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Tuula Tunnetusaed ergastab
meeli ja aitab taastuda
Fotod: Tiivi Käbal

Mai keskel valmis Tuula seltsimaja
juurde tunnetusaed. Aed pakub
avastamisrõõmu inimese viiele
meelele: nägemisele, haistmisele,
kompimisele, maitsmisele ja
kuulmisele, kuid mitte ainult, ka
õudus- ja tasakaalumeelele.
SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

K

uigi aed on rajatud eelkõige lapsi
silmas pidades nende arengut toetama,
meelelist elevust pakkuma
-, avardab see kindlasti
täiskasvanutegi mõtte- ja
meeltemaailma.
Olete oodatud uudistama ja mitte pelgalt tunnetusaeda, vaid sealsamas
kõrval elavat perekond
Vapperite sõbralikku loomaperet. Arvestama peab
vaid seda, et kogu aeg ei
pruugi pererahvast kodus
olla, mis tähendab, et aiaga saab tutvuda iga kell,
kuid loomadega mitte.
Aiaprojekti kirjutas ja
suurt ettevõtmist vedas
Külli Vapper külaseltsist
Tuula Tutulus. Külli on hariduselt Räpina Aianduskooli maastikuehitaja ja
Eesti Maaülikooli loodusturismi spetsialist. Tunnetusaia rajamises lõi kaasa
kogu tema pere, sõbrad,
sugulased ja külarahvas.
Juhtus, et abikaasa Tõnu
hoidis poolelioleval aial
vajadusel silma peal ööselgi - ei saagi aru, kas see on
nüüd nali, või oligi nii.
Tunnetusaia sünniloost
rääkides ütleb Külli, et
Tuulas käib koos aiandushuviliste klubi - pidevalt kümmekond inimest
-, kellele ta aiatarkusi ja
-nippe jagab. Et talvel ju
aias midagi ei lõika-püga
ega istuta-raja, olid klubis
teemaks erinevad väikeaiad: ööaed, mis talle endale kangesti meeldib, ja
meelteaed, mille mõttest
haaras kinni Tiivi Käbal

külaseltsi juhatusest.
MTÜ Nelja Valla Koda
(NVK) korraldatud õppereisil Põlvamaale tuli Tuula külaseltsile teadmine,
et kohe kuulutatakse välja
väikeobjektide rajamise
taotlusvoor. Nii viis üks
asi teiseni ja ideest sündis
projekt. Peaaegu et üleöö,
meenutab Külli.
Külaselts kaasas meelteaia rajamisse tegevusterapeudi Grete Antoni,
kes on Tallinna Tervishoiu
Kõrgkooli
tegevusterapeudi õppekava õppejõud.
Grete olevat algul suhtunud ettepanekusse kõhklevalt, kuid pühendumust
ja entusiasmi nähes innustus temagi ning on siiani
veel natuke hämmingus:
kuidas on projekt algusest
peale nii õigesti kavandatud, kuidas inimesed, kes
pole õppinud aiandusteraapiat, oskasid selle teha
nii ideaalselt.
Grete arvates on Tuula
tunnetusaed Eesti vähestest meelteaedadest tema
kui tegevusterapeudi jaoks
kõige täiuslikum, kuna
see ei ole ainult jalutamiseks-vaatamiseks-imetlemiseks, vaid pakub lisaks
erinevat tegevust ja selles
aias on tegelikult ka võimalik teraapiat läbi viia.
Tuula tunnetusaed on
ringikujuline, selle keskel
kasvab pihlakas, uskumuste järgi väega puu. Et
koht, kuhu aed rajatud,
on lagedal platsil, on tegevused tõstetud moodulseintele. Iga neist kui ühe
meele maja, aknaraamidki
olemas. Seinte püstiajamine oli Külli sõnul tõeliselt
raske töö: rassis mitu täis-

Tuula tunnetusaed
valmis LEADER
koostööprojekti
FinEst toel
NVK tegevjuht Annika Jõks:
Rahvusvahelise LEADER koostööprojekti „FinEst Countryside
– Accessible Coastal and Village
Tourism in Baltic Sea Region"
üldeesmärk on rannikuala,
kultuuri (külade) ja aktiivturismi
arendamine ning elavdamine
Balti mere regioonis, aga ka
pikajalisele rahvusvahelilsele
koostööle aluse panemine osalejate (äri)kontaktide vahetamise, avatud seminar-töötubade
ning ühistegevuste vahendamise
teel.
Projekt tugevdab külade, organisatsioonide ja tegevusgruppide turismisihtkohapõhiseid
teadmisi.

Tasus vaeva ja pingutust, tulemus on suurepärane.

jõus meest ja tehnika.
Samuti kujunes arvatust raskemaks aluspinna
ettevalmistamine,
kuna
selgus, et vana lauda põrand, kuhu aed oli plaanitud rajada, oli ehitatud
kividest.
Aias on igale meelele
oma sektor taimekasti ja
tegevusseinaga. Väravast
sisenedes jõuab esmalt
lõhnaaeda.
Kellaosutit
järgides tuleb kompimisele, seejärel kuulmisele,
maitsmisele ja nägemisele
loodud ala.
17. mai õpitoas osalejad
kuulasid esmalt Grete Antoni loengut tegevusteraapiast. Teraapiataimedest
rääkis Külli Vapper. Seejärel sai näpud mullaseks
ettevalmistaud aeda teraapiataimi istutades.
Lõunapausile - maitsva
supi eest hoolitses proua
külaseltsist - eelnes ringkäik Külli pere loomariigis. Hobused - üks neist
teraapiahobuseks koolitatud -, kelle karjas valitseb
matriarhaat, sest juhthobune on Elli, ja kellega Tõnu
huvilisi ratsutama õpetab.
Kitsed Juuli ja Maali, kanad ja kukk, küülikud ja
lambakari.
Õhtupooliku
võttis
enda alla tegevusseinte
kujundamine. Tuula Tunnetusaia tegemistega saab
tutvuda FB-lehel Tuula
Tunnetusaed.

Kõik on taimede istutamiseks ja tegevusseinte kujundamiseks
valmis.

Uued koostöövõrgustikud
panevad aluse rahvusvahelisele
suhtlusele ja vahendavad uusi
ideid LEADER-piirkondade vahel.
Kaasneb piirkonna tutvustamine, kohalike turismitoodete
või -teenuste lisandväärtuse
loomine ja positiivse mõju
avaldumine kohalikule turismisektorile nõudluse suurenemise
näol. Kolm projektipartnerit on
Värsina Hüva Soomest, NVK ja
Põhja Harju Koostöökogu.
NVK lähenes projektile praktilisel moel ja kuulutas 2018 suvel
välja väikeobjektide rajamise
konkursi, kuhu said kandideerida kogukonnad ja külaseltsid,
et pakkuda välja idee, koolitus
ja praktiline õppeteostus, mille
tulemusena valmib kogukonnaliikmetele ja külalistele elamust
loov avatud objekt.
Poolest tosinast projektist sai
heakskiidu igast neljast vallast
– Saue, Saku, Kiili, Harku - üks.
Nii on õpitoa käigus valminud
valtsplekist katusega kaevumaja
Rannamõisa külla, indiaanisaun
Metsanurme külla. Viimane töötuba ootab huvilisi 4. juulil küla
kompostiväljakut rajama.

Projekti autor ja eestvedaja Külli Vapper (vasakul) ning
tegevusterapeut Grete Anton.

Valmib kompimismeelt arendav ala.

Projekti koostööpartneid
on korraldanud kohtumisi ja
seminare, millest NVK meeskond
on osa võtnud ning saadud teadmisi kindlasti rakenda püüab.
Isiklikult mulle tundub, Eesti tegevusgrupid väärtustavad kõige
rohkem õppimist läbi praktiliste
kogemuste.

Saue Vallavolikogu
30. mai
istungi
päevakord
• Saue Noortekeskuse põhimäärus
• Saue valla asumivanema statuut - I lugemine

Volikogu istung toimub 30.
mail algusega kell 14 Laagris
Veskitammi 4.

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.
2019. aastal on vallaleht Saue Valdur kandes järgmistel kuupäevadel: 14.-16. jaanuar;
28.-30. jaanuar; 11.-13.
veebruar; 25.-27. veebruar; 11.-13. märts; 25.-27.
märts; 8.-10. aprill; 22.-24.
aprill; 13.-15. mai; 27.-29.
mai; 10.-12. juuni; 25.-27.
juuni; 8.-10. juuli; 22.-24.
juuli; 12.-14. august; 26.28. august; 9.-11. september; 23.-25. september;
7.-9. oktoober; 21.-23. oktoober; 4.-6. november;
18.-20. november; 2.-4.
detsember; 16.-18. detsember.
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• Nõusoleku andmine riigihanke tulemuste kinnitamiseks ja
täiendavate eelarveliste vahendite tagamine (uus vallamaja)
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• Nõusoleku andmine riigihanke tulemuste kinnitamiseks ja
täiendavate eelarveliste vahendite tagamine (Ääsmäe LA)

SAUE LINNASAUE
JA VANAMÕISA
KÜLA
PIIR
LINNA JA
VANAMÕISA
KÜLA PIIR
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• Saue valla taotluste esitamise ja menetlemise andmekogu asutamine ja põhimäärus
(SPOKU)

LEPPEMÄRGID
LEPPEMÄRGID

tn
tise
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• Saue valla arengukava ja Saue
valla eelarvestrateegia muudatuste kinnitamine - I lugemine

DETAILPLANEERINGU AVALIK
VÄLJAPANEK
Avalikul väljapanekul on Saue
linna keskusala väljaarendamise stardipauku tähistav detailplaneering.
Saue Vallavalitsus võttis
22.05.2019 istungil vastu ja
suunas avalikustamisele Saue
valla Saue linna Tule tn 8 ja 10
kinnistute ning nende lähiala
detailplaneeringu.
Tule tn 8 (72801:002:0054,
suurus 4118 m², sihtotstarve ärimaa 50% ja tootmismaa 50%) ning Tule tn 10
(72801:002:0055, suurus 5445
m², sihtotstarve ärimaa 50%
ja tootmismaa 50%) kinnistud
asuvad Saue linnas Tule tänava ääres Pärnasalu ja Koondise tänavate vahelises lõigus.
Planeeringuala on hetkel
äri- ja tootmismaa segasihtotstarbega maa-ala, millel
asub äri- ja laohoone ning
välised laoplatsid. Haljastatud
front on Tule tänava ääres ja
üksikud puud on ka Koondise
tänava garaažide ääres.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistute
ümberkruntimine, maasihtotstarbe muutmine ning ehitusõiguse määramine kaubandushoone, büroohoone ja
korterelamute või ärihoonete
rajamiseks.
Ühtlasi määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, parkimise
ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus
ning esitatakse servituutide
vajadus.
Planeeringualal moodustatakse kaks ärimaa sihtotstarbega krunti, millest ühele on
plaanitud rajada kaubandushoone koos klientide parklaga ning teisele neljakorruseline büroohoone koos seda
teenindava parklaga. Lisaks
moodustatakse üks elamu või

Tu

• Tegevuste esitamine maakonna arengustrateegia tegevuskavasse 2019-2022

Saue valla ametlikud teated

5

5

6

1-2K KESKUSE MAA-ALA (C)

ETAPP
Kehtestatud 01.07.2004

Kehtestatud 23.09.2004
tn 31 ja selle lähiümbruse
Kehtestatud 20.04.2000
tn 2 detailplaneering
1Sooja Pärnasalu
detailplaneering
Kasesalu ja Tule tänavate

