed otsisid informatsiooni,
tahtsid suhelda. Nii tekkis
Facebooki grupp „Saue linna kodanik“, mille Ilse arvab olevat ühe aktiivsema
Eestis.
Ilse ütleb, et vahel lähevad keskustelud grupis küll
tuliseks ja kipub materdamiseks, kuid põhimõte on,
et viisakuse piiresse jäävat
ei kustutata: „Me ei kustuta
midagi ära. Päriselus ei saa
sa ju ka midagi kustutada,
saab ainult vabandada.“
Vahel on tulnud paugutaja pärast hoiatamist ka
grupist välja heita, seda on
kolmel-neljal korral juhtunud.
Ühest kasvas teine
Kui päevakorda tõusis nelja omavalitsuse liitumine,
otsisid kõik (poliitikud)
väljundit, kus ennast ja
ideid tutvustada, kus infot
jagada. Kodanike grupi
lehe haldamine muutus aeganõudvamaks ja keerukamaks ning Ilse kutsus appi
Jaanika Käärsti, liitus ka
Urmas Kirsipuu.
Inimesed arutavad lehel
igapäeva küsimusi, otsivad
kasse-koeri taga, kui need
on kadunud, aga väga suur
osa on ka kohalikul poliitikal ja sellest arusaamisel.
Ühest küljest nagu oli
enne ühinemist ja valimisi
informatsiooni, aga teisest
küljest mitte. Ja kuna suur
meedia keskendus enne
valimisi linnadele, jättes
liituva Saue valla, mis tegelikult ju Mandri-Eesti suurim, vaeslapse ossa, tekkis
Ilsel poolisiklikul tasandil
idee korraldada oma kohalik debatt – Mokalaat.
„Et valijad saaksid aru,
keda valida, kuhu neid tüüritakse, kes on seal kaptenisillal. Et paneme poliitikute
telgid ritta ja läheme ja käime ja küsimegi, mis kaupa
nad pakuvad, et mitte otsustada ainult loosungite
järgi. Loosung võib ju ilus
olla, aga me ei tea kunagi,
mis seal taga on. Paneme
nad vestlusringi, me saame

Et linnas turgu polnud,
tuli OTT
Saue linnas on küll kolm
ketipoodi, kuid turgu mitte.
Seda oli püütud käivitada,
kuid tulemusteta. Selge oli
ka see, et 8-17 turg Saue
linnas lihtsalt ei ole võimalik.
Ilset häiris aga väga, et
turukraami, näiteks värsket
kala polnud.
Et Eestis tunneb keegi
kedagi, kes tunneb kedagi ja nii edasi, oli naaberlinnas Keilas just edukalt
käivitunud Keila OTT (otse
tootjalt tarbijale) ja selle
eestvedaja Ene Mägi Ilsele
varasemast ajast tuttav.
Nii saigi Ilse Metsamaast Keila OTT-i maaletooja ning rahvas esitas
tema ja Ene linna 2016. aasta teo konkursile, kus ettevõtmine napilt teiseks jäi.
Et Riigikogu valimised
on ukse ees, sobib loo lõpetuseks Ilse mõte nagu rusikas silmaauku: „Inimesed
mõtlevad, et neist ei sõltu
midagi, aga just neist ju
sõltubki. See on tohutu suur
hulk rahvast ja tohutu suur
maalapike, kus me ühiselt
asja ajame. Kui me läheme
valima, teeme me vastutusrikka otsuse. Ja seda ei ole
lihtne teha, kui inimesed ei
tea, kui neile ei räägita, kui
kommunikatsiooni on väga
vähe ja otsused tehakse
kuskil.“

Fotod: Valdur Vacht, Evelin Povel

Kohvikutepäeva hommikul oh ja õhtul ah
Rääkides
Toidutänavast
ütleb Ilse jälle, et kõik on
omast vajadusest, et kui
probleemi pole, siis lihtsalt
toreduse pärast ju tihtipeale
ei tee. See ei ole jätkusuutlik Ilse arvates.
Ta on seisukohal, et
kõik head asjad tekkivad
ikkagi eelkõige vajadusest.
Nii ka toidutänav.
Kord linna kohvikutepäeval oma kodus kohvikut
pidades jõudis Ilse tõdemuseni, et kõik oli tore ja
vahva. Inimesi käis palju,
paljud neist tuttavad, kuid
paljusid ei näinudki, suhtlemiseks aega ei jäänudki,
sest perenaine oli pea terve
päeva poolpimedas köögis
head-paremat valmistamas.
Ilse sõnadega: „Hommikul ütlesin oh! Ja õhtul
ah!“
Nii sündiski Toidutänav, mis leidis kogukonna toetuse ja kus oli aega
inimestega juttu puhuda.
Rahaliselt pani õla alla ka
Saue vald.
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Kui Saue Valdur Ilse Metsamaad
intervjueerima läks, saatis allakirjutanu
eelnevalt küsimused, ärgitades teda
muuhulgas rääkima ka endast, kuid Ilse
arvas, et tunnustus tuli talle kui Saue
linna kogukonna eestvedajale.

küsida nende käest, me saame neile otsa vaadata, me
saame kõigepealt tuttavaks
omavahel,“ räägib Ilse Mokalaada ideest.
Mõte leidis toetust ja sai
teoks: kõik kandideerivad
nimekirjad lõid kaasa.
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Ilse Metsamaast sai Keila OTT-i maaletooja ning rahvas esitas tema ja Ene Mägi linna 2016. aasta
teo konkursile, kus ettevõtmine napilt teiseks jäi. Fotol esimene kaubakohtumine.

Mokalaada korraldajad-läbiviijad, Ilse Metsamaa keskel mikrofoniga.

Keskuse pargi Toidutänavale said tulla ka need, kellel enda hoovi ei ole või kes elasid väljaspool
Saue linna piire. Just sedaviisi tekkib kogukond ja võõrad saavad omadeks.

Diapol Granite sõlmis
suurtellimuse USA juhtiva
hotellivarustajaga
Fotod: Diapol Granite
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Eraklientidele ning ettevõtetele ja
kinnisvaraarendajatele köögi- ja
vannitoatasapindasid tootev Diapol
Granite OÜ sõlmis kaks kümneaastast,
kokku enam kui saja miljoni eurose
mahuga suurlepingut, millega Saue
linnas tegutsev tootmisettevõte
hakkab varustama maailma juhtivaid
hotellikette ja Kesk-Euroopa riikide
eratarbijaid.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

D

iapol Granite on üks
suuremaid
kivist
köögi- ja vannitoatasapindade tootjaid Põhja-Euroopas. Et maailma
juhtivaid hotellindussektori
varustajaid, USA päritolu
MGroup valis järgmiseks
kümneks aastaks partneriks just Diapol Granite’i,
on väga suur tunnustus ettevõtte senisele tööle ja annab
kindlust tulevikku vaadates.
Teise suurtehinguna sõlmis Diapol Granite samuti
kümneaastase tarnelepingu
Lääne-Euroopa tuntud graniidist, marmorist, kvartsist
ja keraamikast tasapindade
hulgimüüjaga F&L Werkbladen.
MGroupiga sõlmitud lepingu hinnanguline kogumaht on 100 miljonit dollarit
(ligikaudu 88 miljonit eurot)
ja F&L Werkbladeniga sõlmitud lepingu oma 20 miljonit eurot.
Mõlema lepingu puhul
sai määravaks Diapol Granite´i tootmisvõimekus täita
ostja suuremahulisi tellimusi õigeaegselt, väga suure
lõikamistäpsusega tootmistehnoloogia, usaldusväärne
taust tarnijana ning ettevõtte ja tootmise juhtimine
vastavalt rahvusvahelistele
ISO kvaliteedisertifikaatidele.
Diapol Granite pakub
tooteid äri- ja eraklientidele.
Selle kahe uue koostöölepinguga kaasneb laiem kasu
ka ettevõtte teistele klientidele, kuna suurtellimused
annavad tänu kogustele
võimaluse soetada toormaterjali oluliselt soodsamatel
tingimustel. See hinnavõit
kandub edasi ettevõtte kohalikele era- ja äriklientidele.
Lepingute käigus on
juba alustatud reaalse koostööga ja esimesed tellimused läksid töösse veebruari
alguses.

Ettevõtet tutvustab firma müügi- ja turundusdirektor Tiit Mets.
Kuidas ettevõte alguse sai?
Pisut ajaloost.
Diapol on asutatud 1993.
aastal. Algselt oli tegu teemantpuurimise ja -saagimise teenust pakkuva ettevõttega, mille peamised
kliendid olid ehitusfirmad.
Alustati kahe inimese
firmana. Paari aastaga kasvas Diapoli kollektiiv juba
kümneliikmeliseks.
Praegune omanik ostis
Diapoli 1995. Järgnevate
aastate jooksul hakkas teemantpuurimise ja –saagimise äri vähehaaval kahanema
ning see asendati kivist töötasapindade tootmisega aastal 1999.
Tänaseks on meie kollektiiv kasvanud 90 inimeseni
ja Diapolist on saanud üks
Euroopa suuremaid kivist
tasapindade tootjaid. Oleme
spetsialiseerunud graniidist,
kvartsist, marmorist ja keraamilistest materjalidest
tasapindade valmistamisele
ning paigaldamisele üheksal
turul: Eesti, Soome, Norra,
Rootsi, Taani, Läti, Inglismaa, Belgia ja USA.
Meie peamised kliendid
on eraisikud, sisekujundajad, sisustussalongid ja ehitusfirmad. Lisaks osaleme
aktiivselt suurprojektides.
Pakume oma klientidele kvaliteetseid tasapindu,
näiteks köökidesse, vannitubadesse, avalikesse ruumidesse.
Lisaks on valmidus olemas pakkuda lahendusi fassaadidele, põrandatele, seinte ja lagede jaoks. Teostame
kiireid ning täpseid mõõtmis- ja paigaldustöid.
Ettevõte omab rahvusvahelisi ISO sertifikaate(ISO 9001:2015/ ISO
14001:2015). Meile teadaolevalt asub lähim analoogne vastavate sertifikaatidega
ettevõte Rootsis.