Vastu võetud 18.06.2004

Tule tänav 20 ja 20a kinnistute
detailplaneering

Kehtestatud 20.11.2014

ala detailplaneering
2vahelise
Sauepargi
tn 1a detailplaneering

Kehtestatud 23.09.2004

3

Koondise tn 19 ja lähiala detailplaneering

4

Sooja tn 2 detailplaneering

Kehtestatud 01.07.2004
Kehtestatud 20.04.2000

SAUE LINNA ÜLDPLANEERING
- VÄLJAVÕTE MAAKASUTUSPLAANIST
trassilt.
e-posti aadressil info@saue- 5 hula-Sindi
Detailplaneeringu eesmärk
elamu- ja ärimaa
segasihtotsKasesalu ja Tule tänavate
Vastu võetud 18.06.2004
vahelise ala detailplaneering
DETAILPLANEERINGUALA
PIIR
Kahe
krundi
ja
vald.ee.
toetab Saue linna üldplaneetarbega krunt, millele on plaaTule tänav
20 ja 20aelamumaa
kinnistute
Paasik6 OÜ
Kehtestatud 20.11.2014
detailplaneering
ühe liiklusmaa kinnistu osas
ringu eesmärki, kuna kavannitud rajada üks kolme- ja üks
KESKUSE MAA-ALA (C) Täiendavat infot saab plajääb
planeeringulahendus
neeringute spetsialistilt Veiko
datav elamute, kaubandus- ja
neljakorruseline kortermaja
kehtima.
Rakaseljalt (veiko.rakaselg@
teenindusettevõtete
ning
või äripindadega kortermaja.
KONTAK
SKE
Planeeringu
koostamise
sauevald.ee; 679 0171).
büroode omavaheline kombiTule ja Keskuse tänavate
Paasik OÜ
SAUE VALD
korraldaja
Saue
Vallavalitsus
neerimine tagab keskuseala
ühendamiseks on ette nähtud
TULE TN 8 JA 10 KINNISTUTE
SAUE LINN
DETAILPLANEERING
soovis planeeringu elluviimiDETAILPLANEERINGU
OSALI-JAANUS PRAKS
funktsionaalse mitmekesisuse
vallale üle antava transpordiPLANEERIJA:
sest kehtestatud kujul loobuSELT KEHTETUKS TUNNISTAning sellele omase ööpäevamaa kinnistu moodustamine.
da ning tunnistada detailplaMINE
ringse aktiivse kasutuse.
Äripindadega korterelamuneering osaliselt kehtetuks,
Saue Vallavolikogu tunnistas
Saue Vallavalitsus korralte kõrvale jäävale Pärnasalu
kuna peale detailplaneeringu
25. aprilli 2019 otsusega nr 22
dab detailplaneeringu avalitänava transpordimaale on kakehtestamist selgus, et plaosaliselt kehtetuks Saue Valku väljapaneku ajavahemikul
vas rajada jalakäijate mugavaneeringulahendus on Riisipelavalitsuse 13. detsembri 2017.
10.06.2019 - 25.06.2019.
maks liikumiseks nn Pärnasalu
re 110/10 kV alajaama asukoaasta korraldusega nr 960
Materjalidega on võimalik
promenaad, mis on kavas
ha osas vastuolus nii kehtiva
kehtestatud Riisipere aleviku
tutvuda paberkandjal tööühendada Keskuse tänavaga
Harju maakonnaplaneeringu
Nissi tee 24a kinnistu detailaegadel Saue Vallavalitsuses
täiendava transpordimaa kinteemaplaneeringu kui ka Nissi
planeeringu tootmismaa krun(Tule tn 7, Saue linn) ning
nistu abil.
valla üldplaneeringuga.
tide Nissi tee 24b ja Nissi tee
digitaalselt Saue valla veeSaue linna kehtiva üldVolikogu otsusega on või24c osas.
bilehel
http://sauevald.ee/
planeeringu kohaselt on plamalik digitaalselt tutvuda
Tootmismaa sihtotstarbeavalikud-valjapanekud-ja-aruneeritava maa-ala näol tegeSaue valla kodulehel aadressil
ga kruntidele oli kavandatud
telud.
mist perspektiivse keskuse
http://sauevald.ee/planeerinRiisipere 110 kV alajaama väKüsimused, ettepanekud
maa-alaga, mis on kavas muugute-kehtetuks-tunnistamine.
lisjaotusseade koos releevõi vastuväited palume esita linna olulisemaks äri- ja
Täiendavat infot saab plakaitsehoonega, 10(20) kV sitada kirjalikult Saue Vallavapeamisi esmateenuseid pakneeringute spetsialistilt Veiko
sejaotusseade ning 110/10(20)
litsusele hiljemalt 25.06.2019
kuvaks piirkonnaks, võimaldaRakaseljalt (veiko.rakaselg@
kV trafod. Samuti oli kavandapostiaadressil Tule tn 7, Saue
maks keskuse jätkusuutlikku
sauevald.ee; 679 0171).
tud 110 kV sisseviik Harku-Lilinn 76505, Saue vald või
ja ööpäevaringset kasutust.
JOONIS:

Vana-Lõuna 39/1-9
10134 Tallinn
gsm:+37256914976
jaanus@paasik.ee
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Pärnasalu ärimaja uus nägu

Pärnasalu 19 ärihoone on 10 aastat ilmestanud ja rikastanud Saue kesklinna pilti. Viimasel dekaadil on
eelkõige pakutud elamusi linnaelaniku toidulauale ja maitsemeeltele.
VIVIAN SÄKK
Vintselle

Fotod: Vintselle
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O

mas ajastus rajatud
uhkeldav restoran
kahel korrusel, lihapood, tänane Buxhöwdeni
pagarikoda ja Õllenaudi
pruulikoda on vast tuntumad märksõnad. Saue
südalinn on kiires muutumises. Uus perearstikeskus
tugiteenuste võimalusega
ning aasta pärast valmiv
uus vallavalitsuse hoone on
vaid esimesed märgid uuenevas ja püsivalt arenevas
kesklinnas. Muutused meie
tarbimisvajadustes, ärikultuuris ja meid ümbritsevas
majanduses on andnud tõuke muuta ka Pärnasalu 19
hoone olemust.
Koha majas ja Saue rahva südames on juba leidnud
sügisel avatud Pärnasalu
Ilusalong.
Ligi 500 ruutmeetri suurune toitlustuspind jaota-

Pärnasalu 19 ärihoone Sauel on uuenemas.

takse optimaalse suurusega
büroo- ja teeninduspindadeks.
Maipühadeks sai kasutusvalmis kaks äripinda
esimesel korrusel: 65 m 2
suurune teenindus-kaubanduspind, millel on säilitatud
ka toitlustuse pakkumise
võimalus, ja 22 m2 suurune
salong-kaubanduspind.
Mugavat ja kaasaegset
töökeskkonda pakkuv büroode korrus valmib suve
teiseks pooleks.
Ärikodu on planeeri-

tud nii väikeettevõtja kui
nõudlikuma ettevõtte vajadustest lähtuvalt ja on esinduslik kohtumispaik firma
klientidele.
Bürooruume üldpinnaga 12-22 m2 on kokku 10.
Nende teenindamiseks on
ühisalas garderoob, sisustatud kohvi- ja kööginurk.
Mugavust lisab ooteala
klientidele või puhkenurk
büroo töötajatele. Huviliste
registreerimine on alanud.
Loodame, et läbi uuenduse ja majas pakutavate

Teenindus-kaubanduspinnal on säilitatud toitlustuse
pakkumise võimalus.

Salong-äripind on 22 ruutmeetri suurune.

äriteenuste kaudu leiab
sauelane taas tee Pärnasalu
ärimajja.

Üüripindu tutvustavad
kuulutused on leitavad portaalides KV.ee ja City24.ee

Hädaolukorra seadus paneb omavalitsustele
tõsised ülesanded kriisideks valmistumisel, mis
puudutavad eeskätt elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamist, elanike teavitamist, evakuatsiooniks valmistumist ja hädaolukorra lahendamise
plaanide koostamist.

SIRJE PIIRSOO
sirje.piirsoo@sauevald.ee

E

sialgu hakkab loomade ravimisega tegelema
loomaarst,
doktor Liina Luum, kes
lõpetas Eesti Maaülikooli
veterinaarmeditsiini eriala
2009. aastal. Ta töötab hetkel üldarstina, kuid soovib
spetsialiseeruda radioloogia
erialale.
Loomadoktor Liina huvitub ka dermatoloogiast
- nahahaigustest. Aastate
jooksul on ta end täiendanud paljudel erialakoolitustel Eestis ja välismaal.
Liina Luum ütleb, et kuna
ta on elanud Laagris kümmekond aastat, tuli kliiniku
avamine siin loogilise sammuna, kui sobivad ruumid
saadaval olid.
Et aga kliiniku ligi 130
ruutmeetrit pinda võimaldab, saab selles töötada kuni
viis loomatohtrit assistentide ja administraatoriga.
Milline perspektiiv!
Kliinikusse on oodatud
pöörduma kõik väikeloomaomanikud küsimustega, mis
puudutavad lemmikloomi ja
nende tervist. Kuigi kliinik
ei ole spetsialiseerunud eksootiliste lemmikute ravile,
nagu maod või papagoid,
saab soovitusi, millise arsti
poole nende puhul pöörduda.
Kliinik osutab täisteenust
alustades
kiibistamisest,
vaktsineerimisest,
küüntelõikusest, tervisekontrollist, kastreerimisest, haiguste diagnoosimisest ja ravist,

ultraheliuuringutest
kuni
raskemate operatsioonideni välja. Labor, et vere- ja
uriiniproove analüüsida, on
kohapeal, peagi lisandub
röntgeniaparaat.
Müügil on kõrge kvaliteediga veterinaarsarjatoidud, ussi- ja puugirohud,
muud lemmikloomatarbed.
Meeskonda on lisandumas massöör, et pakkuda
lemmikutele massaaži, ja
järgmise etapina on plaanis
välja ehitada lemmikloomade hotell, kus nad omaniku
äraolekul loomaarsti valvsa
silma all turvaliselt hoitud
on.
Doktor Liina kutsub endaga julgelt ühendust võtma
groomereid, rahvakeeli koerajuuksureid, kes on huvitatud Laagri kliinikuga liituma, et siin lemmikutele pesu
ja karvahooldust pakkuda.
Kui uurida, kas doktoril endal ka lemmikloom
on, räägib ta loo, kuidas
ta kodu ukse taha tuli selle aasta märtsis veidi enne
seda, kui pere 12-aastane
dobermann Fariel parematele jahimaadel suundus, kass.
Nagu lohutuseks. Samas on
tähelepanuväärne, kuidas
arvatavalt 10-aastane kiisu,
kel nimeks nüüd Sussu, just
loomaarsti ukse taha oskas
tulla, kuna tal käisid peal
krambihood, mis nüüd on
raviga kontrolli alla saadud.
Liina on püüdnud kassi
eelmist kodu erinevaid kanaleid pidi leida, kuid siiani
asjatult.
Kui rääkida loomaarsti
töö rõõmsamatest ja mõ-

Foto: Sirje Piirsoo

Lemmikloomapidajatel on põhjust tähelepanelik olla: 1. juunil avab Laagri
keskuses Vae tänaval uksed loomakliinik, mis pakub neljajalgsetele sõpradele
igakülgset abi ja nõustamist.

Doktor Liina Luum vastsisustatud kliinikus kass Sussuga, kes
märtsis justkui lohutama tulles või arstiabi otsides Liina kodu
ukse taha tuli.

SAUE VALLAVALITSUS

LAAGRI LOOMAKLIINIK

Saue vald laulu- ja
tantsupeol „Minu arm“

Aadress: Vae 2/1, Laagri alevik
Telefon: +372 550 7267
E-post: laagrikliinik@gmail.com
www.laagriloomakliinik.ee
Lahtiolekuajad: E-R 10-18; L 11-15; P suletud

rumatest külgedest, ütleb
doktor, et rõõmu teeb, kui
korduvvisiidile tulnud lemmik on paranemas või juba
terveks saanud. Teine pool
on aga see, et kõiki ei suuda
isegi meditsiin päästa, sest
on traumasid, mis ei ole ravitavad, ja kasvajaid, mis on
liigagressiivse kuluga.
Doktor Liina ei oska
praksisest tuua välja raskeimat juhtumit. Samas on ette
tulnud olukordi, kus omanik
on toonud lemmiku eutanaasiale. Vesteldud omanikuga,
pärast uuringuid ja mõnepäevast ravi on aga loomal
hakanud niivõrd parem, et
eutanaasia on unustatud.

Kuigi kliinikul on lahtiolekuajad, võib sinna väljaspool neidki helistada ja
abi paluda, kui on hädaabijuhtum: maohammustus,
eluohtlik trauma või muu
kiiret reageerimist nõudev
olukord.
Kõigil, kes uue kliiniku vastu huvi tunnevad,
on võimalik kaema tulla.
1.-15. juunil pakub kliinik
võimalust tulla lemmikuga tasuta tervisekontrolli,
mille käigus vaatab arst
looma ninast sabaotsani üle
ja koostab põhjaliku tervisekava. Kui on tegemist tervisemurega, saab pöörduda
tavavisiidile.

Fotod: Sirje Piirsoo

Ma olen nagu Tarzan seiklusfilmis
Noorte rõõmuks sai valmis Nõlvaku
madalseiklusrada Laagris Nõlvaku
lasteaia taga Pääsküla jõe ääres.
SAUE VALDUR

E

simesed
kasutajad
tundsid siirast heameelt, et vald selle just
teisele poole raudteed rajas,
sest suurem osa noortele
mõeldud spordi- ja vabajarajatisi, nagu staadion ja skatepark, on aleviku keskuses.
Nõlvaku madalseiklusrada koosneb seitsmest platvormist ja kaheksast elemendist, selle kogupikkus
on ligikaudu 70 meetrit.
Enda oskusi saab proovile panna kui Tarzan ühelt
köielt teisele vibutades või
11-meetrii pikkusest laskumisest alla tuhisedes.
Esimestel kordadel, nagu
ütlesid turnijad, valmistab
läbimisel raskusi kuue meet-

ri pikkune DNA, mis nime
saanudki sellest, et meenutab DNA-d.
On laudsild ja võrksild,
laudauksed ja kiiged, vertikaalvõrk, hobuse jalused ja
vertikaalsed pulgad – avastamisrõõmu kui palju.
Idee ja asukoht madalseiklusraja rajamiseks tuli
Nõlvaku lasteaiast. Ikka
selle pärast, et rada lastega
tihedalt külastama hakata.
Muidu on madalseiklusrada
aga mõeldud kõigile avalikuks kasutuseks. Loodame,
et rada pakub palju rõõmu ja
seda hoitakse hästi.
Töid teostas 3Park OÜ,
kellel on enam kui 11 aasta
pikkune kogemus seiklusparkide rajamise ja haldamise osas.

Nõlvaku madalseiklusrada on ligikaudu 70 meetri pikkune.

Elutähtsad teenused, mille toimepidevuse või taastamise eest
hädaolukorras koostöös ettevõtetega vastutavad kohalikud
omavalitsused, on kohalike teede läbitavus, vesi, kanalisatsioon
ja küte.
Saue Vallavalitsus soovib, et igaüks eraldi ja erasektori asutused ühiselt vallaga koos oleksid valmis kõikvõimalikeks hädaolukordadeks, mis võivad ette tulla meie valla territooriumil.
Sestap pöördub vallavalitsus ettevõtete poole eesmärgiga
koondada ressursside infot juhuks, kui on vaja tekkinud hädaolukorraga toime tulla.
Palume ettevõtjatel, kellel on valmisolek kriisisituatsioonis
appi tulla, teada anda e-posti aadressil info@sauevald.ee enda
valduses olevatest mehhanismidest (traktorid, kraanad, bussid,
generaatorid jne) või muust võimekusest (ööbimise või toitlustuse võimalus), mida valla palvel hädaolukorra lahendamisel
(näiteks lumetorm või ulatuslik voolukatkestus) teenusena pakkuda. Vald ei soovi ressurssi kasutada tasuta, vaid maksab selle eest kokkuleppehinna ja endast teada andmine ei too kaasa
kohustusi.
Lisainfot jagab abivallavanem Riho Johanson: e-post riho.johanson@sauevald.ee, telefon 508 2974.

Nüüd on teada, kes meie valda XXVII laulu- ja XX
tantsupeol „Minu arm“ esindavad. Meid on palju.
Umbes täpselt 734 inimest 26 kollektiivist, mis 6.
juuli rongkäigust tähendab ligikaudu 250 meetrit
Saue valda.
Kollektiivi nimi

Juhi nimi

Laagri Kooli 2.-3. klassi rahvatantsurühm

Mari Tomp

Saue Gümnaasiumi 2.-3. klassi
rahvatantsurühm Tõrukesed

Malle Liiv

Naisrühm Saue Simmajad

Ulvi Mägi

Riisipere kultuurimaja naisrühm Roosi

Piret Kunts

Ääsmäe Põhikooli 1.-2. klassi
rahvatantsurühm

Piret Kunts

Segarühm Saue Simmajad

Ulvi Mägi

Laagri Kooli 6.-8. klassi rahvatantsurühm

Mari Tomp

Ääsmäe Neidude Liikumisrühm

Piret Kunts

Ääsmäe Põhikooli 1.-2. klassi tantsurühm

Piret Kunts

Ääsmäe Neiduderühm

Piret Kunts

Saue Gümnaasiumi Väikeste Tüdrukute Koor

Grete Põldma

Saue Gümnaasiumi lastekoor Tirtsutajad

Grete Põldma

Bel canto lastekoor

Piret Puusta

Bel canto mudilaskoor

Piret Puusta

Saue Poistekoor

Elviira Alamaa

Saue Poistekoori ettevalmistuskoor

Elviira Alamaa

Riisipere Kammerkoor

Mati Turi

Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester

Harry Illak

Saue Muusikakooli Puhkpilliorkester

Sirly Illak Oluvere

Turba Kultuurimaja naiskoor Nelli

Jaan Vaidla

Saue Noorte Meeste Koor

Elviira Alamaa

Saue Segakoor

Elviira Alamaa

Ruila Mõisa segakoor

Reet Ristmägi

Segakoor Wannamoisa

Sille Ojastu

Ruila Põhikooli mudilaskoor

Reet Ristmägi

Magnumi kammerkoor

Signe Kiis

Bussiliin 27 HarkujärveLaagri-Harkujärve

Pool DNA-d on edukalt läbitud.

Mai keskel avas Maanteeamet taas liiklusele Veskitammi raudteeülesõidu Laagris ja 20. maist hakkas bussiliin 27 sõitma endisel marsruudil, sisenedes Laagri alevikku piki Pärnu maanteed ja
Veskitammi tänavat. Peatused alates Pärnu maantee ja Valdeku
tänava ristmikust on järgmised: Pärnu maantee, Vana-Pääsküla, Sillaotsa, Rahnu, Laagri alevik, Turbasambla ja Laaniku ning
vastupidisel marsruudil Laaniku, Turbasambla, Laagri alevik,
Rahnu, Laagri (peatub mõlemal pool Pärnu maanteed), Nõlvaku,
Vana-Pääsküla, Pärnu maantee.
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Laagri loomakliinik avab
uksed 1. juunil

Me loodame, et ei juhtu,
kuid tahame olla valmis

Organic Estonia koos Taani saatkonnaga Eestis tõi
taanlaste eeskujul esmakordselt Eestisse loomade
heaolule pühendatud rõõmsa lehma päeva. 11.
mail pääses Saidafarmi ligi 200 lüpsilehma pärast
pikka talve taas karjamaale.
Saidafarmi peremees Juhan Särgava ütles, et vaid üks kord aastas, karjalaskepäeval, on lehmad eriti rõõmsad ja löövad tantsu,
sest pärast pikka talve saavad nad jälle rohelisele karjamaale.
Laudaväravaid oli avama tulnud Euroopa Liidu Rahvapartei
president Joseph Daul, kes on ka ise farmer. Loomade heaolust
kõneles mahekonsulent Vaike Nõu.
Osalejad said degusteerida Saidafarmi mahetooteid, ülevaate farmi tegevusest ja uhke vaatepildi osaliseks, kui kari rõõmsalt laudaväravatest karjamaale paiskus.

Fotod: Sirje Piirsoo

SAUE VALDUR

Lõpuks ometi on laudaväravad valla.

SAUE VALDUR

„E

estlased on rikkaliku käsitööpärandiga maa,
meie esivanematel on väga
kaunis, värvirikas ja keeruline iluloomisoskus. Endaloodu on kallis ja seda hoitakse,“
räägib juhendaja Helve, öeldes, et üha enam on inimesi,
kes tahavad kanda parimat
oma käega loodud loomingut
ja seda teistele näidata.
Pärandihoidja
õpituba
alustas 3. detsembril 2013
seitsmeliikmelisena kirivöö
koolitusega. Täna on liikmeid kuus: Evi Vendla, Helve Võrk, Juta Lehtme, Signe
Traks, Ene Ilumäe ja Mari
Leppik. Kevadel liitusid
uued tulijad.
Nende aastate jooksul on
valmis saanud Nissi naise
rahvariiete komplektist punased pottmütsid, linased ti-

Kirivöö lahtilõikamine. Tegutsevad Mari Leppik (vasakul) ja Helve Tellei (paremal).

kitud särgid, Nissi kirivööd,
valged pitsilised põlled, oubid, helmed, punaseruudulised seelikud. Pooleli on aluskuued, punase- ja lillakirjud
sukad, säärepaelad.
Kavas on õmmelda Nissi
naise hõlmadega lahti jakk,
kaapotkleit ja vardakott. Viimane erinevatest sitsiriide
tükkidest. Näitas see kunagi
jõukust: mida rohkem sitsiriiet osta jaksasid, seda paremal järjel olid.
Karl August Hermann on

kirjutanud 19. sajandi lõpul
ajalehes Postimees: „Kui
meie rahvariie kaob, siis on
see meist üks märk, et meie
oma esivanemate väärilised
ei ole. Meie kohus on teda
(rahvariideid) suure hoolega
tundma õppida, ilusamaks,
paremaks ja peenemaks
teha.“
Helve Tellei arvab, et pärandikultuur on elujõuline
siis, kui igal järgmisel põlvkonnal tekkib sellega oma
isiklik suhe, tahtmine seda

enda jaoks omaseks teha
rõõmu ja austusega meile pärandatu vastu.
Täna on Riisipere pärandikandja õpitoas osalejatel
käsil sitsisärgi õmblemine,
mida kanti Eestimaal 19.
sajandi lõpul. Pidulikel üritustel on uuem ja kaunim
kandmisviis sitsisärk rahvariideseeliku, põlle, oubi
ja rikkalike ehetega. Selline valmis pidulik komplekt
on Nissis olemas, kandjaks
Mari Leppik.

Saue lionsklubil on tavaks igal kevadel külastada
üht omakandi huvitavat ettevõtet.
Sel kevadel tutvusid lionid Laitse RallyPargiga, kus sündis idee
korraldada lasteaia Midrimaa koolieelikutele heategevuse korras liiklusohutuse koolitus pargi liikluslinnakus.
Koolitusel osales kahes grupis üle 70 lapse. Enne kui lapsed
elektriautodel, kartidel ja jalgratastel linnaku liikluskeerisesse
tuhisesid, läbisid nad teooriaõppe klassis ja õppisid selgeks linnakus kehtivad reeglid ning liiklusmärkide tähendused.
SAUE VALDUR

Fotod: Sirje Piirsoo

Liikluses peab olema
tähelepanelik

Laitse RallyPargi liikluslinnakus kogevad lapsed kõike seda,
mida liiklejad reaalelus teedel ja tänavatel.

Viis aastat tagasi
alustas Riisiperes
Helve Tellei
juhendamisel
pärandihoidja
õpituba.

Pärimuslaat Riisiperes - omamoodi ja lahe

Farmi tutvustas Helle Särgava.

Teooriakoolituse klassis viis läbi Laitse RallyPargi autokooli
juhataja Meelis Keldrema.

Foto: Sirje Piirsoo

Kui meie rahvariie kaob, pole
me oma esivanemate väärilised

Saidafarmi rõõmsad
lehmad kepsutasid
karjamaale

Fotod: Sirje Piirsoo
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MTÜ Kultuuriselts Nissi Särts, mille
juhatuses on Kaja Vahar, Signe Traks,
Anu Kaljumäe ja Eneken Maripuu,
korraldas Kohaliku Omaalgatuse
Programmi toel 11. mail Riisiperes Nissi
kiriku pargis pärimuslaada.
SAUE VALDUR

I

dee midagi teistmoodi
teha tuli rahulolematusest eelmiste laatadega.
Soov oli korraldada laat, mis
poleks kommertslik, vaid
pigem tegevust pakkuv ja
hariv, pärimuslik. „Otsisime kohalikke tegijaid, kes
tuleksid jagama kohalikele
inimestele oma oskusi. Valisime kauplejaid hoolikalt,
et oleksid esindatud käsitöölised, taimedega kauplejad
ja kohalikud toiduvalmistajad,“ räägib üks korraldajatest, Eneken Maripuu.
Laadal esinesid Nissi
Trollide õpetajate Karina
Looveeri ja Mariliis Simovardi regilaulu ja kandle
õpitoas osalenud lapsed ning
täiskasvanud, Turba ja Riisipere
rahvatantsulapsed,
kelle juhendaja on Helena
Mõistlik ning Turba memmede rahvatantsurühm Haspel Mari Tompi juhendamisel.
Minu Isa Oli Ausus Ise
(Gaute Kivistik) jutustas
omas võtmes pärimuslugusid ja laule, millega on nii,
et usu või ära usu. Riisipere
kultuurimajas oli samal ajal

üleval ka Piret Pääri kogutud lugude näitus „Et rada ei
rohtuks“.
Kaupa oli küllaga ja töötube erinevaid
Toidutelgis küpsetas Riisipere lasteaia hoolekogu ja
direktor Katrin Õisma kolme tunni vältel koos lastega
erinevaid vahvleid vahukoore ja maasikatega. Katrin Salepi näpunäidete järgi
valmisid vürtsikilud. Eda
Tomikas õpetas, kuidas teha
leiba. Soovijaid said kaasa
juuretise ja kodus küpsetamiseks leiva koos vormiga.
Väga magus oli Ave Kaljumäe pulgakookide tegemise töötuba, kus soovijad said
pulgakooke nii valges kui
tumedas šokolaadis glasuurida ja maitse järgi kaunistusi lisada.
Meisterdamistelgis põimiti
noorkotkaste
juhi
Mauno Reinmanniga elupäästvaid paelu, meisterdati
Signe Kensapiga emadepäevakaarte, punuti Ivar Espenbergiga sõbrapaelu, kaunistati Eneken Maripuuga
keraamilisi kaelaehteid-talismane pärimusmustritega,
valmistati Mariann Hattoga

Käsil on leivategu.

Rahvatantsijad kaasasid publiku tantsima.

kangast ja lambavillast rätinukke, õpiti pillimeister
Toivo abiga pajupilli tegema.
Wanakuramuse
Nahakamber oli laadale tulnud
uhke omavalmistatud päri-

mustelgiga ja viis läbi menuka nahatöötoa, kus soovijad
said proovida erinevaid naha
töötlemise tööriistu ja -võtteid, et valmistada endale
nahast käepael.