Kas Eesti või väliskapital?
Diapol Granite OÜ on
eraomandis ja põhineb
100% Eesti kapitalil.
Kui suur on aastane tootmismaht?
Ettevõtte tootmisdirektori
Veiko Buschi hinnangul on
meie aastane kivilõikamise
maht kuni 30 000 m2. 2017.
aasta majandusaruande põhjal oli ettevõtte müügitulu ligikaudu 6,5 miljonit eurot.
Kui palju toodangust protsentuaalselt jääb Eestisse,
kui palju läheb välisturgudele?
Eesti turu osakaal on meil
täna ca 8-9%.
Millist tehnoloogiat ettevõte kasutab?
Kasutame
kaasaegsemat
tootmistehnoloogiat: Thibaut, Prussiani, Intermac.
Pöörame suurt tähelepanu
keskkonna- ja kulusäästlikule tootmisele.
Mida te teete tootmisjäägiga? Kas seda saab taaskasutada või tuleb utiliseerida?
Meie põhieesmärk on toot-

misjääke minimaliseerida.
Tootmisjääke saame kasutada näiteks lauatasapindade
tootmiseks. Mingi osa tootmisjäägist tuleb utiliseerida
vastavalt kehtestatud normidele.
Mida silmas pidada köögitasapinda valides? Mis
on ühe või teise materjali
eelis?
Siin astub esmalt mängu
kliendi maitseaspekt või
sisekujundaja soovitus või
projektide puhul ette kirjutatud nõue.
Miks üldse kivitasapinda valida? Lisaks emotsionaalsele ja visuaalsele
väärtusele on kivitasapinnal
köögis praktiline roll. See
on kaitseks köögimööblile
niiskuse eest, on vastupidavam löökidele, noaga sisselõigetele ning seda on lihtne
puhastada ja hooldada.
Turgudel, kus me täna
tegutseme on, kivimaterjalide maitse-eelistused väga
erinevad.
Põhjamaades müüvad
hästi looduskividest tasapinnad: marmor, graniit.
Euroopas on trend kunstkividest - kvarts, keraamika

Müügi- ja turundusdirektor Tiit Mets (vasakul) ning
tootmisdirektor Veiko Busch USA-sse mineva pakendiga.

DIAPOL GRANITE
Diapol Granite on Saue linnas asuva tootmiskompleksiga
töötasapindade tootja, kelle senine põhiturg on olnud peamiselt Skandinaaviamaad, Ühendkuningriik ja Eesti. Diapol
Granite pakub tooteid nii eraisikutele kui ka era- ja ärikinnisvara arendajatele. Mullu töötas ettevõttes keskmiselt 90
töötajat.

- toodetud tasapindadele.
Viimasel ajal on maailmas märgata kunstkividest
toodetud tasapindade osakaalu tõusu.
Siinkohal on mul hea
mainida, et sellel aastal
lansseerisime oma portfellis väga hea hinna- ja kvaliteedisuhtega kvartskivide
seeria nimega Diastone ning
möödunud varasügisel sõlmisime eksklusiivse edasimüügilepingu Skandinaavias ja Baltikumis Euroopa

keraamiliste plaatide tipptootjaga Inalco, kust pärineb
meie tootevalikus keraamiliste kivide seeria iTOPKer.
Mis on see parim valik? Siin õiget vastust pole.
Minu arvamust mööda tuleb
köögitasapinda valides arvestada eelkõige praktilisusega. Võib mõelda, et kivi
on tugev ja igavene, kuid
looduskivide (marmor, graniit) puhul peab arvestama
nende regulaarse hooldusega. Kunstkivid (kvarts,
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Restoran on avatud
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keraamika) seda nii tihedalt ei vaja. Lõppkokkuvõttes tuleb mängu ka hinnalipik.
Kuidas (era) klient teid
leiab ja mida peab teadma tellimust esitades?
Selleks, et klient meid mugavalt üles leiaks on meie
jaoks väga oluline maine,
referentsid, kliendisoovitused. Oleme aktiivselt osalenud messidel.
Üks olulisemaid kanaleid meie jaoks on internet.
Möödunud sügisel värskendasime turundus- ja müügimeeskonnaga riigiti kodulehti, kust meid aktiivselt
otsitakse ja leitakse.
Tellimuse esitamiseks
(eraisik, ettevõte, köögistuudio) on meil erinevate
turgude kodulehtedel hinnapakkumise küsimise vormid, kus on kliendi abistamiseks olulised küsimused
välja toodud.
Täiendame neid vorme
pidevalt eesmärgiga saada
võimalikult täpne sisend indikatiivse hinnapakkumise
koostamiseks.
Hinnapakkumise küsimisel on oluline materjalivalik, tellitava töö kuju ja
suurus ning sisu. Näiteks
kas räägime köögitasapinnast pliidi- ja valamuavaga.
See on esmane, mis aitab müügijuhil klienti nõustada ja teha parim soovitud
indikatiivne hinnapakkumine. Täpne hinnapakkumine formuleerub kliendi
jaoks alles pärast tellitava
tasapinna täppismõõdistust
kohapeal.
Suurte projektide või
hangete puhul saab klient
pöörduda meie poole läbi
kodulehel olevate kontaktide või kirjutada tiit.mets@
diapol.com.
Hind kujuneb ilmselt valitud materjalist, pinna
suurusest ja valmistamise
keerukusest. Kas on võimalik välja tuua mingid
maksumuse parameetrid,
millega klient peab arvestama.
Jah, nii on ja sellepärast on
väga keeruline välja tuua
keskmist maksumust. Kui

me räägime köögitasapinnast, siis siin jaguneb koguhind: materjal (m2 hind,
suurus), töötlused (n-ö keerukus: servad, avad, pinnatöötlused jne), mõõtmine ja
paigaldus.
Väga ligikaudne hinnang on, et ca 4-5 m2 keraamilise köögitasapinna
maksumus võib olla kuskil
3000-5000 euro piirimail,
aga siin on väga suur kõikumise amplituud nii üleskui allapoole.
Kui kaua võtab aega tellimuse täitmine ja millest
see sõltub?
Kui materjal tellitakse
meie põhivalikust, mis on
tagatud pideva laovaruga,
võtab tellimuse täitmine
aega alates pakkumise kinnitamisest kuni mõõtmise
ja paigalduseni kuni kaks
nädalat. Tellitava materjali
puhul võib tellimuse täitmise aeg küündida kuni 10
nädalani.
Kas ma saan õigesti aru,
et ettevõte pakub lisaks
valmistamisele paigaldamist?
Jah, see on üks osa meie
müügiprotsessist. Alati jääb
kliendil võimalus mõõta ja
paigaldada iseseisvalt, kuid
siis lasub vastutus alates
toote üleandmisest kliendi
õlul.
Eesti ettevõtteid kimbutab (kvaliteetse) tööjõu
puudus. Milline on Diapol
Granite seis tööjõuturul?
Häid särasilmseid ja teotahtelisi kolleege ootame
oma ettevõttesse pidevalt!
Ja ilmselgelt oleme järjest
suuremate mahtude juures
samuti kõiki ettevõtteid
kimbutava probleemi ees –
kust häid inimesi leida? Tegeleme selle teemaga pidevalt ja püsime konkurentsis.
Kas pressiteates välja
toodud
suurtellimused
tähendavad ettevõtte laienemist, uute töötajate palkamist?
Jah, mahukasvud eeldavad
nii laienemist kui ka lisatööjõu värbamist, siin pääsu pole!

Kernu puhkekülas
puhuvad uued tuuled
Möödunud
aasta detsembris
avas taas uksed
Kernu puhkeküla
Tallinna-Pärnu
maantee ääres
Kohatu külas.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

P

uhkekülas töötab restoran ja hotell, milles
on kaheksa värskelt
renoveeritud kahekohalist
duširuumiga
numbrituba.
Ruumid on lihtsad, kuid mugavad. Soojemal ajal on
külaliste kasutuses 13 kolmekohalist kämpingut. Karavanipargis on kohti 32.
Soojust annab värskelt
paigaldatud maaküte.
Restorani hubane saal
mahutab 50 inimest. Uudsena pakub puhkeküla tulla
koos seltskonnaga vaatama
rahvusvaheliste spordivõistluste ülekandeid on-lines.
Restorani hommikumenüüst leiab omleti singiga,
inglise hommikusöögi peekoniga ja pudru moosiga.
Restoran pakub päevasuppi.
Näksimiseks
sobivad
küüslauguleivad peekoniga, kanatiivad, mozarella
pulgad, pelmeenid ja kalmaarirõngad. Kui aga juba
Kernu puhkeküla restorani
sööma minna, võiks kindlasti proovida Kernu salatit.
Tõhusamalt
täidavad
kõhtu pasta Carbonara, veisepõsk, BBQ ribi või hoopis
krõbe kanašnitsel.
Ei puudu menüüst jäätisekokteil ning magusasõpru
ootavad šokolaadi- ja juustukook. Hinnad on rahakotisõbralikud. Et on küsitud,
lisanduvad suvisesse menüüsse kindlasti grillroad
Uutel omanikel on kavas hakata korraldama laa-

tu ja lastelaagreid, kutsuda
taas ellu traditsioon pidada
kompleksi platsil jaanituld
või restoranis elava muusikaga tantsuõhtuid. „Kohalikud on meid hästi vastu võtnud,“ ütlevad nad.
Väljaehitamist
ootab
100-kohaline kaheks osaks
liigenduv saal teisel korrusel.
Puhkeküla tunnusmärgiks
olevasse torni tuleb baar.
Esimesel korrusel on tühjana
seisvad ruumid, kuhu mahutada saunakompleks väikse
basseiniga
Järve kaldale on kavas
rajada grilliala ja saunad,
et tulla ning pere või sõpradega mõnusalt aega veeta.
Mõtteid on veelgi: paintballi
väljak, takistusterada. Ettevalmistamisel on projekt, et
taotleda rahastust EAS-ilt.

KERNU PUHKEKÜLA AJALUGU
Saue vallavolikogu aseesimees Valdis Toomast, kes olnud
siis juba päris suur poiss, just sõjaväest tulnud, meenutab,
et Kernu puhkeküla, mis kandnud tollal nime kas Kernu
kämping või motell, hakati ehitama aastal 1989. Talle oli see
esimene töökoht.
Osapooled olid Haiba kolhoos, investor Soomest ja Harju
EPT. Esmalt toodud Lõuna-Eestist mõned kämpingud, maja
ehitus läinud hoogsalt lahti pärast Tallinna EPT kaasamist
1990. aastal.
Järveke puhkeküla juures ei olevat aga looduslik. Vesiselt alalt kaevati välja pinnas, mis märjale metsaalusele
täiteks laotati.
Kunagi olid järves forellid ja puhkeküla pakkus kalapüüki. Kuldsetel 90-ndadetel olevat koht tuntud olnud rajude
pidude poolest.
Valdise jaoks teeb tagasipõike 30 aasta tagusesse
aega toredaks see, et juba tollal osales ta Haiba kolhoosi
talimängudel, täna uuesti Kernu talimängudel - spordivaim
pole piirkonnast kuhugi kadunud.
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Peamised murekohad on jätkuvalt trepikodades hoitavad esemed: lapsevankrid, jalgrattad, kelgud, potililled ja vana mööbel,
mis saavad takistusteks olukorras, kui on vaja kiiresti majast
väljuda, ja tekitavad põlema süttimisel mürgist suitsu, mis jätab
majaelanikud korteritesse lõksu. Hoolige enda ja teiste eludest
ja hoidke trepikojad asjadest vabad. Reidi ajal alustasid Põhja
päästekeskuse inspektorid tuleohutusnõuete rikkumiste tõttu
24 menetlust.
Tuleohutusnõuded korteris
• Eluruumis peab olema töökorras suitsuandur. Tahke- või gaasiküttega eluruumi paigalda lisaks ka vinguandur.
• Hoolda küttesüsteeme. Hooldatud küttesüsteem on ohutu ja
kestab kauem.
• Korteri uks võiks olla seestpoolt võtmeta avatav, et tulekahju
korral sinna lõksu ei jääks.

Toataimed trepikojas on küll ilusad, kuid takistavad kiiresti
majast väljumist.
Tuleohutusnõuded kortermaja ühiskasutataval pinnal
• Hoidke ühiskasutatavad väljumisteed puhtana, esemetest
vabad. Trepikoda on ehitatud nii laiaks just seepärast, et kui
ohuolukorras kõik majaelanikud korraga väljuda soovivad, siis
on see võimalik.
• Väljumisteele jäävad uksed peavad olema võtmeta avatavad
juhuks, kui olete tulekahju või muu õnnetuse korral võtmed
tuppa unustanud. Selliselt ei jää te lõksu ja saate ohutult hoonest väljuda.
• Kui keldri uks avaneb trepikotta, peab see olema tuletõkkeuks,
et keldritulekahju korral ei leviks suits trepikotta. Vastasel juhul
jääb õnnetuse korral kogu maja rahvas lõksu ega pääse välja.
2018. aastal hukkus eluhoonete tulekahjudes 45 inimest,
neist korterelamutes 22 ja eramajades 21. Lisaks hukkus üks inimene suvilas ja teine ridaelamus. Tänavu on tulekahjudes hukkunud juba kaheksa inimest. Päästeamet kontrollib tuleohutusnõuete täitmist igapäevaselt, kuid lisaks tehakse eelmisest
aastast reididena kontrollkäike kogu Eestis. Süstemaatilised
kontrollkäigud annavad tuleohutuse olukorrast realistlikuma
ülevaate ning loodetavasti panevad inimesi rohkem mõtlema
enda ohutusele ja täitma tuleohutusnõudeid.
JANE GRIDASSOV
Põhja päästekeskuse kommunikatsioonijuht

Fotod: Alexei Alexeev

Veebruari esimesel nädalal kontrollis Päästeamet
kortermajade tuleohutusnõuete täitmist. Põhja
päästepiirkonnas (st Tallinnas ja Harjumaal) oli
korras vaid 22 kortermaja.

Inseneeria- ja tehnoloogiavaldkonna õppepäev Saue
gümnaasiumis
Tehnoloogiavaldkond on Saue
gümnaasiumi õpilaste jaoks põnev
ja huvipakkuv.
KARMI RUMM
Õppejuht

10.

klassi õpilased
saavad
õppida
valikainena tootearendust, robootikaring on
koolis väga populaarne.
Sestap korraldaski TalTech Mektory tehnoloogiakool noore inseneri programmi raames 22. jaanuaril
Saue gümnaasiumis inseneeria- ja tehnoloogiavaldkonna töötoad 9.-10. klasside
õpilastele. 9. klassidele olid
robootika ja 10. klassidele
tootearenduse töötoad.
Robootika töötoast jagavad muljeid 9.c klassi õpilased Ats Marek Tender ja
Markus Rätsep.
„Töötuba viis läbi kaks TalTech tudengit, kes tutvustasid inseneeria- ja tehnoloogiavaldkonna põhitõdesid.
Läbi mitmekesiste programmide panime grupitööna
Makeblock robotid sooritama keerulisi ülesandeid.
Juhendajate abiga õppisime tundma Arduino programmi ja kasutasime roboti
juhtimiseks c-keelt.

TTÜ õppejõud Toivo Tähemaa tutvustas erinevaid tootearendusi läbi aegade.

Robootikatöötoas osalesid 9. klassid.

Tudengihärrad olid väga
kompetentsed ja humoorikad ning tekitasid meis huvi
robootika ja programmeerimise vastu.
Aeg lendas kiiresti ja kõigil oli lõbus. Töötoas saime
teada uusi nüansse robootikast ja tänu sellele võib mõnigi meist valida tulevaseks
elukutseks
tehnoloogiaga
seonduva ameti.“
Tootearenduse
töötuba
kirjeldavad 10. klassi poi-

Kõiki põnevaid tooteid sai lähemalt uurida, lahti
võtta ja kokku panna.

sid Janari Olev, Enrico
Tulp ja Silver Vahtras.
„Tootearendusest ja sellega
seotud teguritest rääkis 10.
klassi õpilastele TTÜ õppejõud Toivo Tähemaa. Ta
tutvustas erinevaid tootearendusi läbi aegade: vanaaegne telefon, fotoaparaat,
„kondimootoriga“ (pidi väntama vänta, et toode töötaks)
taskulamp ja tuulik.
Saime kõiki neid meie
jaoks põnevaid tooteid lähemalt uurida, lahti võtta ja

kokku panna, mis andis tunnile võimsa efekti.
Toivo Tähemaa jutt oli
põnev ja kaasahaarav. Tal oli
hea huumorimeel, läbi mille
suutis ta meile luua ettekujutuse tootearendusest.
Toivo Tähemaa rõhutas,
et tootearendus ei ole ainult toote leiutamine, vaid
ka vana toote edasi arendamine. Olime töötoaga väga
rahul ja saime palju huvitavaid teadmisi tootearenduse
kohta.“

Nissi kandi Puruvanakesed
aina liiguvad, juba 20 aastat
Sõbrapäeval tähistas Nissi kandi võimlemis- ja liikumisrühm Puruvanakesed 20.
sünnipäeva Riisipere kultuurimajas. Ringi juhendab sportlikust perest, isegi sportlik ja energiline Annely Üksik. Rühmavanem on Mare Tammeoks.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

Foto: Sirje Piirsoo

Kontrollitud kortermajadest
oli Põhja päästepiirkonnas
tuleohutus korras vaid 22

Foto: Päästeamet
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astate jooksul on
inimesi tulnud ja läinud. Täna on aktiivseid osalejaid kümmekond.
Puruvanakesed alustasid 20 aastat tagasi Turbas.
Annely Üksik arvab, et ehk
olid Turba mehed julgemad,
võimlemas käis neid kolm.
Koguneti kaks korda nädalas, võimeldi, käidi kõndimas.
Täna on rühm Riisipere kultuurimajas koos kord
nädalas. Iga kokkusaamise
alguses pakub meditsiiniharidusega Annely Üksik
Puruvanakestele tarvilikku
teavet: kuidas tervislikult
toituda, mida inimene ise
enda heaks saab teha. Näi-

20-aastased Puruvanakesed. Juhendaja Annely Üksik istub ees paremal ja rühmavanem Mare
Tammeoks seisab taga keskel.

tab uusi harjutusi, millega
elukvaliteeti parandada ja
säilitada, mõõdab soovijatel vererõhku enne ja pärast võimlemist või väljas
kõndimist. Ja kõndimas

käiakse palju, iga ilmaga, ka
praeguse libedaga, mistõttu
on eriti tore, et minna saab
üheskoos: on turvalisem.
Kord kuus käivad Nissi
kandi eakad Haapsalus uju-

mas, selleski löövad Puruvanakesed kaasa ja lõpetavad
hooaja üheskoos Laulasmaa
spaas. Tore seltskond toob
inimesed kodust välja kokku ja see on väga oluline.