Mugavustsoon on
igavustsoon

Kernu kooli tublid juuniorahvid matetalgutel 441
võistkonna hulgas 18. kohal

Noortejuht Eveliis Samberk (E.S): „Kui iga päev
noortelt küsimusi saad, et
millal jälle või mis matk
järgmiseks on ja midagi
vastata ei oska, on jube raske. Nii sündis idee, et paneme mitu matkaliiki kokku,
teeme oma triatloni, et oleks
pingutamist, ja lähme mugavustsoonist välja. Noortele
see idee meeldis ja Üllar oli
nõus matka kokku panema.
Aga ma ei kujutanud ette, et
Üllar selle triatloni nii keeruliseks kombineerib.“
Noortejuht Üllar Põld
(Ü.P.): „Saue noortekeskuse juurest RMK Simisalu
loodusmajani
Vargamäel
on 103 kilomeetrit. Just nii
palju läbis ühe päevaga kõige vanemate grupp: 5 km
jalgsi, 73 km jalgrattaga
ja 25 km tõukerattaga veel
otsa. 11 tundi ja kohal. Alguses oli vihma käes ebamugav, siis raske ja lõpuks
ei olnud mingeid tundeid.
Oli teadmine, et meid ootab
soe maja, soe söök, soe saun
ja sõpradega saab terve öö
koos olla.“
E.S.: „Mina juhtisin keskmist matkagruppi. Läbisime 50 kilomeetrit, sellest
35 tõukerattaga. Vihm võttis topeltenergiat ja pause
väga teha ei andnud. See,
et riided märjaks ja poriseks said, oli kõige väiksem
mure. Tõukeratta teekond
oli auk augus kinni, soppa
lendas nelja ilmakaarde ja
mõtlesime ikka, miks me
seda teeme. Ma tegelikult
küsin seda igal matkal endalt. Noored on nii suureks
motivaatoriks, et kuidas nad
suudavad ja tahavad.“
Projektijuht Lii Haabma:
„Projekti kirjutades ei olnud
mul aimugi, et kõige väiksemate grupp ja 40 kilomeetrit
tundmatut matkarada antakse minule. Õnneks aitasid riske maandada Annika
Soolaid Riisipere noortekeskusest ja kannatlik ema-lapsevanem.
Pärast 20 kilomeetrit
jalgrattasõitu Sauelt Metsa-

Lastele meeldivad aga arvuti- ja telefonimängud, mille otstarbeka piiramisega õpetajad ja vanemad vahel kimpus on. Samas
tehnoloogia ja selle kasutamiseta tänapäeva- ja tulevikuelus
toime tulla on ka raske.
„Matetalgud“ on just üks selline arvutimäng, mille mängimise
üle koolis ja kodus võime rõõmustada.
Eesti koolilastel oli sel õppeaastal viiendat korda võimalik
mängus kaasa lüüa. Mäng toimus kahes vanusegrupis: I-II klass,
väikesed ahvid ja III-IV klass, juuniorahvid. Ülesanded olid lõbusad, eakohased ja sobivalt seotud õppekavaga.
Foto: Kati Raju

Fotod: noortekeskus

G

rupid vahetasid kokkulepitud kohtades
omavahel jalgrattaid
ja matkatõukerattaid. Ikka
selleks, et keegi ei tunneks
end üksikuna, et toimuks
koostöö, saaks õppida jagamist ja teistega arvestamist.
Matkatriatloni läbis 39 vaprat ja vastupidavat osalejat.
Saue noortekeskuses on
„mõtteid“. Astuge sisse!
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Matemaatika on koolis üks raskemaid õppeaineid.
Hästi aitavad heade õpitulemuste saavutamiseks
kaasa toredad ja lastepärased õpikud-töövihikud,
õpilaste huvi ja vanemate toetus.

Surra-murra, mis meid murrab? Meid ei murra miski, kui tõused toolilt püsti!
11. mail matkas kolm Saue noortekeskuse eri vanuses matkagruppi ühisel
matkarajal. Iga grupp liikus jalgrattaga, matkatõukerattaga ja jalgsi.
ÜLLAR PÕLD,
EVELIIS SAMBERK,
LII HAABMA
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Kernu kooli kuus 3. klassi poissi tuli „Matetalgutel“
juuniorahvide vanusegrupis 441 võistkonna hulgas 18. kohale.
Paljud teelõigud sellest pikast matkast olid noortega varem läbi käinud. Aga Fred Jüssi on öelnud:
„Kui sa tahad leida midagi uut, siis käi vanu radu“.

LISAINFO
Saue Noortekeskus tänab
keskuse juhatajat Kirke
Kasarit, ENTK projektikomisjoni ja lapsevanemaid
usalduse eest.
Grupijuhtide abilisi:
Annika Soolaid, Riisipere
NK; Piret Laidroo, Sõmeru
NK ja Mihkel Vahar.
Taustajõude: Monika Liivi,
kes keetis 15 liitrit suppi.
Supp söödi tilgatumaks.
Anu ja Uko Nõulikut, kes
te olite kuus tundi vihma
käes valmiduses, et lõke
põleks, supp oleks soe ja
vorstid säriseks, et matkajad saaks lõunasöögi
ajal kõhud täis.
Mart-Peter Laidrood, kes
vedas jalgrattaid edasi ja
tagasi, oli alati õigel ajal
olemas, et logistika ei
logiseks.

Vihm ei näi segavat.

Kaarel Kivilood, kes kujundas kaunid diplomid.
Neid oli hea käesurumise
saatel üle anda.

Kõige väiksemate grupp ja 40 kilomeetrit tundmatut
matkarada.

nurme telkimisalani istusime bussi ja sõitsime Paunküla veehoidla juurde, kus
oli lõke ja kõikide gruppide
lõunasöök.
Vihma hakkas sadama ja
meie hakkasime tõukerattaid Kiruvere muinaslaagri
poole lükkama.
Et eelmine etapp kulges
jalgratastel, oli tõukeratastega algul tükkmaad harjumist, et istuda ei saa ja kui
oli vaja tõukeratast tõsta,
hakkasid osad seda tõstma
„sadulast“.
Rada oli mäest üles,

Tegu on Avatud Noortekeskuste matkategevuste projektiga
„Mugavustsoon on
igavustsoon“, Matkajaid
toetab Eesti Noorsootöö
Keskus ning Haridus- ja
Teadusministeerium.

mäest alla. Kukkumisi ja
pehmeid maandumisi oli ka.
Jalgsimatk üle Kodru
raba oli täielikus vihmas ja
märgade riietega. Kui keegi
kusagil veeloiku kukkus, ei
muutnud see midagi.“
Ü.P.: „Matkaprojekt „Mugavustsoon on igavustsoon”
on kokkuvõte sellest, mida
noortekeskuse
matkadel
paljude aastate jooksul on
märkamatult õpitud ja harjutatud. 40 km talvel jalgsi
ühe päevaga - tehtud. Nädalapikkune jalgrattamatk üle

300 kilomeetri mitu korda
- tehtud. 50 km tõukerattaga
ühe päevaga - tehtud. 60 km
jalgsi 15 tundi järjest - tehtud. Suurte matkaprojektide
läbiviimise kogemus - olemas. Aeg oli küps, et suuremad oleks noorematele eeskujuks. Järelkasvu on vaja!“

Kernu kool osales „Matetalgutel“ esimest korda. Kui 11. veebruaril arvutiklassis mängukontodesse sisse logisime, oli väike
kartus, kas suudame endast parima anda. Ebalus hajus ruttu ja
kuus 3. klassi poissi asusid huviga ülesannetega rinda pistma.
Jälgisime hoolega edetabelit ja muudkui arvutasime. Nimi
„Matetalgud“ räägib enda eest: koos ülesandeid lahendada, üksteist aidata ja meeskonnatööd teha on tore! Kasutasime mängimiseks vahel matemaatika tunde, samuti asendustunde. Mängida sai koolivaheajal kodudes. Suur rõõm oli, kui 25.-31. märtsi
nädalal tunnistati meie väike mänguseltskond nädala parimaks
juuniorahvide hulgas. Auhinnaks vahva viskemäng klassi.
12. aprillil „Matetalgud“ lõppesid ja meie tulemuseks oli 18.
koht 441 võistkonna hulgas. Tulemus on hea ja järgmisel aastal
mängime kindlalt jälle!
VÕISTLEJAD „MATETALGUTEST“
Markus: Mulle meeldisid „Matetalgud“ väga. Sain kellatundmises
targemaks. See oli lõbus ja arendav.
Klen Markkus: Mulle meeldis see, et alguses ja lõpus oli natuke
raske.
Marten: „Matetalgud“ on tore mäng, sest mulle meeldib arvutada.
Klen Andri: Mulle meeldis arvutis arvutada ja meeskonnatööd
teha.
Mikk: Tahaks veel „Matetalgutel“ mängida.
Toni: „Matetalgud“ on hea mäng. Meil läks hästi. Soovitan
teistelegi.
PILLE PIHO
3. klassi juhataja

Saue Muusikakoolis alustavad
sügisel uued Suzuki grupid
Suzuki meetodil ehk emakeele õppimise printsiibil
pilliõpe on kahekümne aastaga Eestis saanud
tuntuks ja leiab järjest rohkem kasutust.
Jaapanlase Sinizi Suzuki loodud pillimängu õppimise meetod
annab võimaluse ennast arendada igale soovijale. Alustada saab
juba varases eas alates kolmandast eluaastast.
Lisaks õpetajale on oluline roll lapsevanemal, kes osaleb regulaarselt kaks korda nädalas lapsega tundides ja viib läbi kodust harjutamist.
Eesti Suzuki Ühing tähistas tänavu kevadel kahekümnendat
tegutsemisaastat. Üle Eesti on muusika- ja kunstikoolides Suzuki meetodil võimalik õppida viiulit, klaverit, tšellot, kontrabassi,
trompetit ja flööti. Täpsemat informatsiooni leiab ühingu kodulehelt suzukimuusika.ee.
Saue Muusikakoolis saab sellel meetodil õppida viiulit ja
klaverit. 2019. aasta sügisel alustab kaks uut gruppi: viiuldajad
alates neljandast eluaastast ja klaverimängijad alates viiendast
eluaastast. Õppimaasumiseks on vajalik mais täita Saue Muusikakooli kodulehel olev avaldus. Kohtade arv on viis õpilast klaverisse ja seitse viiulisse.
Lapsevanema roll Suzuki meetodil pillimängu õppides on
väga oluline. Väikeste laste õpetamine, motiveerimine ja koos
harjutamine on suur vastutus, kuid hindamatu panus lapse
arendamisel.
JUTA ROSS
Viiuliõpetaja

Traditsioonilisest koolieelikute spordipäevast ehk
Laagri lasteaedade Karikast võtsid 7. mail osa
Veskitammi, Laagri, RAM Veskimöldre, Nõlvaku ja
Tuleviku lasteaiad.
Osalema oli tulnud 160 koolieelikut, kõikidel kaasas rõõmus tuju
ja tahe ühiselt sporti teha. Spordipäeva avakõne pidas sel aastal
Laagri lasteaia direktor Krista Aruoja.
Alad, milles lapsed parimat kiirust ja pikemat kaugust näitasid, olid 60 m jooks, pallivise ja kaugushüpe, lisaks lasteaedadevaheline 8 x 40 m pendelteatejooks.
Suur-suur tänu toetajatele, kes rikastasid spordipäeva auhinnalauda: Elisa Eesti AS, Volvo Estonia OÜ, Smart Kindlustusmaakler AS ja Veskitammi lasteaia Muumi rühmas käiva Romet
Reinsoni vanemad.
Tüdrukute 60 m jooks
I Liisa Loora Kuiva, Laagri
II Victoria Elysee Ivask,
Veskitammi
III Natali Käbi Kaarma,
Veskimöldre
Poiste 60 m jooks
I Kristjan Lapp, Laagri
II Mihkel Liblik, Veskitammi
III Markus Visnapuu, Laagri
Pendelteatejooksu võitis
ülekaalukalt Veskitammi
lasteaia võistkond, teine koht
kuulus Tuleviku ja kolmas
Nõlvaku lasteaiale. Rändkarika
säilitas endale kolmandat
aastat järjest Veskitammi
lasteaed.

Foto: Rita Klein

MARJU NIINEPUU
Veskitammi lasteaia liikumisõpetaja

Riisika lasteaia lapsed käisid sügisel
Valgejärve loodusrajal tutvumas
erineva metsaloodusega, kuid
KIK-i toel sai teoks teinegi õppesõit
- Viimsi rannarahva ja Viimsi
vabaõhumuuseumi, kus toimus
õppepäev teemal „Eestlased on
mererahvas".
KATRIN PIHLAKAS

R

annarahva muuseumis selgitas programmijuht Annaliisa
meile näitlike filmide põhjal, miks ei tohi prügi maha
või vette visata. Merest satub prügi läbi kalade inimese toidulauale.
Et prügi vähem tekiks, on
kasulikum poest osta kotid,
mis on korduvkasutatavad,
või biolagunevad kilekotid.
Üldse tarbivad inimesed
liiga palju asju, mis on pakendatud plastikusse, mõni
mitmekordses pakendis.
Me elame Läänemere
ääres, mis on kahjuks üks
maailma kõige saastatum sisemeri. Vesi selles vahetub
30 aasta jooksul kitsa Taani
väina kaudu.
Saime teada, millised kalad, loomad ja linnud elavad
Läänemeres või selle ääres.
Siin elab koguni seitse liiki
kajakaid ja lestakala ujub
üks külg allapoole, mitte kõhuli. Eestil on kokku
2222 saart.
Muuseumi teises õpperuumis olid ämbrid siltidega
ja prügi, mida sorteerima
asuda. Lapsed said kavalasti ninapidi veetud. Anti

kommi ja selle paberi pidi
panema õigesse prügikasti:
paber ja papp või pakend.
Paljudel läks viltu, õige oli
pakend.
Õpetajad arvasid, kuhu
käib papist munakarp - sobiks nii papi ja paberi kui
pakendi hulka. Et munakarp
ja majapidamispaber on tehtud mitmeid kordi ümbertöödeldud materjalist, mida
enam ei saa töödelda, käivad need biojäätmete hulka.
Me teadsime, et plastikust tehakse fliise ja spordiriideid, kuid mitte seda, et
keskmise mehe spordipluusi
valmistamiseks kulub seitse
1,5-liitrist plastpudelit.
Järgnes laevasõit Viimsi
vabaõhumuuseumi. Hoovis
tervitas meid kaks rohtu
nosivat lammast. Mängulambad meie seast hakkasid
kohe määgimist harjutama.
Lapsed tahtsid, kuid lambad ei lasknud endale pai
teha. Kippus minema tagaajamiseks. Üks lammas
kukkus ja tegi uperpalli,
mille peale nii mõnigi laps
nalja sai. Õpetajad selgitasid, et lammas oli väga hirmul ja oleks võinud põgenemisel viga saada. Laste näod
muutusid seepeale tõsiseks.

Kivide otsas oli tore turnida, taamal minimajakad.

Sumbaga hoiti eluskala meres, et sealt jaopärast toiduks
tarvitada.