MARGE REHEPAPP
Nissi Kultuurikeskuse
kultuurikorraldaja

M

eil on selline tore
lasteaiahoov,
et
isegi kõige lumevaesemal ajal oleme paar
nädalat ikka suusatada saanud.
Meie lasteaia üks eripära ongi suusatamine. Meil
suusatavad kõik, kes soovivad, ka need, kes äsja on
kolmeaastaseks saanud.
Kõige toredam on see,
et suuskadelt ei taheta maha
tulla. Suuski on meil 14
paari ja suusasaapaid mõnevõrra rohkem.
Kolm paari suusasaapaid on nii väiksed, et mahuvadki ainult kõige pisematele.
Head lapsevanemadki
on toonud meile suusasaapaid ja suuski, mida ise kodus enam ei kasuta.
Harjutame klassikalist
suusastiili keppide ja keppideta. Need, kes soovivad,
saavad algõpetuse uisusammule.
Ja kuna me peame suuski ja suusasaapaid pärast iga
liikumistundi
vahetama,
ei saa me suusasõidu soovi
lõputult kõigil täita, vaid
lohutame sellega, et tuleb
järgmine suusatund ja saab

jälle suusatada.
Igal aastal korraldame
lasteaias
suusavõistluse,
kus kõik on võitjad, kes
raja läbivad. Lapsed ütlevad
mulle päevalõpul, kui aitavad suuski ja keppe koristada: „Sa oled nii nunnu, et
meile suusatamist õpetad.“
Mis saab parim ja armsaim
tunnustus tööle veel olla.
Muidugi me kelgutame
ka. Direktoril tuli hea mõte,
kui koolimajale juurdeehitust tegema hakati. Osa
mulda toodi meile aeda ja
saime päris enda kelgu- ja
suusamäe. Lapsed on juba
nii osavad, et suusaraja läbimisel ületavad mäe ja
enamjaolt jäävad ka püsti.
Muidugi harjutame soovijatega mäkketõusu ja laskumist suuskadel. Kelgutamises on kõik juba meistrid.
No ja mida kõike muud
veel saab teha, kui on palju
lund ja sulailm. Lapsed ehitavad kindlusi, lumeskulptuure, lumest tunneleid,
urge, roogivad labidatega
lund, ehitavad liivavormidega lumest losse, lumeingleid, lumememmi ja peavad
lumesõjavõistlusi ning jää
peal saab liugu lasta.
Naksitrallide rühmal oli
täpsusvisete võistlus, kus
tuli märklauda lumepallidega tabada.

Olgugi, et riided saavad
üsna ruttu märjaks, ei heiduta kedagi. Põsed on punased ja tuju hea, mis ongi

Fotod: Ene Krismann, Ene Vetema, Marge Rehepapp

Tere, lumerohke talv, mida oleme
mitu aastat oodanud! Mitte, et meil
väga midagi eelnevatel aastatel
talverõõmudest tegemata oleks jäänud,
aga kui lund on palju, on hoopis
lõbusam.

kõige tähtsam.
Lasteaias on kuivatuskapid ja koju saavad lapsed
kuivade riietega.

Küünlaümbriste jaht jätkub
Küünlaümbriste jaht oli kõige suurem
lastele mõeldud keskkonnaprojekt,
mida toetas MTÜ Tuleviku Heaks.
Kampaaniat korraldati viis aastat.
TERJE LEHTME
Riisipere lasteaia
õpetaja

S

el aastal küünlaümbriste jahti ei toimunud.
Oli väga kahju, sest
küünlaümbriste kogumisega tekkis lastel hasart ja elevus, mis lastevanematelegi
üle kandus.
Eelmise aasta lõpupoole lugesin sotsiaalmeediast,
et perekond Orutalu koos
Keila Rukkilille lasteaiaga
koguvad
heategevuslikul
eesmärgil küünlaümbriseid.
Võtsin perekond Orutaluga ühendust ja meie lasteaedki võeti lahkelt kampa.
Täname Teid, et meie lasteaiaga koostööd tegite.
Olime õpetaja Annega
rõõmsad, et saame küünlaümbriste kogumist jätkata,
sest lubasime seda eelmisel aastal lastele. Teadsime,

et paljud pered jätkavad
küünlaümbriste kogumist
ja paljud lapsed lubasid aastaringselt küünlaümbrised
eraldi kotti panna. Samuti
tahtsime anda panuse loodushoidu.
Riisipere lasteaias on
küünlaümbriseid kogutud
kolm aastat. Sellega tegelevad õpetaja Anne Kuusk ja
artikli autor. Sel aastal kogusime 8 073 küünlaümbrist. Tublimad kogujad olid
vanemate rühmade lapsed,
Tõrud ja Kastanid. Oma
panuse andsid ka Pähklid ja
Pihlakad.
Eelmisel aastal kogusime 16 579 ja üle-eelmisel
aastal 6 226 küünlaümbrist.
Terve Eesti peale koguti
eelmisel aastal 4,1 miljonitja üle-eelmisel aastal 4,7
miljonit küünlaümbrist.
Perekond Orutalu algatatud kampaaniaga koguti

Käigus õppeaasta on Saue lasteaia Midrimaa pere
jaoks olnud tõeline digiaasta. Alustasime õpetajate digioskuste väljaselgitamisega, et teada saada,
millest alustada, et selles valdkonnas ennast
paremini tunda.
Kõik pedagoogid hindasid oskusi digitaalsete vahendite ja veebikeskkondadega töötamisel ISTE digioskuste skaala alusel.
Haridustehnoloogiliste pädevuste kaardistamine aitab õpetajal planeerida arengut haridustehnoloogia kasutajana õppeprotsessi kavandamisel, läbiviimisel ja analüüsimisel (http://
www.e-ope.ee/images/50001035/ISTE%20NETS.T.pdf).
Pärast enesehindamist tegime kokkuvõtte. Selgusid nõrgimad kohad ja hakkasime planeerima edasisi tegevusi.
Et tutvuda ootustega õpetajate digipädevustele ja alustada Midrimaal süsteemsemat tegevust üheskoos teineteiselt
õppimises, läks lasteaia kolmeliikmeline naiskond haridusinnovatsiooni Sshtasutuse (HITSA) korraldatud koolitustele „Personali digipädevuste arendamine haridusasutuses“. Koolituse
tulemiks oli Midrimaa personali digioskuste arendamise kava
koostamine.
Kava nägi ette kogemuste jagamist kolleegide vahel, lasteaias olemasolevate vahendite kasutamisoskuse arendamist ja
võimalusel koostööd HITSA-ga.
Esimesena pani õpetajate oskused proovile augustikuu,
kui vahetus suurem osa lasteaia arvutipargist. Uute arvutite ja
uue töökeskkonnaga tulid kõik õpetajad ladusalt toime. Lisaks
vahetasime välja e.lasteaia veebikeskkonna Eliis vastu. Ka see
kulges oluliselt vähem valutult, kui kartnud olime.
Septembris valminud 2018.- 2019. õppeaasta tegevuskavasse lisasime suurema osa digioskuste arendamise tegevusi.
Õpetajatel on võimalus saada abi erinevate tehnikavidinate kasutamisel õppe ja vaba aja tegevustes. Toimunud on kaks
HITSA läbiviidud koolitust kõigile pedagoogidele. Üks õpetaja
on tõsisemalt uurinud eTwinningu võimalusi laste vaba aja ja
õppetegevuse mitmekesistamiseks.
Õpetajate eestvedamisel osalevad Midrimaa lapsed huvitava bioloogia koolis, löövad kaasa Räpina aianduskooli taimekasvatusprojektides, mis kõik nõuavad lisaks tööle lastega ka
digivahendite ja veebikeskkondade kasutamist.
Õpetaja Liisa Ojapõld oli mentoriks TLÜ tudengile haridustehnoloogia praktika juhendamisel meie lasteaias. Ühe
praktika osana viis praktikant Midrimaal läbi sisekoolituse
õpetajatele teemal nutitahvli kasutamine õppetegevuste rikastamiseks. Soovijatel oli võimalus õppida tundma QR-koode,
katsetada veebirakendust Quiver piltide „elama panemiseks“
ja katsetada 3D mängukaartide kasutamist.
Kirsina digiaasta tordil osales Midrimaa esindus esimest
korda Robotexil haridusrobotite võistlusel. Õpetaja Liisa Ojapõld pani kokku vahva meeskonna ja viis lapsed võistlema.
Neile oli suur väljakutse osaleda rahvusvahelisel võistlusel.
Kuigi õppeaasta on nüüdseks üle poolegi veerenud, on hea
meel tõdeda, et möödunud kevadel koostatud süsteemne kava
on hoo sisse saanud ja ei näita raugemise märke. Õpetajad
kasutavad enam Bee-Bot robotmesilasi ja LegoEducation harivaid konstruktoreid.
Robootika vahendite kogu on täienenud Blue-Bot robotmesilaste, Dash ja Dot robotite ja Ozobot robotitega. Selline
õppevahendite hulk võimaldab senisest rohkem ja laiapõhjalisemalt toetada laste huvi robootika vastu.
Isegi lMidrimaa pidudel kõlab digimuusika, sest täitus
meie kõigi ammune ootus - lasteaed sai digitaalse klaveri. Ja
digiaasta jätkub.
LAPSE SUU EI VALETA - ROBOTEX
„Mulle meeldis rääkida, kuidas me kotiroboti leiutasime, ja
meeldis mängida, kuidas Jüri, Mari ja Kati lõpuks kooli läksid!“
„Kõige rohkem meeldis, et meid kogu aeg filmiti ja suures telekas näidati!”
HELGI VAHER
Õppealajuhataja

Jaht jätkub. Foto on illustratiivne.

PEREKOND ORUTALU TÄNAB
,,Suur tänu kõikidele kogujatele, me oleme teile südamest
tänulikud: Rukkilille lasteaed, Riisipere lasteaed, käsitöösalong Vaarikas Vahukoorega, Ketter Sassi ja Tiina Juhani, Anni
Toom, Stella ja Kristi Vanamölder, Mariliis Siirmäe, Olga Hool,
Triin Verner, Olvia Laur, Gete Laiv, Mirjam Radik, Nele Lepp ja
Anne- Ly Roos.“

19 965 küünlaümbrist ehk
35 kilogrammi, mille nad
Eesti Metalli viisid, kus
küünlaümbrised rõõmsalt
vastu võeti ja taaskasutusse suunati. Saadud summa,
23,28 eurot annetati vähiliidu fondi ,,Kingitud elu“.
Meie kõigi eesmärk on,
et Eestimaa puhas loodus
jääks kestma. Et küünlaümbrised on alumiiniumist,

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

Saue linna asumiseltsi arutelu
Saue linna asumiseltsi arutelu toimub 24. märtsil algusega kell 11 Saue
Noortekeskuses
(Koondise 20, Saue
linn).
Otsime üheskoos argumente
ja vastuseid, kas
meie Saue linn
vajab laiapõhjalist
asumiseltsi.
Seltsi,
mille
liikmed saame olla
meie kõik – Saue
linna praegused ja
tulevased elanikud.
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Ääsmäe lasteaia lapsed
lustakalt lumel

Digiaasta Midrimaal

Pöidlad pihku!

Ujumises võttis mõõtu 108 sportlast

HELENA MÕISTLIK
Turba, Nissi ja Riisipere lasterühmade juhendaja

Alemal selgusid
suusameistrid
Saue valla meistrid suusatamises selgusid 9.
veebruaril Alema terviseradadel. Kokku osales
võistlustel 84 spordihuvilist.
Vennad Tanel ja Taavi Ehrpais olid valmistanud ette suurepärased rajad heitlikele ilmaoludele vaatamata.
Võistluse viisid läbi korraldustiimis olnud Kaie ja Tanel Ehrpais , suur tänu!
Autasustamist korraldasid Saue Spordikeskus ja spordikomisjon.

Need võistlused olid proovikiviks võistkonna komplekteerimisel Eesti omavalitsuste talimängudele, mis toimuvad 2.-3.
märtsil Kadrinas.
Naistest saavutas absoluutselt parima aja Karin Lehtme
Nissist, 3 km aeg 12.37,0. Meestest oli kõige lennukam Andres
Laineste Laagrist, kes läbis 5 km ajaga 14.17.
Parimatele soovime edu suurvõistlustel Kadrinas. Fotodel
Saue valla suusaparemik Alema võistlustelt.
TERJE TOOMINGAS
Saue spordikeskuse juhataja

TIMO HALLIST
Saue Spordikeskuse
projektijuht

V

õistlusel osales 108
ujujat, selgusid Saue
valla meistrid 20.
vanuseklassis.
Võistlus algas laste ujumistega. Neid oli starti tulnud rekordarv - 82 osalejat.
Kavas oli 25, 50 ja 100 m vabalt ujumine, distantsi pikkus sõltus vanuseklassist.
Konkurents oli väga
tihe. Seda ilmestab näiteks
tüdrukute neljas vanuseklass, kus võitjat ja teist
kohta jäi lahtutama vaid
0,01 sekundit.
Põnevaid ujumisi jagus
ka õhtuks, kui võimaluse
said täiskasvanud. Kavas oli
100 m vabalt ujumine, veteranidele 50 m. Osalejaid oli
mõnevõrra vähem kui lapsi,
täpsemalt 26.
Täieliku lõpuprotokolli
leiate Saue Spordikeskuse
kodulehelt www.sauespordikeskus.ee (spordikeskus
– sisukord – lõpuprotokollid
2019). Palju õnne võitjatele!
Võistluste korraldajad
tänavad Laagri ujula sõbralikke töötajaid ja kohtunikke, kes andsid tubli panuse
võistluse sujuvaks läbiviimiseks.
Parimate ujujatega võtab Saue Spordikeskus
ühendust, et kokku leppida
omavalitsuste talimängudel
osalemine. Seniks jätkake
treeningutega ja nautige ilusat talve.

Saue valla
meistrid
ujumises 2019
Silver Hein

M1

59,72

Kristo Krinpus

M2

1.12,29

Priit Janno

M3

1.12,18

Maria
Romanjuk

N1

1.05,29

Cerly Aulik

N2

1.59,99

Eili Paap

N3

1.11,00

Valdis Laur

MV1

32,94

Ene Viik

NV1

39,16

Eha Lilienthal

NV2

42,22

Kertu Krete
Randla

T1

21,40

Aleksander
Monroy

P1

26,00

Annabel Leppik

T2

19,94

Karl Vilson

P2

16,27

Triin Lapa

T3

36,53

Henri Isok

P3

32,89

Grete Liis
Nelson

T4

32,17

Carlos Tults

P4

28,10

Helena
Saaremäel

Neiud

32,49

Ats Marek
Tender

NM

28,84

Sten Marcus
Nelson

MJ

1.03,78

Fotod: Terje Toomingas

See on väga tore, et rahvatantsu huvilisi on ja et kõik tantsivad
suure rõõmu ning lustiga.
30. jaanuaril käisid särasilmsed Turba kooli ja Nissi põhikooli 1.-3. klassi rahvatantsijad oma esimeses üldtantsupeo
„Minu arm“ eelproovis Kose kultuurikeskuses ettetantsimisel.
Lapsed olid väga-väga tublid.
Jätkame suure lusti ja innuga tantsude lihvimist. Aprillikuus
tuleb teine eelproov. Hoidke meile pöidlaid sel vahval teekonnal suurele peole!

Veebruari esimesel päeval peeti Laagri ujulas maha Saue valla meistrivõistlused
ujumises. Võistluse eesmärk oli välja selgitada valla parimad ujujad ja tulemuste
põhjal komplekteerida valla võistkond, kes esindab valda 2. märtsil toimuvatel
35. omavalitsuste talimängudel Kadrinas.

Pisikesed pallurid pidasid Laagris
maha tõsised korvpallilahingud
Laagri
Spordihoones
toimus 2.-3.
veebruaril talvine
korvpalliturniir
„Laagri Cup
2019“ TalTech
Korvpallikooli
pisematele
palluritele.
TAIGUR TOOMING
Laagri Huvialakooli direktor

O

mavahel võtsid mõõtu Laagri Kooli,
Rocca Al Mare Kooli, Tallinna 32. Keskkooli,
Vanalinna Hariduskolleegiumi, Nõmme Põhikooli,
Rae Spordikooli, Haabersti Spordikooli ja Tabasalu
Palliklubi treeningrühmade
võistkonnad.
Peeti maha tõsised korv-

Foto: Taigur Tooming

2019. aastaga algas suur laulu-ja tantsupeo
aasta, sel suvel toimub juba XXVII laulupidu ja XX
tantsupidu „Minu arm“. Eelproovid suurele peole
pääsemiseks juba käivad ja konkurss on väga-väga tihe.

Fotod: Timo Hallist
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Turniiri võitjad Tallinna 32. Keskkoolist.

pallilahingud, enamusele
poistest olid need esimesed
võistlusmängud.
Oma võistkondade parimateks tunnistati Tristen
Eding, Frederik Varrak,
Hendrik Neiland, Jesper
Jüssi, Kristofer Lussmägi,
Thor Miikael Hiibus, Jasper
Vähk, Kris Kevin Puhm,
Tanel Mätlik, Taaniel Undusk.
Suured tänud treeneritele ning meie toetajatele:

PAREMUSJÄRJESTUS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tallinna 32. Keskkool
Rae Spordikool I
Rocca Al Mare Kool
Nõmme Põhikool
Rae Spordikool II
Vanalinna
Hariduskolleegium

Kadarbiku Köögivili OÜ,
Laagri Huvialakool, Laagri

7. Haabersti Spordikool
8. Tallinna 32. Keskkool II
9. Laagri Kool
10. Tabasalu Palliklubi

Kool, Laagri Spordihoone
ja TalTech Korvpallikool.

Villak kutsub Turba ja
Riisipere kultuurimajadesse mängima

Saue valla laululapse
konkurss 2019
• 5. aprilli eelvoorul Laagri kultuurikeskuses osalevad esialgse
plaani järgi (sõltub registreerunute arvust) 10-19-aastased laululapsed.
• 6. aprilli eelvoorul Riisipere kultuurikeskuses osalevad esialgse plaani järgi (sõltub registreerunute arvust) 3-9-aastased
laululapsed.
• 14. aprillil lõppvoor on Saue kontserdisaalis Saue linnas (Nurmesalu 9, Saue gümnaasium).

Foto: Anu Kaljumäe

K

ui nädala sees tegeleb Julius endast
nooremate inimeste
arendamisega, siis mälumängijad on erinevatest generatsioonidest.
Välja on kujunenud 3-5
mängijaga
võistkonnad,
milles pisut varieeruv liikmeskond. Teretulnud on
uued mängijad, sest villakukogukond on sõbralik ja
uued inimesed ainult rikastavad seltskonda.
Osavõtutasu võistkonna
kohta on viis eurot. Kultuurimaja korraldab kohvilaua
ja pakub mälumängu kõrvale kultuurilisi vahepalu - on
selleks siis muusika, teater,
tantsijate etteaste või vahel
hoopis hariv näitus.
Julius on mälumängu
juhtimisega aktiivsemalt tegelenud ligikaudu kolm aastat. Alguse sai see keskkooli
lõpus ja muutus omasemaks
ülikoolis.
Mänge on ta läbi viinud
erinevatel ülikooli või avali-

Selle aasta esimene Villak toimus Turbas. Pildid võitjad, võistkond MaMuSe.

kel üritustel. Viimasel kahel
aastal pakkunud võimalust
end tellida.
Mänguformaadid on erinevad, infot jagab facebook
(Juliuse Mängud).
Julius ütleb, et 3-4 mängu kuus on juba täiesti tavaline number. „Hooajal 20172018 viisin iganädalaselt
mänge läbi kultuuriklubis
Kelm. See osutus populaar-

seks ja 2019 kevadel jätkan
Villaku formaadis mängude
tegemist Gruuvis,“ räägib ta
eesootavast.
Et mängud on kujunenud iganädalaseks, koostas
Julius endale mälumänguraamatute abil küsimuste
varamu, kus on hetkel julgelt üle 20 000 küsimuse,
mille raskusaste varieerub
kõvasti, mistõttu ei ole

EV100 igas külas
OLVIA LAUR

R

iik ja rahvas, me kõik
üheskoos, oleme valmis, et juubelisündmusi korraldada ja neist osa
saada.
100 on suur ja uhke number, mis näitab, et meie riigil
on seljataga sajandipikkune minevik ja ees ootamas,
loodetavasti, sajanditepikkune tulevik.
Tulevikku suunatud on
ka meie „EV100 igas külas”
- külaliikumise kingitus,
mille me saame teha endale,
oma külale, oma kogukonnale.
On aeg oma kodukohas