Viimsi vabaõhukompleks
on eriline, sest majad on säilinud, nagu need ennemuiste olid.
Esimese maja tagakambris saime teada, et peremees
oli teinud selle karile jooksnud laeva kajutist. Muud
ruumid ehitas ta hiljem
kajuti külge. Ja kui ta soovis vaiksel päeval end merekaruna tunda, pidi naine
väljas ämbriga vett aknale
viskama.
Tutvusime
kalapüügiriistade ja sumbaga, millega eluskala meres hoiti ja
sealt jaopärast söögiks võeti. Rehielamu tegi eriliseks,
et müürid olid laotud Pirita

kloostri varemetest toodud
paekividest. Põnev oli veel
minimajakate piirkond, kiikede plats ja mere ääres kivide peal turnimine.
Nähtu ja kuuldu kinnistamiseks saime lasteaeda kaasa teemakohase töölehe. Ilm
oli küll jahedavõitu, kuid
lastele meeldis ja õpetajadki
said mõneski küsimuses targemaks.

Nõlvaku lasteaed liigub südamega,
kus asud tervisepüramiidil sina?

Karikavõitjad Veskitammi lasteaiast.

LC Saue hooldas mõisaparki
Rahvusvahelise Lions Klubide Organisatsiooni
üks prioriteet on teenida kogukonda alalhoidvalt
kaitstes ja ümberkorraldada keskkonda, pidades
silmas kogukonna heaolu.
Selle juhtmõttega haakub hästi LC Saue pikaajaline traditsioon
teha igal sügisel ja kevadel vabas õhus kasulikku tööd, hooldada
Saue mõisaparki.
24. ja 25. aprilli õhtupoolikul eemaldas osa LC Saue liikmeid
mõisapargis mahalangenud puid. Soe kevadilm ja tärkav loodus
muutsid töötegemise meeldivaks vahelduseks igapäevastele askeldustele. Ühistööd jääb meenutama juuresolev foto. Kuna töötati kahel õhtupoolikul mitmes grupis ja erinevates kohtades,
siis kõiki osalejaid pildil ei ole. Foto: Aidu Ots
Lioneid ühendab üle maailma moto We Serve (me abistame).
Organisatsiooni tunnuslause „Liberty, Intelligence, Our Nation’s
Safety” (Vabadus, intelligentsus, meie rahva turvalisus) esitähed
annavad kokku täna kõikjal maailmas tuntud lühendi LIONS.
TÕNU KUMARI
LC Saue pressisekretär

Foto: Nõlvaku lasteaed

ALADE ESIKOLMIKUD
Tüdrukute pallivise
I Lisete Linask, Laagri
II Eleri Ludalepp, Tuleviku
III Juta Karja, Veskitammi
Poiste pallivise
I Mark Oliver Mägi, Veskitammi
II Karmo Pomerants,
Veskitammi
III Jarek Tatar, Veskimöldre
Tüdrukute kaugushüpe
I Petra Tamm, Veskitammi
II Victoria Elysee Ivask,
Veskitammi
III Maribel Elisabeth Kostiv,
Veskitammi
Poiste kaugushüpe
I Mihkel Liblik, Veskitammi
II Marcus Müürsepp,
Veskitammi
III Harald Lapa, Laagri

Fotod: Riina Lotamõis

Eestlased on mererahvas

Rändkarika võitis
kolmandat aastat järjest
Veskitammi lasteaed

Foto: Aidu Ots
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Ümber Nõlvaku lasteaia oli 15.-30.
aprillil märgata märksa tihedamat
liikumist, sest kõigil lastevanematel
oli südamekuul hea võimalus lapse
või lastega kogu südamest liikuda
mööda tähistatud terviserada, veeta
koos kvaliteetaega ja nautida tärkavat
loodust.
MEELIS MÄEKALLE
Liikumis- ja terviseõpetaja

L

isaks kõndimisele tuli
kolmes punktis sooritada erinevaid harjutusi: kätekõverdused pingil,
hoogsad
„hampelmanni“
hüpped ja kaaslase kiitmine-kallistamine.
Südame said kiiremini
põksuma 86 last koos vanematega. Kokku kogunes
lasteaia peale 724 ringi, mis
teeb pea 325 kilomeetrit.
Kõige aktiivsemad olid
Vikerkaare rühma lapsed

160 ringiga, järgnesid Õnneseened 141 ringiga ja
Naerulinnud 133 ringiga.
Individuaalselt oli kõige
tublim liikuja Carlos Naerulindude rühmast 50 ringiga. Järgnes Christella Allikalaste rühmast 49 ringiga
ja Christopher Õnneseente
rühmast 44 ringiga.
Au ja kiitus laste tublidele vanematele aktiivse
eeskuju eest: liikumine on
ilu ja tervise pant. Kutsume
ka teisi aktiivselt looduses
liikuma ja perega aega veetma.
Meie Nõlvaku lasteaias

Võimlemispidu Nõlvaku lasteaias.

liigume igal võimalusel:
matkame, jookseme, ujume,
suusatame, mängime toas ja
õues liikumismänge.
Maikuu õuesõppepäeval
kaardistasid kõik rühmad
nutiseadme abil liikumisteekonna ja lapsevanemad
said õhtul näha fantaasiapilte lapse poolt päeval läbitud
teekonna kujundist. Samal
päeval toimus ka kõikide
südameliikujate pidulik autasustamine ja võimlemis-

pidu.
Liikumist
propageeriv liikumispüramiid ning
toetav ja liikumissoovitusi andev materjal on
kõigile huvilistele leitav
Tervise Arengu Instituudi kodulehel www.tai.ee/
et/instituut/pressile/uudised /4314-tai-liikumispuramiid-iga-paev-tuleb-vahemalt-30-minutit-liikuda.
Kus asud liikumispüramiidil Sina?

Marten Ojapõld jätkab kardispordi
Eesti meistrivõistlustel liidrina

Lauatennise harrastajate
ja võistlejate read aina
täienevad

Kardisõidu Eesti MV-l lööb MINI võistlusklassis kaasa Saue noormees Marten
Ojapõld, kes võistluse avaetapil Tabasalus tuli teiseks. Teisel etapil Langes
tõi veatu sõit Marteni esikohale. Klass Mini on aastaid hoidnud Eesti MV-l
osavõtjaterohkeima võistlusklassi tiitlit.

Äsja lõppes KevadPinks 2019 võistlusega SauePinksi sarjavõistluse kolmas hooaeg. MTÜ Hobipinks ja
Saue Noortekeskuse korraldatud võistluse kolmel
etapil osales kokku 58 suurt ja väikest võistlejat,
noorim 8- ja vanim 74-aastane.
Fotod: Tõnis Krikk

Teine etapp Langes, sõitu juhib Marten Ojapõld.

Veatu sõit tõi Marten Ojapõllule etapivõidu.

le. See parandas mõnevõrra
enesetunnet pärast esikohast
ilmajäämist Tabasalus.
Eesti MV kolmas etapp
toimub 8. juunil Põltsamaal
Kuningamäe
kardirajal.

Võistlustelt teeb otseülekande tv.delfi.ee/live.
Marten Ojapõllu sporditeed toetavad Citroën, higherselfbrand.com ja Saue
vald.

Vibuklubi Sagittarius tegi 2018.-2019.
aasta sisehooajal kaasa mitmeid
võistlusi, vallalehes on paslik kajastada
Saue valla noorte paremaid tulemusi.

H

annes Erik Kaili
säravaim saavutus
oli noorte sisemeistrivõistluste
pronksmedal
plokkvibus noorte hulgas.
Maastikuvibu sisekarikal
võitis ta plokkvibu juunioride vanuseklassi.
Noorte sisemeistrivõistlustel tuli Liise Rätsep pikkvibude tidetid vanuseklassis
5. kohale.
Maastikuvibu sisekarikal saavutas Richard Kriisa
sportvibu noorte poiste vanuseklassis esikoha. Vibuliidu sisekarikal tuli ta 22
poisi konkurentsis tidetid
vanuseklassis kaheksandale
kohale.
Täpselt samaga sai hakkama sportvibu juunioride
vanuseklassi lasknud Kermo Ivanov. Kui vibuliidu

sisekarikal saavutas ta 8.
koha, siis poolteist kuud
hiljem võitis Kermo maastikuvibu
sisekarikaetapil
juuniorid noormehed vanuseklassi.
Protokolle uurides on hea
meel näha maastikuvibu sisekarikaetapil
juuniorid
neidude vanuseklassis võidutsenud Annika Sõelsepa
nime.
Samal
jaanuarikuisel
sisekarikaetapil said esimest korda võistlusele välja
uued, sügisel treeningutega
alustanud noored. Pikkvibu
klassis oli meilt väljas lausa
kolm tüdrukut: Liise Rätsep
4., Helena Kaiv 7. ja Ronja
Marii Lilleleht 9. koht.
Veebruaris Türil, just
laste
vanuseklassidele
mõeldud talvekarika võistlusel said Saue lapsed häid
kohti.
Elu esimese võistluse vi-

ÜLLA VEERG

Hobipinksi noored treeningu lõpul.

Vibuklubil Sagittarius on läinud väga hästi

JAANUS GROSS
Treener

Kolm hooaega harjutamist iganädalastel treeningutel on viinud
taseme kõrgemale ja nii on olnud põhjust väljaspool Sauetki erinevatel võistlustel kätt proovimas käia.
Hobipinksi lapsed võistlesid rahvaliiga kolmel etapil Keilas
ja rahvapinksi neljal etapil Tallinnas. Võtsid osa jõuluturniirist,
algajate meistrivõistlustest ja kevadturniirist Jüris, proovisid kätt
Pärnumaa seeriavõistlusel Pärnu-Jaagupis ja EMSL Jõud noorte
meistrivõistlusel Aseris.
Tõeline proovikivi oli aga ELTL Stiga Laste Grand Prix finaal
Aseris, kus koos üle Eesti tugevamad mängijad.
Hobipinksi treeningutel osales hooaja jooksul 29 noort ja last
Sauelt, Laagrist, Koppelmaalt, Vanamõisast, Allikult, Vatslast,
Keilast ja Tallinnast.
Kõige rohkem osalesid erinevatel võistlustel Sandri Segasaar,
Mattias Madis, Crister Lakson, Kristofer Viikmäe, Harald Mägi, Rihhard Mägi ja Rasmus Priimägi.
Treeningud Saue Noortekeskuses jätkuvad jälle septembris,
jälgige Hobipinksi FB-lehte.

Foto: Ivo Veerg.

Kardispordi Eesti MV
jätkus teise etapiga Lange
motokeskuses
Langes asub Eesti kõige
uuem kardirada, kus seni
on peetud vaid üks meistrivõistluste etapp. Raja profiil
on eriline tänu Lõuna-Eesti
kuppelmaastikule. Rajal on
ühteaegu nii kiireid kui väga
aeglaseid kurve, sh kardiradadel harva esinev 3-osaline
šikaan.
Kui eelmise aasta debüütvõistlus peeti 25-kraadises
kuumuses, siis tänavu tuli
rinda pista jaheda ilma ning
paduvihmaga.
Kui veel võistluspäeva
hommikune warm-up toimus kuivades oludes, hakkas enne kvalifikatsioonisõitu tugevalt sadama.
Marteni kart otsustati
täielikult ümber seadistada
vihmaoludele vastavaks, mis
võttis paraku rohkem aega ja
tõi kaasa hilinemise ajasõitu.
Võetud risk õigustas ennast: rajale jõudes oli Martenil kiiruse näitamiseks vaid
neli minutit, kuid vaatamata
tihedale liiklusele, õnnestus
siiski välja sõita paremuselt
teine tulemus.
Veatu sõit võistlussõitudes tõi etapivõidu Marteni-

Foto: Jaanus Gross.

A

vaetapi eelfinaalideks juhtis 20 võistlejaga
stardirivi
Marten Ojapõld, tihedalt
kannul Mark Dubnitski ja
Richard Viigisalu.
Ehk võinuks ajasõitude
järel teisel kohal olnud Dubnitski isegi selle etapi võidu
osas kaasa rääkida, kuid eelfinaalis Martenile otsasõidu
eest teenitud ajakaristus ja
tagantpoolt start tegid selle
keeruliseks.
Dubnitski tormaka möödasõidukatse tõttu süütu
kannatajana
liidrikohalt
stardirivi tahaotsa kukkunud Martenil aitasid meeletut tööd nõudnud möödasõidud finaaliks jõuda 5.
stardikohale. Samal ajal pidi
Dubnitski lähtuma finaalis
11. positsioonilt.
Mõlema poisi südikas
sõit tõi nad viimaste ringide
ajaks soomlase Santeri Martikaineni hoitud esikohta
nõudlema.
Viimasel ringil selgelt
kiiremal Martenil möödasõit õnnestuski ja finišijoone
ületas ta esimesena. Paraku
oli vaid hetk varem jõutud
võistlus tõsise õnnetuse tõttu
peatada, mistõttu tuli reeglikohaselt lugeda lõpptulemuseks ring varem kehtinud
järjekord.
Juba teist korda sel päe-

val ebaõigluse küüsi langenud Marten Ojapõld oli küll
päeva kiireim võistleja, kuid
pidi lõpuks siiski leppima
teise kohaga.
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Maastikuvibu sisekarikas. Vasakult teine, esimene ja kolmas
koht: Maria Stella Raudam, Annika Sõelsepp, Karmel Uuselu kõik vibuklubi Sagittarius laskurid.

bulaskmises tegi Aksel Tähepõld, tasuks sportvibu tidetid vanuseklassis 6. koht.
Pikkvibus võistlesid Liise Rätsep, 4. koht, ja Helena
Kaiv, 5. koht. Noorte poiste
vanuseklassis oli Richard
Kriisa 5. ja Andri Ivanov 6.
kohal. Kõik eelnimetatud
noored lasksid välja isiklikud rekordid - treeningul
tehtud töö kannab vilja.
Suur tänu Saue vallale toetuse ja koostöö eest.
Klubil tervikuna on
läinud väga hästi. Meie
tegemistest annab ülevaa-

te klubi koduleht www.
sagittarius.ee. Saue treeninggruppi kuulub laskjaid
Sauelt, Laagrist, Keilast,
Sakust, Tallinnast ja isegi
Arukülast.
Meie parimad laskjad
osalevad rahvusvahelistel
suurvõistlustel. Viimati Jaanus Gross ja Hendrik Õun
Euroopa GP-l Bukarestis.
Euroopa Mängude kvalifikatsiooniturniiril
olime
Eesti koondises meeskonnavõistluses 9. kohal, lisaks
Jaanus individuaalselt 14. ja
Hendrik 33.