ühiselt ringi vaadata. Kindlasti on siin midagi, mille
tegemisest ammu unistatud,
mõeldud, millest puudust
tuntud. Või ehk on Teie
kogukonnas hoopis midagi sellist väärtuslikku, mis
aegadega kaduma läinud ja
nüüd taasavastamist ootab?
Seetõttu jätkub ka programm „EV100 igas külas".
Kui teie kogukonnal
on veel plaan ja soov teha
Eestile kingitus ning sellest
laiemalt teada anda ja kingitusele paigutada hõbedane
juubeliplaat (fotol), siis ka
seda saab veel teha. Programmi leping kestab augustini 2019, nii et kiirustage!

keeruline teha mänge erinevatele tasemetele. „Paljud
küsimused loon aktuaalsete
teemade kohta. Lemmikud
on sport, poliitika ja avalik
elu. Mängude ettevalmistamine ja läbiviimine pakub
mulle põnevust ja huvi. See
on meelelahutusvorm, mis
on tõeliselt arendav ja silmaringi avardav, seda mõlemale osapoolele.“

Igast vanuserühmast valib 3-liikmeline žürii kuni viis lauljat, kes
pääsevad lõppvooru. Eelvoorudes kohti ei jagata, iga osaleja
saab osavõtudiplomi.
Auhinnalised kohad selguvad lõppvoorus, ka seal hindab
lauljaid žürii.
Samuti otsustatakse lõppvooru esinemiste järgi, kes lähevad Saue valda esindama Harjumaa laululapse konkursile 3.-4.
mail Keila.
Valla lõppvoorus on võimalus, mitte kohustus, laulda bändiga.
Saue valla laululapsele saab registreeruda 22. märtsini
(kuni 24.00) interneti
vahendusel
https://bit.ly/2S7sua8.
Laululapse
konkursil
saavad
osaleda kõik soovijad, kelle elukoht
rahvastikuregistri
järgi on Saue vald.
Kõik
registreerunud kontrollitakse
registrist üle, kuna
eelmisel aastal selgus, et ausus ei ole
mitte kõigile iseenesest mõistetav.
Lisainfo: Evelin Povel, evelinpovel@
sauehuvikeskus.ee.
KAIJA VELMET
Kultuuritööjuht

LC Saue korraldas laste
nägemismonitooringu
Lionsi klubide organisatsioon on maailma suuremaid heategevusorganisatsioone, mille üks prioriteet on toetada nägemise kontrolli programme ja
abistada vaegnägijaid.

EV 100 IGAS KÜLAS
Ühise ettevõtmise „EV100 igas külas“ eesmärk on, et üksi
inimene ei jää Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisest
ilma. See projekt annab igale külale, linnale ja selle kogukonnale võimaluse valida EV100 juubeliperioodist välja üks
päev, millal nemad on sünnipäevalapse rollis ja peavad Eesti
Vabariigi 100. sünnipäeva.
Eesti Vabariigi 100. sünnipäev on meie kõigi pidu, tähistame seda ajavahemikus aprillist 2017 kuni veebruarini 2020.
Selleks pole vaja muud, kui endale pikast juubeliperioodist valida välja üks päev, mil Eesti sünnipäev oma õuele,
külaplatsile või linnaväljakule kutsuda ja seda siis seal koos
endiste ja praeguste elanike, lähemate ja kaugemate sõprade
ning naabritega väärikalt tähistada.
www.ev100.ee/et/ev100-igas-kulas

Sellesse maailmaorganisatsiooni kuuluva Lionsi klubi LC Saue eestvedamisel
ja rahastamisel teostas Silmaoptika OÜ
optometrist 5.-7. veebruaril Saue Gümnaasiumis kuuendate klasside õpilaste
nägemismonitooringu. Silmakontrollis
kasutati Essilor’i seadmeid.
Selle projekti eesmärk oli avastada lastel võimalikult varajases staadiumis nägemisfunktsioonis esineda võivad anomaaliad ning kõrvalekalded nägemisteravuses.
TÕNU KUMARI
LC Saue pressisekretär
Foto: Tõnu Kumari

Jah, teil on õigus, juubeliaasta sai läbi!
Aga kodumaa sajas sünnipäev on
nii väärikas, et nagu teada, kestavad
pidustused aastani 2020, Tartu rahu
100. aastapäevani välja.
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Saue valla laululapse konkurss toimub 5., 6. ja
14. aprillil. 5. ja 6. aprillil on eelvoorud ning 14.
aprillil lõppvoor.

Nissist pärit omakandi poiss Julius Liiv viib teist hooaega kord kuus Villakuformaadis mälumänge läbi vaheldumisi Turba ja Riisipere kultuurimajas. Juliuse
igapäevatöö on ajaloo ja kehalise kasvatuse õpetamine Nissi Põhikoolis.
ENEKEN MARIPUU
Nissi Kultuurikeskuse
kultuurikorraldaja
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Kingitusele on võimalik paigaldada hõbedane juubeliplaat.

Olvia Laur, Lehetu külaselts, e-post: olvialaur@hot.
ee, tel 503 8460 Lääne-Har-

jumaal (Tallinna poolt Kiili,
Saku, Saue, Harku ja Lääne-Harju vald).
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HARJUMAA MUUSEUM
KOGUB MÄLESTUSI!

Meenutamise abistamiseks esitame mõned suunavad küsimused:
• Milline tähendus on sinu elus olnud armastusel ja lähedastel?
• Kuidas on sinu arusaamu perekonnast, suhetest ja armastusest
mõjutanud kodus-koolis räägitu?
• Milliseid erinevaid suhteid oled kogenud või kõrvalt näinud?
• Kuidas kohtusid enda armastatu(te)ga?
• Kirjelda erinevate suhteetappidega kaasas käinud kombeid
(nt tutvumine, kohtingud, kokku kolimine, lähedastele armastatu
tutvustamine, pere loomine jne). Kas ja kuidas on tavad muutunud?
• Kirjelda positiivsete kogemuste kõrval ka negatiivset (nt raskused kaaslase
leidmisel, mittetoimivad suhted, petmised, lahkuminekud, üksindus).
• Milliste valikute ees oled seisnud? Mille ees oled tundud hirmu?
• Kirjelda enda jaoks tähenduslikke hetki, kohti, esemeid.

KEVADEL SAUE
PÄEVAKESKUSES

倀愀欀甀戀 琀搀
䬀愀爀搀椀欀攀猀欀甀猀攀 椀渀猀琀爀甀欀琀漀爀
䰀愀猀琀攀愀氀愀 欀漀漀爀搀椀渀愀愀琀漀爀
䬀漀爀椀猀琀愀樀愀
䴀ﰀﰀ最椀樀甀栀琀
䬀氀椀攀渀搀椀琀攀攀渀椀渀搀愀樀愀
䄀甀琀漀瀀氀攀欀欀猀攀瀀瀀
䄀甀琀漀洀愀愀氀攀爀
吀攀氀⸀ ⬀㌀㜀㈀ 㘀㜀 㘀 㘀㜀
椀渀昀漀䀀氀愀椀琀猀攀爀愀氀氀礀瀀愀爀欀⸀攀攀

OÜ SINITIIVIK GRUPP

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

Erinevate sõidukite, ehitus- ja
aia- tööriistade, kerghaagiste
ja muu rent. Samuti rendime
ürituste jaoks palkpinke.
Pärnasalu 21, Saue ̵ www.sauerent.ee
facebook/sauerent ̵ info@sauerent.ee

• 21. veebruaril kell 15 mälukohvik „Elukaar“.
Mall Lauri lilled elukaares.
• 7. märtsil kell 13 raamatuklubi.
• 21. märtsil kell 13 reisiklubi. Anu ja Juha
Väliaho reisimuljed Etioopiast.
• 21. märtsil kell 16-18 dementsuse
tugigrupp, soovitatav registreerida telefonil
659 5070.
• 4.-7. aprillil korraldavad reisihuvilised reisi
Leetu ja Kaliningradi.
• 5. mail sõidavad teatrihuvilised Tartu
Vanemuise teatrisse vaatama etendust
„Pikk päevatee viib öösse“. Soovijatel
registreerida telefonil 659 5070.
• 8. mail korraldavad reisihuvilised
väljasõidu Arvo Pärdi keskusesse.
• 9. mai kell 16-18 dementsuse tugigrupp.

Lihahõrgutised
Schwarzwaldist
Saksamaalt

Pood avatud :
Pärnu mnt 556a
Laagri Rimis
10.00-18.00
MAIDLA
SELTSIMAJAS ON
16.03
19.00
KÜLAS
AUDRU
MÕISATEATER.
Etendab Heldur Jõgioja
„Se kõrgge kochus“ põhjal
kohandatud kentsakas lugu
tantsu ja peksuga.

2018
Happy New Year

01.28.02

Rändnäitus "Kosmosetehnoloogia
meie igapäevaelus"

Turba kultuurimajas

sauevald.ee/
Nissi
kultuurikeskus nissi-kultuurikeskus

08.0121.03

Kristina Tamme interaktiivne
tervendavate kollaažifotode
näitus-müük "Ava oma silmad"

Laagri
kultuurikeskuse
pikkas saalis

Tel 679 6765,
Laagri
kultuurikeskus laagri@sauekultuur.ee

01.28.02

Soome Instituudi rändnäitus
"Elada, unistada, hõljuda. Tove
Jansson"

Riisipere
kultuurimajas

sauevald.ee/
Nissi
kultuurikeskus nissi-kultuurikeskus

01.28.02

Soome Instituudi rändnäitus
"Soome animatsioon"

Riisipere
kultuurimajas

sauevald.ee/
Nissi
kultuurikeskus nissi-kultuurikeskus

11.0231.03

Mall Lauri piltide näitus "Elukaar"

Saue Päevakeskuses

Saue
Päevakeskus

www.sauepaevakeskus.ee

26.28.02

Koolivaheaja noortelaager. Käsitöö kell 11 Laagri
kultuurikeskuses
töötoad

Laagri kultuurikeskus

Lisainfo ja registreerimine
Tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

26.02.

Koolivaheaja lastefilm "Koletis
Pariisis"

kell 13 Laagri
kultuurikeskuses

Tel 679 6765,
Laagri
kultuurikeskus laagri@sauekultuur.ee

Loeng paastumisest

MTÜ Hüüru
kell 19 Hüüru mõisas külaselts, Viigi
Viil-Kangur

Fotojaht kõigile huvilistele

kell 11 Saue
Huvikeskus

Saue
Huvikeskuse
Moe ja
visuaalmeedia
ring

26.02.

27.02.

KONTAKTID

na www.vabaõhukeskus.ee

www.huuru.ee
Eelregistreerimisega,
virve.laan@
sauehuvikeskus.ee

Koolivaheaja lastefilm "Lotte ja
kadunud lohed"

kell 13 Laagri
kultuurikeskuses

Tel 679 6765,
Laagri
kultuurikeskus laagri@sauekultuur.ee

27.02.

Kino "Klassikokkutulek 3 Ristiisad"

kell 19 Turba
kultuurimajas

sauevald.ee/nissiNissi
kultuurikeskus kultuurikeskus

27.02.

Etendus "Südame sosin"

kell 19 Saue
Kontserdisaalis

Saue
Huvikeskus,
VAT teater

28.02.

Koolivaheaja lastefilm "Väike tont"

kell 13 Laagri
kultuurikeskuses

Tel 679 6765,
Laagri
kultuurikeskus laagri@sauekultuur.ee

28.02.

Saue Päevakeskuse kohvikuklubi

kell 15 Saue
Päevakeskuses

Saue
Päevakeskus

28.02.

MTÜ Hüüru
Lastefilm "Lotte ja kadunud lohed" kell 19 Hüüru mõisas
külaselts

www.huuru.ee

01.03.

"Tantsuga kevadesse" Tantsuõhtu
Horre Zeigeri Bigbändiga

kell 19 Saue
Kontserdisaalis

Saue
Huvikeskus

Laudade ja piletite
broneerimne evelin.
povel@sauehuvikeskus.
ee või tel 5667 5252

01.03.

Kino "Klassikokkutulek 3 Ristiisad"

kell 19 Riisipere
kultuurimajas

sauevald.ee/
Nissi
kultuurikeskus nissi-kultuurikeskus

02.03.

Lastefilm "Lotte ja kadunud lohed"

kell 13 Turba
kultuurimajas

sauevald.ee/
Nissi
kultuurikeskus nissi-kultuurikeskus

02.03.

Lastefilm "Lotte ja kadunud lohed"

kell 17 Riisipere
kultuurimajas

sauevald.ee/
Nissi
kultuurikeskus nissi-kultuurikeskus

Laagri Kristliku Koguduse
03., 10.,
jumalateenistus ja pühapäevakool
17.03
lastele

kell 12 Laagri
kultuurikeskuses

Laagri Kristlik
Kogudus

05. ja
07.03.

Mironov tsirkuseetendus "Koerte
teater"

kell 10 Laagri
kultuurikeskuses

Laagri
Tel 679 6765, laagri@
kultuurikeskus
sauekultuur.ee
MirONsHOW"

05.03.

Vastlatrall Vanamõisas

kell 18 Vanamõisa
Vabaõhukeskuses

MTÜ
Vanamõisa
küla

06.03.

Loodusõhtu Triin Leetmaaga
"Öösorr - aasta lind 2019"

kell 18 Riisipere
kultuurimajas

sauevald.ee/
Nissi
kultuurikeskus nissi-kultuurikeskus

07.03.

Saue Päevakeskuse raamatuklubi

kell 13 Saue
Päevakeskuses

Saue
Päevakeskus

www.sauepaevakeskus.ee

07.03.

Kernu-Saue talimängud 2019
Sõudeergomeeter

kell 18.30 Kernu
rahvamajas

Kernu
rahvamaja

www.omavald.ee/
rahvamaja,
kpoldaru@gmail.com,
tel 521 4206

08.03.

Georg Otsa nimelise Tallinna
Muusikakooli bigband ja
estraadiorkester

kell 19 Riisipere
kultuurimajas

sauevald.ee/
Nissi
kultuurikeskus nissi-kultuurikeskus

12.03.

Ema ja Lapse Hommikuklubi
Külaline Mare Võting

kell 10.30 Laagri
kultuurikeskuses

Tel 679 6765,
Laagri
kultuurikeskus laagri@sauekultuur.ee

13.03.

Kino "Tõde ja õigus"

kell 19 Turba
kultuurimajas

sauevald.ee/
Nissi
kultuurikeskus nissi-kultuurikeskus

14.03.

Emakeelepäeva kontsert Esineb
kell 19 Laagri
TTÜ Vilistlaste Naiskoor ja Türnpuu
kultuurikeskuses
Meeskoor

Tel 679 6765,
Laagri
kultuurikeskus laagri@sauekultuur.ee

15.03.

Veskitammi Lauluklubi ansambliga
kell 18 Laagri
M&W ja Toiduvõluri gurmee
kultuurikeskuses
suupistetega

Tel 679 6765,
Laagri
kultuurikeskus laagri@sauekultuur.ee

15.03.

Kino "Tõde ja õigus"

16.03.

Saue Päevakeskuse väljasõit Ugala kell 17.00 Ugala
teatris
teatrisse. Muusikal "ONCE"

Saue
Päevakeskus

www.sauepaevakeskus.ee

16.03.

Saue valla õpilaste kunstikonkursi
"Inimene ja masin" näituse
avamine

kell 12 Saue
Gümnaasiumi aulas

Saue
Huvikeskus

virve.laan@
sauehuvikeskus.ee

16.03.

Tuuli ja Teet Vellingu kontsert
"Armastus eesti moodi"

kell 19 Turba
kultuurimajas

sauevald.ee/
Nissi
kultuurikeskus nissi-kultuurikeskus

www.sauehuvikeskus.ee

Lapsi sõidutab vastlahobune
Avatud soe kohvik - müügil
vastlasupp, vastlakuklid
ja soojad joogid

JÕGISOO
SELTSIMAJA

17.03.
2019
KELL
12:00

TA
U
S

TA

Jõgisoo
seltsimajas
13. märts 2019 kell 18
Rännak harmooniasse

SÜDAMEGA LOODUSE
RÜTMIS
Ralf Neemlaid

LAVASTAJA :Erbi

Aule
KU NSTNI K:Andres Varustin

OSADES:Triin

Tilui,
Erbi Aule,
Virbo Annus

Pilet 5 eur

Räägib oma Keenia safarist,
sellest kuidas endaga sõbraks
saada ning leida ja kulgeda
oma rajal.
Osalustasu: 10 eur

www.sauepaevakeskus.ee

Rohkem infot: www.jogisooseltsimaja.ee

www.laagrikogudus.ee

www.vabaõhukeskus.ee

sauevald.ee/
Nissi
kultuurikeskus nissi-kultuurikeskus

s

Avatud suur kelgumägi
Vahvaid võistlusi juhib Lumejänes: pikim liug ja vigursõit,
lumememme meisterdamine, lumepalli viskamine, kelguralli,
vastlapäeva laulu-tantsuvõistlus ja viktoriin

MUUSIKALINE LASTELAVASTU S

27.02.

kell 19 Riisipere
kultuurimajas

Va

KORRALDAB

VA

TOIMUMISKOHT JA
AEG

Nr 4 / veebruar / 2019

ÜRITUS

ll
ts, ke 18.00-2
r
mä õisa vabaõhukes 0.00
.
ku
5 m

es

AEG

T
A
R
L
A
T
L
S

L

KULTUURIKALENDER
VEEBRUAR-MÄRTS

13

22.02 kell 16.00
Laagri kultuurikeskuses
Pilet 5 / 4 €
28.02 kell 19.00
Hüüru mõisas
2.03 kell 13.00
Turba kultuurimajas
2.03 kell 17.00 Riisipere
kultuurimajas
Pilet 5 € ja
sooduspilet 3,5€
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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.

OST/MÜÜK
Soovin osta omaaegse Tarbeklaasi ja Juveelitehase
tooteid, nahkköites raamatuid, Eesti kunstnike töid
(maal, graafika, kujud), postkaardid, märgid. Võib
pakkuda ka muid vanu esemeid. Tel 5176412.

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

Müüa mett 7,50 eur/kg. Tellides vähemalt 3 kg on kojutoomine Laagris ja Saue linnas tasuta. Tellimine
tel:53410200, e-mailil:mesindustalu@gmail.com;
kodulehel:www.mesindustalu.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

Müüa kvaliteetset kodulindude täissööta (tibudele,
noorkanadele, munevatele kanadele). Samas müüa
noori munemist alustanud kanu (10eur tk). 5km Keilast Saue vallas. Täiendav info 5860 5858.

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
Kaubiku rent al 35 EUR päev. Veoteenus 80 senti km.
Tel: 53060739. www.revalrent.ee
ARBORISTI TEENUSED. Ohtlike puude raie, puude
hoolduslõikus, hekkide hooldus, kändude freesimine, raieteenused, võsaniitmine, puude istutamine. WWW.PUUKIRURG.EE, info@puukirurg.ee,
3725057786.
Puulangetus ja -hooldus kvaliteetselt ning turvaliselt. Tel 51979229, www.hbhaljastus.ee
Ohtlike puude langetus ja õunapuude lõikus.
5210334
Abi maja ehitusloa või kasutusloa asjaajamisel.
5306 1181, Mikk. majapaberid@gmail.com
Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. Garantii. Tel: 50 290 75; e-kiri: liuguksed@kallion.net
Üldehitus, katuse-, fassaadi- ja viimistlustööd. Võtmed kätte lahendused maja ehituseks. 53 529 476
mehitus@gmail.com
Õhk-õhk-, õhk- vesi-, ja maasoojuspumpade paigaldus üle Eesti. Küsi hinnapakkumist! www.termokliima.ee 56308014
KINNISVARA
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504
5215, 514 5215, info@est-land.ee.
Noor ja kasvav pere otsib krunti/elamumaad (min
1 ha), kuhu rajada oma tulevane kodu. Tel 58187142.
Soovin osta garaaži Saue linnas. Võib olla ka remonti vajav. Tel: 56675000, lavepakk@gmail.com.
Müün laiema garaaži Sauel, Koondise 8. Teatada
55900400.
Haud vaikne, rahu kambrike,
on puhkepaigaks kõigele …
Avaldame kaastunnet õpetaja
Jaan Vaidlale kalli ema

TIINA VAIDLA
surma puhul.