PartnerAkro sportlased
võistlustel hõbedal
Akrobaatikakool PartnerAkro osales 18. mail sportakrobaatika võistlustel KevadAkro 2019 Tallinnas.
Üles astus üle kahesaja sportlase.
Saue vallast osales 22 sportlast, kellest poodiumikoha saavutas
viis. Tegu oli ettevalmistusvõistlusega Eesti meistrivõistlusteks,
mis toimuvad 1. juunil Tallinnas.
Noorte klassi kolmik 2. koht
Herzi Lootsaar, Freeta Dikker ja Ele-Riin Elmanovitš (pildil)
Noorte klassi paar 2. koht
Anni-Mari Tammekand ja Caroli Besterman. (pildil).
MERIT ILLAK
Treener
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Ohutuslaager naistele
Naiskodukaitse korraldab 1.-2. juunil Meriküla
Spordi- ja Õppekeskuses (Harku vald) esmakordselt ohutushoiulaagri organisatsiooni
mittekuuluvatele naistele.
Naiskodukaitsjad jagavad laagri töötubades teadmisi, nõuandeid ja praktilisi oskusi esmaabist enesekaitseni. Esmaabi töötoa instruktorid on Saue jaoskonna aktiivsed liikmed Kaia-Triin
ja Ruth Pääsuke.
Laagri töötubade teemad on esmaabi, sõdurioskused, enesekaitse, tuleohutus, massiüritustel käitumine, kodused evakuatsioonivarud ja looduses hakkamasaamine. Nendest saab iga
registreeruja valida kolm, millest osa võtta.
Laagrisse on oodatud 16-aastaed ja vanemad naised, kes ei
kuulu Naiskodukaitsesse. Osalejad saavad vajadusel laagrisse
kaasa võtta ka lapse alates 7. eluaastast. Lastega tegelevad kogenud juhendajad.
Laager on osalejatele tasuta.
LANA TOOMVAP
Naiskodukaitse Tallinna ja Harju instruktor

Töötukassa toetab
sel aastal õppimist 35
koolis, 100 õppekaval
Töötukassa toetab töötute ja töötavate inimeste
õpinguid kutse- ja kõrghariduses neil erialadel,
kuhu on tulevikus vaja rohkem töötajaid ning
kus juba praegu sobiva ettevalmistusega inimesi
napib.
Erialad on välja valitud OSKA uuringute põhjal ja nimekiri täieneb igal aastal.
Sel aastal on valikus üle 100 õppekava 35 koolis, õppida saab
üle Eesti ja nii eesti kui vene keeles. Erialade valikuga saab tutvuda töötukassa kodulehel, õppimissoovi korral broneerida ka
aja karjäärinõustaja juurde, kes aitab valida eriala ja pakub abi
toetuse taotlemisel.
Tasemeõppes osalemise toetust saavad taotleda need, kellel
puudub kutse- või erialane haridus ja kel on põhi- või keskhariduse omandamisest möödas vähemalt viis aastat. Lisaks inimesed, kel on kutse- või kõrgkooli lõpetamisest möödunud vähemalt 15 aastat. Samuti need inimesed, kes tervislikel põhjustel
omandatud erialal töötamist jätkata ei saa. Toetuse suurus oleneb sellest, kas inimesel on muid sissetulekuid.
Küsimuste korral helistage töötukassa infotelefonil 15 501 või
uurige kodulehelt www.tootukassa.ee/content/toota-ja-opi.
EESTI TÖÖTUKASSA

Tasuta
õigusnõustamine
erivajadusega
inimestele üle Eesti
Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) pakub
koostöös SA-ga Õigusteenuste Büroo (ÕTB) õigusnõustamist keskmise, raske või sügava puudega
inimestele.
Erivajadusega isiku elukondlike õigusküsimuste lahendamiseks
võivad tema esindajatena nõustamisele pöörduda ka hooldajad
või pereliikmed.
Teenuse eesmärk on tagada erivajadustega isikutele õigusnõustamine ja abistamine igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ning asjaajamisel.
Õigusabi tagatakse elukondlike õigusmurede lahendamisel:
võlad, eluase, pereasjad, tööasjad, toetused jms. Teenus on
sihtgrupi jaoks tasuta, seda rahastab Justiitsministeerium. Vajadusel on nõustamisprotsessis võimalik kasutada viipekeeletõlki.
Õigusnõustamiseks on vajalik eelregistreerimine SA Õigusteenuste Büroo telefonidel 601 5122 või 5385 0005.
Täpsem info teenuse kohta on leitav EPIKoja veebilehelt
www.epikoda.ee/oigusnoustamine.
Lisainfo: Tauno Asuja, Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist, tel 661 6614, e-post tauno.asuja@epikoda.ee
EESTI PUUETEGA INIMESTE KODA

Korteriühistud saavad toetust
kütteseadme väljavahetamiseks
või kaugküttepiirkonnaga
liitumiseks
1. augustist saavad korteriühistud, kelle
maja on ehitatud enne 1. jaanuari 2010,
Keskkonnainvesteeringute Keskusest
(KIK) taotleda toetust biomassil või
fossiilkütustel (v.a maagaas) töötava
või otsest elektrikütet kasutava
kütteseadme asendamiseks taastuvat
kütust kasutava seadmega.
KIK

T

oetust saab taotleda
• biomassil töötava
katelseadme väljavahetamiseks biomassil töötava katelseadmega
• biomassil töötava katelseadme väljavahetamiseks
mõne teise taastuvkütuse
lahendusega

• fossiilset kütust kasutava
küttesüsteemi (v.a maagaas)
asendamiseks taastuvkütuse lahendusega
• biomassil või fossiilsel kütusel töötava küttesüsteemi
asendamiseks kaugküttevõrguga
Eelistatud on kaugküttevõrguga liitumine. Sellel
juhul võib projekti maksu-

musse lülitada ka hoonesisesed küttesüsteemiga seotud tööd. Teiste variantide
puhul tuleb projekt koostada
hoonesiseste küttesüsteemideta.
Toetuse taotlemiseks ei
ole oluline, et maja on eelnevalt rekonstrueeritud, kuid
korteriühistul tuleb taotluse
esitamisel lisada visioon ja
kavandatud tegevused maja
soojustamiseks.
Toetuse
taotlemisel peab omaosalus
olema 50% projekti abikõlblike kulude maksumusest.
Taotluste esitamine toimub 1. augustist kuni 30.
septembrini andmesüsteemi
KIKAS kaudu kikas.kik.
ee/login.aspx?Ret ur nUrl=%2f), kuid taotlusi saab
sisestama hakata juba suve
alguses.
Täpsema
info
leiab
KIK-i kodulehelt (kik.ee/
et/toetatav-tegevus/atmosfa a r iohu-kaitse -prog-

r a m m-sh-kor ter iu h ist ute-kutteseadmed) või saab
küsida projektikoordinaator
Reet Utsult (reet.utsu@kik.
ee, 627 4328).
Toetust jagatakse riigisisese keskkonnaprogrammi
atmosfääriõhu kaitse programmist. Toetuse töötas välja Keskkonnaministeerium.
KIK on riigile kuuluv
finantsasutus, mis rahastab
keskkonnaprojekte
Eesti
keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa
Liidu struktuurifondidest.
Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist
laenu keskkonnaprojektide
elluviimiseks ja korraldab
ressursisäästlike
ideede
konkurssi Negavatt. Üheksateistkümne aastaga on
riik KIK-i kaudu toetanud
ligi 20 tuhandet keskkonnaprojekti ca 1,8 miljardi
euroga.

Kaubandusettevõtted
kutsuvad noori tööle
Kumb meil siis on, töökäte puudus
või tööjõupuudus, võime küsida
viimaste nädalate arutelude põhjal.
Kaubandussektoris on igatahes
inimesi kõvasti puudu, mis teeb sellest
sektorist just noorte jaoks suurepärase
hüppelaua edasiseks karjääriks.
NELE PEIL
Eesti Kaupmeeste Liidu
tegevjuht

N

äiteid ei tule kaugelt
otsida. Stockmanni
tänane finants- ja
IT arenduse juht alustas 15
aastat tagasi samas kaupluses klienditeenindajana.
Circle K klienditeeninduse
juht tuli 25 aastat tagasi tööle bensiinijaama. Suur osa
kaupluste juhatajatest on
alustanud müüja või kassapidajana ja seda vaid mõni
aastat tagasi.
Kaubanduses on suvetööd
enam kui tuhandele noorele
Noored tahavad töötada,
taskuraha teenida ja kogemusi omandada. Õpilasmaleva kohad saavad igal
aastal täis loetud tundidega.
Julgustan noori pöörduma
kodulähedastesse kaubandusettevõtetesse ja uurima,
milliseid võimalusi suvel
töötamiseks pakutakse.

Suurimad vabade kohtade arvud on suvetööks
toidukaubanduses, suurtes
jaekettides. Ka R-Kiosk,
Circle K ja teised mugavuspoed-tanklad võtavad suvel suure hulga noori tööle.
Rõiva-, bürookaupade- ja
ehituskaubanduses, kus töötajate arvud väiksemad, on
ka vabu ametikohti suvetöölistele vähem, ent vajadus
abikäte järele on ka seal.
Mida noored kaubanduses
teha saavad?
Suvetöödena
pakutakse
eelkõige kaupade väljapanemist riiulitesse, klienditeenindust ja tööd laos (vastuvõtt, komplekteerimine
jms).
Väiksemates kauplustes
ja tanklates saab teha väga
erinevaid töid, sest igaüks
on ühemeheorkester, kui
meeskond on pisike. Alkoholi või tubakat müüvates
kauplustes saavad kassas
tööd vaid täisealised. Mujal oodatakse noori juba

15-16-aastaselt.
Kaubanduses töötamise plussiks on ka paindlik
töökorraldus ja graafikud.
Lemmikfestivalile ei pea
töö pärast minemata jätma,
sest tööpäevad ei ole üheksast viieni. Paljudele noortele meeldib teha paar korda
nädalas pikki vahetusi ja
saada siis mitu vaba päeva
järjest. Teine tahab töötada
paar tundi ja hommikuti.
Erinevad variandid on võimalikud.
Suvetöötaja on tööle oodatud ka sügisel ja talvel
Mida saab suvetöö pakkumisest kaupmees? Lühiajaliselt on iga suvetöötaja
mõte asendada puhkavat
tavatöötajat. Aga pikaajaliselt on alati lootus, et noorele organisatsioon meeldib
ja ta soovib kooli kõrvalt
tööd osaajaga jätkata ka sügise saabudes. Kui klapp on

vastastikune, järgneb sellele
sageli karjäär organisatsioonisiseselt. Või vähemalt võimalus veel paar järgnevatki
suve samas kaupluses tööl
käia, mis säästab kaupmehele uute inimeste nullist
väljaõpetamist.
Kaubandusettevõtete kogemus näitab, et noored teevad tööd hea meelega. Meie
sektori tööandjad pööravad
noortele töötajatele aina
enam tähelepanu, võimaldades paindlikke töögraafikuid ja väljaõpet. Ühest
suvisest tööotsast võib saada lihtsalt toreda kogemuse
ja uue arvuti või jalgratta
raha, kuid siit võib alguse
saada ka rahuldust pakkuv
karjäär.
Infot
suvetöökohtade
kohta kaubanduses leiab
Kaupmeeste Liidu kodulehelt /https://kaupmeesteliit.
ee/tulekaubandusse/suvetoo-kaubanduses/

Teist aastat järjest on Saue Päevakeskuse reisihuvilised külastanud idanaabrit.
Eelmisel suvel väisasime Leningradi oblasti vähemtuntud väikelinnu. Sel aastal
võtsime ette pikema teekonna Kaliningradi.