Sinu kandidaadid Saue vallas

RAIVO KOKSER

SIIRI KÄPA

VAHUR HERM

Kui Sa usud,
et lapsed on Eesti tulevik,
siis sobime hästi

Kui soovid õiglast ja
inimväärset Eestit,
siis sobime hästi

Kui tahad olla
oma riigis peremees,
siis sobime hästi

Auto Ost. Ostan igas seisukorras sõiduautosi ja
kaubikuid ka remonti vajavaid. Tel 53654085, skampus@online.ee
Pakume Eestis toodetud kvaliteetset puitbriketti ja
pelletit. Müüme ka väikseid koguseid. Info 55597572
Meilt saab taas tellida kartulit, köögivilju ja mett!
Tellimusi võtame vastu igapäevaselt. Tellimiseks ja
lisainfo saamiseks helistage TEL 58652190.

JAAK VACKERMANN

MIHHAIL JALLAJAS

Kui oled ääremaastumise vastu,
siis sobime hästi

Kui oled õiglase kohtlemise
poolt, siis sobime hästi

Müüa kuivi küttepuid 40l võrkkottides kohaletoomisega. Ostame metsamaad ja raieõigust. puiduterminal24.ee. Tel 53322711.
Kuiv okaspuu al 55€, toores kask al 50€; okaspuu
al 39€/rm. Pikkus 30,40,50 cm. Vedu 5-7 rm kaupa.
Tel 5164278
TÖÖ
AS M.V.Wool pakub tööd komplekteerijale (meesterahvale). Lisainfo telefonil 5123540
60+ naine Sauel vajab 1-2×nädalas abi kodustes
majapidamistöödes, hädavajalik on sõiduvõimalus
autoga. Tasu kokkuleppel. Täpsem info tel. 5078026.
AS Oru Äri Kumnas (www.rehvivahetus.ee) pakub
tööd rehvitehnikule. Täpsem info tel. 5117390.
Mänguväljakuid tootev ettevõte Laagris otsib
oma kollektiivi tegusat laotöötajat/pakkijat. Tel:
53409654 E-mail: Olari.Ervald@lappset.com
Tule suveks tööle Keila külje all asuvasse Niitvälja
Golfikeskusesse! Ootame oma kollektiivi administraatoreid, väljakukordnikke ja puhastusteenindajaid. Töö on vahetustega (7:00-21:00) ja hooajaline
(aprillist oktoobrini). PS! Meile saab hõlpsasti kohale ka rongiga! CV-sid ootame kuni 10. märtsini
e-postile jaanika@niitvaljagolf.ee.
MUU
KUNDALINI JOOGA baaskursus 9.-10.märtsil ning
regulaarsed hommikused ja õhtused tunnid ootavad sind Laagris, Sauel ja Keilas! Täpsem info www.
simran.ee, raili@simran.ee

Avaldame kaastunnet Jaan Vaidlale

EMA
kaotuse puhul.
Naiskoor Nelli

Kernu Põhikool ja lasteaed Riisikas

KUI SA OLED AVATUD JA ABIVALMIS NING
SINU SISEMINE SOOV ON AIDATA KAASA
ERIVAJADUSTEGA LASTE ELUKVALITEEDI
PARANEMISELE, SIIS SAUE VALLAVALITSUS
PAKUB SULLE TÖÖVÕIMALUST

TUGIISIKUNA
Tugiisik toetab last õppe- ja rehabilitatsiooniprotsessi ajal, aitab
lapsel luua sotsiaalseid suhteid ning neid ka hoida.

Südamlik kaastunne Jaan Vaidlale

EMA
kaotuse puhul.
Nissi Kultuurikeskus

Südamlik kaastunne
Arvo Ventile

ISA
surma puhul
Saue Päevakeskus

TEL. 5457 5055

• vähemalt keskharidus;
• läbitud tugiisiku koolitus või muu kursus erivajadustega lastega
töötamiseks või Sul on tugev sisemine soov läbi oma panuse lapsi
aidata;
• lisaks positiivsele ellusuhtumisele hea suhtlemisoskus ja
pingetaluvus.
Vajame tugiisikut Lepatriinu Lasteaias Rummus ja Saue linnas.
Töö koormus vastavalt lapse vajadusele ja teenuse osutamise lepingu
alusel. Lepingu sõlmimiseks on vajalik tervisetõend.

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

OOTAME JUST SIND, KUI SUL ON

Kuulutused ja reklaam
Saue Valduris

reklaam@sauevald.ee

Küsi lisa erivajadustega laste spetsialistilt Helen Veensalult.
E - post: helen.veensalu@sauevald.ee
Telefon: 662 7300
Huvi korral esita kaaskiri, CV, haridust ja/või koolitust tõendava
dokumendi koopia hiljemalt 10. märtsiks e-posti aadressil
helen.veensalu@sauevald.ee
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Eesti 200 - positiivne alternatiiv!

Harju- ja Raplamaa

Riigi organisatsioonid on paisunud, kadunud on arusaam, mida, keda ja
milleks meil on tegelikult vaja. Maksumaksja peab kinni maksma asjatu
bürokraatia, dubleerivad tööd kui “omadele” tehtud töökohad. Sinna, kus
Sinna, kus raha kõige rohkem vajatakse - hoolekanne, haridus, taristu jääb raha aga ainult efektiivse riigiaparaadiga. Eesti 200 programm
(eesti200.ee) kirjeldab hariduses, teaduses, majanduses, transpordis ja
teistes eluvaldkondades pikka plaani aastani 2035 ja selleks konkreetseid
tegevusi järgmise nelja aasta jooksul. Päris tegevused ilma kõlavate
loosungite ja tühjade lubadusteta.
Kui vanaviisi jätkamise asemel soovite riigijuhtimisse oma ala
spetsialistide tööd ja efektiivseid tulemusi riigi arenguks, kutsume teid
oma valijahäälega toetama Eesti 200 pikka plaani.
Saue valla rahvas saab valida 17 tippspetsialisti hulgast.

836
Priit
Alamäe

847
Toomas
Tepomes

837
Ando
Kiviberg

838
Monika
Salu

839
Taavi
Toom

840
Terje
Bachmann

841
Jüri
Lehtmets

842
Leino
Mägi

843
Joel
Jesse

844
Hilje
Savolainen

845
Marko
Nummet

846
Sandra
Järv

848
Nadežda
Grentšnevkina

849
Hillar
Joon

850
Arko
Okk

851
Raivo
Mererand

852
Jaak
Raie

PAREM
TURVALISUS!
Madis Milling 269

Sinu kandidaadid Harju- ja Raplamaal
OÜ RIAB Transport Saku
vallas, Harjumaal pakub
tööd kogemustega
JUKU-KALLE RAID

RAIVO KOKSER

TIIA VÄLK

SUIDO SAARMETS

SIIRI KÄPA

VAHUR HERM

TIIU KUURME

ELDAR TOONVERK

KAIE HERKEL

KRISTO KRUMM

RIINA KURG

JAAK VACKERMANN

• AUTOJUHT C(E)
KATEGOORIA.
• ROOMIKEKSKAVAATORI
OPERAATOR
• AUTOREMONDI LUKKSEPP
Vajalik digikaart,
kutsetunnistus ja C, E
kategooria autojuhiload.

REIN REBANE

AARE PERNIK

PEETER LUKAS DEIN-TOM TÕNSING

MIHHAIL JALLAJAS

Täpsem info GSM 53 448 851
või sten@riabtransport.ee
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Masinaehitus ettevõte
Sami AS võtab tööle:

• Keevitusroboti operaator
• Keevitaja
• Tootmisseadmete
remondilukksepp
• Järelmüügi juht
• Tootearendus konstruktor

*Autode remont,
keevitus ja värvimine
*Kliima kontroll ja täitmine
* Õlivahetus
* Tehniline ülevaatus
* Transportteenus,
*Fekaali vedu
* Autoparkla

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

AS Sagro automajand
Vae 3, Laagri, Harju maakond
Tel. 679 6858, GSM 515 8242
e-post: raul@sagro.ee

WWW.SAMI.EE

Quality from nature

TOOTMISTÖÖLINE
Ootame Sind tööle
keskkonnasõbralikku ettevõttesse!

Tule ja avasta uued võimalused tootmisettevõttes kas
staabeldaja, komplekteerija, vastuvõtja või sorteerija ametikohal.
Oled oodatud kandideerima, kui
• Tunned huvi töötamise vastu puidutööstusettevõttes
• Soovid rakendada ennast parimate töötulemuste nimel
• Sind iseloomustab töökus, täpsus ja lojaalsus
• Sa oled tehniliselt taiplik
• Sa töötad stabiilselt ja kvaliteetselt ka pingeolukorras
• Sa valdad eesti ja vene keelt suhtlustasandil
Kasuks tuleb
• Eelnev töökogemus puiduettevõttes
Ettevõte pakub
• Konkurentsivõimelist töötasu
• Peame tähtsaks mitte ainult seda, mida saavutati, vaid ka seda, kuidas saavutati
• Me väärtustame koostööd ja naudime üksteise head seltskonda
• Me koolitame oma töötajaid
• Pöörame palju tähelepanu töökeskkonna ohutusele ja headele töötingimustele
Lisainfo: tööle asumine niipea kui võimalik
Kandideerimiseks saada oma CV märgusõnaga „Tootmistööline”
aadressile personal@standwood.com
Lisainfo telefonil 554 1628
Alliku küla, Aluse, Saue vald, 76403 Harjumaa
www.standwood.ee

TALLINNA, HARJUMAA
(Keila, Saue) piirkondadesse

TEHNILISI MÜÜGIESINDAJAID
Lisainfo: wuerth.ee
Eestikeelne Cv palun saata
kuni 03.03.aadressile
personal@wuerth.ee