Õ

htuks jõudsime ligi
40 000 elanikuga
Sovetskisse, varasemalt Tilsiti, Leedu-Venemaa piiripunkti. Uus nimi
pärineb 1946. aastast. Linn
on läinud ajalukku 1807, kui
Prantsusmaa sõlmis Venemaa ja Preisiga Tilsiti rahu.
Viimases sõjas sai suur osa
linnast purustatud.
Läbi külade Kaliningradi
kulgedes oli õhtuhämaruses
kummastav näha kõikjal
lõõmavaid kulupõlenguid.
Hommikul avanes hotelli
Baltica aknast vaade Kaliningradile üle Tšistõi Prudi
järve. Söögisaalis katsid seinu suured gobeläänid, millel
oli kujutatud Königsbergi
ajalugu.
Esmalt kandis 1255 rajatud linn nime Twangste.
1457-1945 oli Königsberg
Ida-Preisimaa pealinn. 1946
nimetati linn ümber Kaliningradiks, ehkki Kalinin
polnud seal iialgi käinud.
Hiljuti olevat arutatud
vana nime ennistamist, kuid
küsitluse tulemusena jäi
siiski Kaliningrad.
Pärast sõda oli ka Tallinna nimetamine Kaliningradiks päevakorras, sest Kalinin oli meie pealinnaga
seotud. Õnneks lõppes lugu
vaid tehasele tema nime
andmisega.
Teise maailmasõja lõpuks oli Kaliningrad 75%
ulatuses purustatud. Eelmise sajandi 60-ndatel käis linnas hoogne lammutamine.
Täna on aru saadud, et ajalugu väärib jäädvustamist.
Palju on taastatud, osa lausa
uuesti üles ehitatud.
Giidi sõnul on suurim
tragöödia kuningalossi hävitamine. Selle asemele taheti ehitada üle linna kõrguv
Dom Sovetov, kuid 1972.
aastast seisab see poolikuna: ei suudeta otsustada kas

Kavas on:
väike laste kontsert
lõbusad tegevuskeskused
heategevuslik müük
võimalus tutvuda huvitegevuse pakkujatega
Müügist laekuvatest tuludest on kavas panna alus lasteaia kultuurifondile.

Foto: Arno Univer

ELINA MÄGI

Ühispilt Ülemise järve kaldal, mille ümber olev puhketsoon on rajatud Ljudmilla Putina kaasabil.

lammutada või jätta lossist
allesjäänud varemed lihtsalt
niisama seisma.
Muljetavaldav oli külaskäik merevaigumuuseumi,
mis asub vana linnamüüri
tornis.
Endiste saksa villade
rajoonis on majad kenasti
taastatud, ka vanad munakivisillutised on säilinud.
Keset Pregeli jõge asetsev
Kneiphofi saar oli omaette
linn, kuhu viis seitse silda.
Täna on osa ajaloolisi sildu
hävinud, osa juurde ehitatud, suurim vaatamisväärsus, katedraal, taastatud.
Samas asub kuulsaima
königsberglase Immanuel
Kanti haud, mis sõjakeerises terveks jäi.
90% kogu maailma merevaigust on pärit Jantarnõist
Jantarnõi suurim vaatamisväärsus on merevaigukombinaat. Tutvusime merevaigu tootmisega ja vaatasime
suurepärast väljapanekut –
kõik merevaigust ja imeline.
Saime teada, et merevaigu toone on umbes 25,
neist kõige haruldasemaks

peetakse rohelist. Soovijad
said osta kauneid tooteid ja
istuda kombinaadi kunagise
direktori merevaigust toolil.
Merevaigu kaevandus on
suur, ühes kohas kaevandatakse 60-70 aastat. Talvekuudel kaevandus ei tööta.
Vanadesse kaevandustesse
lastakse vesi ja nii moodustuvad järved, mille põhjast
võib merevaiku leida.
Kaevanduse õuel oli mitmeid atraktsioone: liivakast,
kust võis merevaigutükke
leida, merevaigust püramiid. Merevaigu ehtsust
saab kontrollida soolases
vees. Ehtne merevaik tõuseb
pinnale, ersats vajub põhja.
Merevaik oli tuntud juba
kuningas Nero ajal, mil gladiaatorite kandetoolid olid
sageli sellega kaunistatud.
Svetlogorskis imetlesime
suvituslinna
arhitektuuri
ja looduse ilu. Olime sattunud rääbisepüügi alguse
rahvapeole, kus kajas kaunis muusika ja oli võimalik
nautida kohalikke sööke
vabas õhus. Sõitsime läbi
Zelinogradskist, mis kandis
enne nime Granz, ja seejärel
Kura säärt mööda Klaipe-

dasse. Kahel pool teed kõrgusid liivaluited ehk düünid. Taimestik on seal väga
liigirikas, üle 900 erineva,
30 neist on võetud looduskaitse alla. Samas on ka palju linde ja loomi.
Kura sääre pikkus on ligikaudu 100 km, osalt kuulub see Venemaale, osalt
Leedule. Aastast 2000 on
säär UNESCO maailmapärandi nimistus.
Teel peatusime kormoranide metsas. Pilt oli rabav.
Täiesti surnud puud ja neil
sajad linnud, keda hävitada
ei tohi, võib vaid hirmutada. Kõlas püssipauk ja terve taevaalune oli korraga
kormorane täis, kes mõne
aja pärast võtsid jälle kohad
puulatvades sisse.
Viimase õhtu ja öö veetsime Klaipedas, mis vanadel aegadel kandis nime
Memel. Maitsesime leedu
toite, tutvusime vanalinna
ja ajalooga, ostsime kaasa
maiust šakotist.
Neli päeva möödus kiiresti, saime jälle uusi teadmisi. Ilmad olid ilusad,
seltskond tore - sõidame jälle ja teie tulge kaasa.

Meenutame koolielu Valges majas
Keset põlde, Vanamõisa ja Alliku küla piiril seisab valge kolmekorruseline hoone,
mida mitmed Saue kandi inimesed teavad. Paljusid Saue varasemaid ja praegusi
elanikke aga seovad selle majaga hoopis isiklikumad mälestused. Nad on seal
koolis käinud. Jagati ju selles majas lastele koolitarkust tervelt 53 aastat.
HELLE KOPPEL
Saue Kodu-uurimise Seltsing
Saue Mittetäieliku Keskkooli
õpilane aastail 1946-1950

O

li aasta 1921, kui
ärksamad Vanamõisa küla talumehed
tulid mõttele asutada kool
I maailmasõja ajast tühjana
seisvasse endise raadiojaama hoonesse. Mõte sai teoks
esialgu eraalgkooli, aastast
1923 juba riiklikku koolivõrku kuuluva Saue 6-klassilise algkooli näol.

Koolihariduse jagamine
selles nn Valges majas jätkus erinevate koolinimede
all läbi mitme riigikorra
kuni kevadeni 1974. Niisiis
täitub ülejärgmisel aastal
100 aastat sellest, kui kool
seal tööd alustas. Veel on
meie hulgas neid, kes Valge
maja koolielu mäletavad ja
seda meenutada saavad.
Saue
Kodu-uurimise
Seltsing on alustanud Valge
maja koolimälestuste talletamist. Pöördume kõigi kunagiste Saue kooli õpilaste

poole sooviga, et paneksite
kirja ja jagaksite mälestusi igapäevasest koolielust,
koolikaaslastest, õpetajatest jms. Ehk meenub mõni
erakordne sündmus, koolipoiste vägitükk, peoõhtu,
väljasõit või olmeseik – kõik
see väärib meenutamist ja
on huvitav ka noorematele
põlvkondadele, kelle koolielu varasemast tunduvalt
erineb.
Väga teretulnud on ka
kooliaegsed fotod ja dokumendid, millest teie loal

Reedel, 31.MAIL 2019, kell 17-19 toimub Saue lasteaias Midrimaa

koopiad teeme, originaalid
tagastame.
Küsimuste korral saab
lisateavet telefonidel 524
4259 ja 5667 5252. Kirjalikke mälestusi ootame
elektrooniliselt
aadressil
koppelid@gmail.com või
evelinpovel@gmail.com või
paberkandjal Saue Linnaraamatukokku, Nurmesalu
9. Kui teile kirjutamisest
rohkem sobib jutustamine,
on võimalik kokku leppida
intervjuu aeg.

Midrimaa
heategevusliku
koogimüügi tulu läheb
lasteaia kultuurifondi
rajamisse
Saue lasteaia Midrimaa perepidu toimub 31. mail
kell 17-19 lasteaia hoovis! Kokkutulnuid ootab
ees laste rahvusliku eeskavaga kontsert, majas
ja õues on avatud erinevad töötoad ja müügiletid. Teha ja näha saab palju põnevat!
Suure rõõmuga näeme midrimaalaste peresid õuealal tegutsemas erinevates töötubades, uurimas huvitegevuse juhendajate
ettevalmistatud tegevuskeskustes pakutavat. Varasemalt tuttava
heategevusliku koogimüügi tulu läheb sel aastal lasteaia kultuurifondi rajamisse.
Aina suurema rolli perepeo korraldamisel on võtnud endi
kanda lapsevanemad.
Sel korral tegid hoolekogu liikmed ettepaneku moodustada
perepeo korraldustiim, kus on nii lasteaia kui lapsevanemate
esindajad. Tänaseks on igas rühmas vähemalt üks korraldustiimi
liige, kes veab eest oma rühma lapsevanemate tegemsi perepeol. Millega osalejaid üllatatakse, selgub 31. mai õhtul.
Ootusärevust ei ole enam kauaks, juba loetud päevade pärast
saame kokku Midrimaa õuealal.
HELGI VAHER
õppealajuhataja

Mai ja juuni Saue
Päevakeskuses
23. mail kell 15 kohvikuklubi.
24. maist kuni 29. maini on iga päev kella 11-18 avatud päevakeskuse käsitööringi kevadnäitus.
29.-30. mail kell 10-16 koolitus „Väärikas mootorsõidukijuht“. Esimesel päeval teooria ja teisel päeval praktiline sõit.Kaasa võtta
kehtiv juhiluba ja arstitõend. Palume huvilistel eelnevalt registreeruda., tel 659 5070.
4. juunil kell 11 päevakeskuse ringide kevadpidu. Pidu toimub
noortekeskuses.
26. juunil reis Vormsile. Täpsem info päevakeskuses.
28. juunil kell 14 väljasõit Rakverre vaatama Rakvere teatri etendust „Loojangu ekspress“. Täpsem info ja regstreerimine päevakeskuses.
SAUE PÄEVAKESKUS
Aadress: Kütise 4, Saue linn / Telefon: 659 5070
E-post: info@sauepaevakeskus.ee, www.sauepaevakeskus.ee
Avatud: tööpäeviti 9-17

Saue linna asumiseltsi
asutamiskoosolek
Oled oodatud Saue linna asumiseltsi asutamiskoosolekule
9. juunil kell 17 Saue Noortekeskuses.
Päevakord
1. Asumiseltsi asutamine
2. Põhikirja vastuvõtmine
3. Juhatuse valimine
Info: sauelinnakodanikud.ee/asumiselts
Asumiseltsi põhisuunad
• Hoiame Saue linna elukeskkonda
• Hoiame ja kaitseme Saue elanike huve
• Räägime kaasa Saue linna küsimustes omavalitsuse tasandil
Tule ja räägi kaasa!

Nr 10 / mai / 2019
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II ÄÄSMÄE MÄNGUD
ÄÄSMÄE KOOLI STAADIONIL
JUUNI 7, 2019 • ALGUS KELL 16.00

Lastejooksud 600 mj
U8/U10/U12/U14
vanustele (TASUTA)
Jalgpalliturniir meestele
(isad/vilistlased/õpilased)
Võrkpalliturniir naistele
Tänavakorvpalliturniir meestele

Kohapeal avatud
kohvik, erinevad
tegevused lastele.
TÄPSEM INFO KORRALDAJA JA
VÕISTLUSTE JUHENDI KOHTA
ÄÄSMÄE KULTUURI JA SPORDI SA
KODULEHELT!

Kergejõustikualad 60mj,
800mj, kuulijänn
OSAVÕTT ON OLULINE
AGA TASULINE!

VÕRKPALL
OMA OSALUSEGA
TOETAD ÄÄSMÄE
ÕPILASTE
TÄNAVAKORVPALL
SPORDITEGEVUST! JALGPALL

PAREMATELE
VÕISTLEJATELE
AUHINNAD!

LEHETU KÜLA
JAANITULI

JUSTAMENT
NANCY

Üritust korraldab Lehetu Külaselts
Saue Vallavalitsuse toel

WWW.VABAÕHUKESKUS.EE

Tule teistega koos musitseerima ja improviseerima.
Lisaks individuaal- ja ansamblitundidele saab
laulda improkooris, mängida pilli improorkestris,
tutvuda elektroakustilise muusikaga ja õppida
äppi GarageBand.

Oodatud on kõik - nii õpilased kui ka õpetajad!
Registreerumine ja info:
www.noortejazz.ee/et/improvisatsioonipaevad
Kiirusta, sest kohtade arv on piiratud.

OOTAB UUTE LASTE VANEMAID

ESIMESELE
OOTAB
UUE LASTEKOOSOLEKULE
VANEMAID ESIMESELE
KOOSOLEKULE
KOLMAPÄEVAL,
5.JUUNIL,
KOLMAPÄEVAL,
5. JUUNIL
KELL 17.00
KELL 17.00 LASTEAIA
LASTEAIA MUUSIKASAALI
MUUSIKASAALI

Sellel
võimalus
Sellelõhtul
õhtulon
onlapsevanematel
laspevanematel võimalus
SAADA VASTUSEID OMA
SAADA VASTUSEID OMA KÜSIMUSTELE
KÜSIMUSTELE JA
JA INFORMATSIOONI
SELLEST,
KUIDAS
INFORMATSIOONI
SELLEST,
LAST
LASTEAEDA
TULEMISEKS
KUIDAS LAST LASTEAEDAETTE
VALMISTADA,
TUTVUDA
LASTEAIAGA JA
TULEMISEKS
ETTE VALMISTADA,
TUTVUDA
LAPSE LASTEAIAGA
RÜHMAGA
JA LAPSE RÜHMAGA.

13.-15.
juuni 2019,
Saue
Muusikakoolis,
Saue linnas

TERETERE
TULEMAST
MEIE TOREDASSE
TULEMAST
MEIE
TOREDASSE
LASTEAEDA!
LASTEAEDA
ASUME
SAUEL,
KOONDISE
ASUME
SAUEL, KOONDISE
23 23

JUMALATEENISTUSED
SAUE KIRIKUS
2. juunil kell 13 - Teenistust juhatab ja jutlustab
Erki Kuld. Muusikaga teenivad Piret Kuld ja Liis
Kurm.
9. juunil kell 13, nelipüha - Teenistust juhatab ja
jutlustab Vahur Utno. Muusikaga teenib Nõmme
koguduse segakoor. Piibli teksti loeb Marika
Malein-Vaiklo.
16. juunil kell 13 - Teenistust juhatab ja jutlustab Raivo Kaustel. Piibli teksti loeb Evi Tatarlõ.
23. juunil kell 17 - Pärgade panek mälestuskivi
juures, kell 17.30 järgneb võidupüha kontsert-jumalateenistus, mida juhatab Erki Kuld.
Muusikaga teenib Nissi ja Saue koguduse
ühendkoor.
30. juunil kell 13 - Teenistust juhatab ja jutlustab Vahur Utno. Piibli teksti loeb Liia Lumilaid.
Palve ja osadustund igal kolmapäeval 19:00

OSALUS

VANAMÕISA VABAÕHUKESKUSES

Tantsuks mängib
ansambel Ma&W
• Mänge viib läbi Mare Taar
• Puhvetit peab Delis Catering
• Korda hoiab 1Print Security
• Mängud ja võistlused
• Auhinnad

Juhendavad: Eve Neumann, Sirje Medell,
Farištamo Eller, Aita Vaher, Martin Eero
Kõressaar, Liis Lutsoja, Kaisa Jõhvik
ja Pavel Tseretsukin.

REGA
SIIT

21. JUUNI

22. juunil kell 21.00

XXII
LOOMINGUJA IMPROVISATSIOONI
..
PAEVAD

ERINEVAD JOOKSUDISTANTSID
KUULIJÄNN

moc.ylbeew.idropsajiruutlukeamsaa//:ptth
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KÜLADE PÄEV
1. JUUNIL

11-15 AVATUD ANDRESE TALU TALL AILAS:
SAAB:
MAALIDA LOODUST LOODUSELE
UURIDA AJAHAMBAST PURETUD ESEMEID
OSALEDA SEIKLUSMÄNGUS
NAUTIDA HOBUSTE KADRILLIETENDUST
PROOVIDA HOBUSESÕITU

16-18 TOREDATE ASJADE LAAT VALINGUL:
18-... TEATER JA TANTS VILJAKUIVATIS

PÄRAST ETENDUST
TANTSUKS ANSAMBEL
KAHEVAHEL
LÕBUSAD MÄNGUD JA
AUHINNAD
AVATUD PUHVET

VÕTA ANDRESE TALLU KAASA MÕNI MÜNT HOBUSESÕIDUKS VÕI
KEHAKINNITUSE OSTMISEKS
ETENDUS ON ENNE 31.05 REGISTREERIDES TASUTA, KOHAPEAL 5.REGISTREERU ETENDUSELE: forms.gle/SZnsPvjQpvJQJjMCA
Valingu ja Aila
valinguaila@gmail.com
5299153

i
r
agish
a
L gl
En mp
Ca

Hiking
Swimming
Native English Speakers
Authentic Friends
Photography

June 23- June 27, 2019
Age: 13-16 years
80 €

We will have games, activities, group talks,
discussion times and a lot of fun!
Our theme for the week is “HOME”.
You’ll find out more about the theme once
we’re there. Besides the planned activities, we
will also have free time to hang out with the
American youth and get to know them better.

Rohkem infot: www.laagrid.ee

11

RATTARETK
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SAUE VALLA

V HARJUMAA PUHKPILLIPÄEV 2019

„Käes on jälle suvi“

8. juunil 2019

MARSRUUT:
Vanamõisa vabaõhukeskus >>
>> Pauligi tehas Sauel >> >> Kanama
postijaam>> Rehe küün >> Kiisa turuplats
>> Maidla seltsimaja >> LÕUNA Maidla
paisjärv >> >> Ääsmäe Kirsiaed >>
>> Voore mõis >> Jõgisoo külakeskus >> >>
Aila vana koolimaja >>
>> Vanamõisa vabaõhukeskus

55 km
tants
dis

Osalustasu kuni 02.06 5 eurot / 03.06-08.06 10 eurot. Osalustasu sisaldab stardipaketti,
jalgrataste hooldust retkel, lõunasööki, kultuuriprogrammi, ekskursioone.
Registreerimine veebilehel www.vabaõhukeskus.ee

4. juuli 2019 kell 19.00
Saue Jaanituleplatsi Laululaval

Laulupeo tuli jõuab Sauele!
Võta kontserdilt koju kaasa
killuke laulupeo tulest.

www.hnpo.ee

TOETAME LAULUPIDU!

24.-29.06.2019
Endla Turismitalus
10-16aastased noored
Hind 175 €

TURBA RAAMATUKOGU
LASTE SUVINE LUGEMISPROGRAMM

võtab vastu uusi õpilasi järgmistele
erialadele:
*akordion
*basskitarr
*eufoonium
*fagott
*flööt
*kannel
*kitarr
*klarnet
*klaver
*kontrabass
*löökpillid
*metsasarv
*saksofon
*tromboon
*trompet
*tšello
*viiul
Konsultatsioonid toimuvad 29. ja 30. mail,
sisseastumiskatsed toimuvad 3. ja 4. juunil.

01. JUUNI – 31. JUULI

Loe raamatuid ja vasta küsimustikele!
Osalejad, kes on 30. juuliks lugenud läbi vähemalt
5 raamatut on oodatud

Pidu toimub 1. augustil kell 13.00
Peole oled oodatud koos pere ja sõbraga
Külla tuleb kirjanik
Täname tublisid lugejaid
Sööme TORTI

Täpsem info www.sauemuusikakool.ee

MUUSIKA

OTT LEPLAND

Rohkem infot: Turba raamatukogust või
www.turbarmtk.weebly.com

SEIKLUS
KANUU.EE

KOKANDUS

OSVALD CATERING

LISAINFO JA REGISTREERIMINE:
info@endlatalu.ee, +372 506 3343

9
1
0

.
5
1

SPORT

MIRKKO MOISAR

25+ PUHVETIT kella 11–16ni

2
i
n

u
u
j

Majabändid
ja pop-up
ülesastumised

Õhtune
tšill Jõekääru
pargis –
ansambel
KUKERPILLID

Kohvikute
detailne
ülevaade ja kaart
ilmuvad 10-12.06
vallalehes
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KUULUTUSED

TEENUS
SAUE LOOMAKLIINIK. Avatud E-R 15.00-19.00. L, P
suletud. Telefon 6003382, info@sauekliinik.ee.
Vältimaks asjatut ootamist, palume kliiniku telefonil aeg ette registreerida! Koduvisiidid.
Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude
raiet ja puude hoolduslõikust. Teostame puude
tervisliku seisundi hindamist. SOODSAD HINNAD.
Telefon 5220321, www.arbormen.ee.
Väljaõppinud puudelangetajad lõikavad parima
hinnaga ohtlikke puid ja teeme puude hoolduslõikust. Puude üldseisundi hindamine ja konsultatsioon on tasuta. Tel 51 33 458, info@ohtlikpuu.ee, www.ohtlikpuu.ee
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.
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
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
ARBORISTI TEENUSED. Ohtlike puude raie, puude
hoolduslõikus, hekkide hooldus, kändude freesimine, raieteenused, võsaniitmine, puude istutamine. WWW.PUUKIRURG.EE, info@puukirurg.ee,
3725057786.
Ohtlike puude langetus ja õunapuude lõikus.
5210334
Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. Garantii. Tel: 50 290 75; e-kiri: liuguksed@kallion.
net
Õhk-õhk-, õhk- vesi-, ja maasoojuspumpade paigaldus üle Eesti. Küsi hinnapakkumist! www.termokliima.ee 56308014

Korstnapühkimistööd (nõuetekohane akt). Tel
5040875.

relt ja organiseeritult kasutusload. Võta ühendust tel 5047136 või info@flareme.ee

Korstnapitside ehitus. Tel 55579399

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

Lõikan hekki, trimmeriga pika rohu ja heina niitmine, saetööd aias. Tel. 55547291
Fekaalivedu, kogumiskaevude tühjendus! Helista
ja küsi pakkumist. Tel 53 468 430
Väikeveod kuni 2 tonni. Kohaleveoga liiv, muld,
killustik, sõnnik, turvas, asfaldipuru, betoon. Tel.
50 92936
Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. Tel:
56393588. www.väikeekskavaator.ee
Teostame muruniitmis-, trimmerdamis-, ja võsalõikamisteenust. Hinnad soodsad. Võta julgelt
ühendust. Tel 53 33 55 44, fmhaldus@gmail.com
Katuste kõrgsurvepesu ja värvimine (plekk, kivi,
eterniit). Fassaadi survepesu ja värvimine. Tänavakivide puhastus. 56 241 509 Andres
Viime TASUTA ära teie vanaraua (pliidid, vannid,
torud, pesumasinad jne). Tel 55541036.
Korstnapühkija. Peale töö teostust AKT. Tel. 51
59 399.
Ehitise audit 1-nädalaga
com 56 847 855

eaudit.ee@gmail.

Kodu suveks korda! Hekkide pügamine, võsalõikus, trimmerdamine jpm. Tunnustatud kvaliteet.
56738933!

Soovin osta garaaži Saue linnas. Võib olla ka remonti vajav. Tel: 56675000, lavepakk@gmail.com.
Ostan teie garaaži! Kiire tehing ! Tel 5555 3667
Korda armastav noormees otsib kodu, Saue linna/Laagrisse. Eelistatud vaiksed, mõistlikud
naabrid. Üürimiseks sobib kuni €200-400/kuus
maksev korter/majaosa/pisimaja, mis ei vaja kapitaalremonti. Piltidega teated e-posti: banko.
asto@jb.ee
Mesinikest noorpere otsib talu või maja, vähemalt 1 ha maaga. Avalike kinnisvara pakkumistega
oleme tutvunud. Helistada 5661 2806.
OST/MÜÜK
Müüa kvaliteetset kodulindude täissööta (tibudele, noorkanadele, munevatele kanadele). Samas
müüa noori munemist alustanud kanu(10eur tk).
5km Keilast Saue vallas. Täiendav info 5860 5858.
Pakume Eestis toodetud kvaliteetset puitbriketti ja pelletit. Müüme ka väikseid koguseid.
Info 55597572
Kuiv okaspuu al 55€, toores kask al 50€; okaspuu
al 39€/rm. Pikkus 30,40,50 cm. Vedu 5-7 rm kaupa.
Tel 5164278

Fassaadid, krohvimine, üldehitustööd. 57878925

Müüa hobusesõnnikut, sõelutud mulda ja peenraturvast. Transport ja kogused kokkuleppel. Tel.
56 40 109.

40a. ehitusmees otsib lisatööd. Teostan nii sise
kui välistöid. 56140983

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

Siseviimistlus ja plaatimine - trepid, põrandad,
seinad. 53728382

MULD, LIIV, KILLUSTIK, KRUUS, FREESASFALT +
transport. 53953788

Ehitise audit 1-nädalaga - eaudit.ee@gmail.
com, 56 847 855.

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

Aitame Sinu ehitised seadustada, taotledes kii-

Liiv, killustik, sõelutud põllumuld, haljastusmuld,
kasvuhoonemuld, freesasfalt kohaleveoga. Hea
läbivus ja manööverdusvõime. Tel. 5079362
Ostan varuosadeks Estonia Stereo või Estonia
006. Vahur 5526930
TÖÖ
Pakume tööd lukksepp-keevitajale ja C-kategooria autojuhile (kallur). Asukoht Saue, info 506
7491.
ATKO Liinid OÜ võtab tööle bussijuhi Lehetu piirkonda. Täpsem info tööpäeviti telefonil 627 2737,
627 2713 või pöörduda Sõstramäe 12, Tallinn.
Otsin tööd puhastusteenindajana osalise tööajaga 2-3 korda nädalas. Eelistatavalt Saue linnas, aga ka Keilas raudteejaama läheduses või
Laagris. Soovitavalt hommikupoolikul. Telefon
5393 3322.
AS M.V.Wool pakub tööd autojuhile B kategooria
autole. Lisainfo telefonil 5123540
Pakume tööd laotööle Laagrisse. Töö graafiku
alusel ajavahemikus 6.00-12.00. Töö kohta lisainfot küsi: 5124 085 (Anett)
Peoleo hotell otsib oma sõbralikku kollektiivi
ÖÖADMINISTRAATORIT. Töö graafiku alusel. Vajalik eesti keele ning inglise ja/või vene keele oskus.Täpsem info oliver@peoleo.ee või +372 5621
3233.
Koriks-Fiiber OÜ pakub hooajalist (juuni-august)
tööd abitöölisele. Asume Sooja 6, Saue. Huvi korral kontakteeruge telefonitsi 56508976 või kirjutage E-postile markus@koriks.ee
Kohvik Kegel otsib rõõmsameelset ja kohusetundlikku klienditeenindajat, töötasu konkurentsivõimeline. Lisainfo tel 5020583, kegel@kegel.ee
Mänguväljakuid tootev ettevõte Laagris otsib oma
kollektiivi tegusat laotöötajat/pakkijat.Täistööaeg,
vastavalt vajadusele kas hommikune või päevane vahetus. Eelnev laotöö kogemus pole vajalik,
väljaõpe kohapeal. Tel: 53409654 E-mail: Olari.Ervald@lappset.com

KULTUURIKALENDER MAI-JUUNI
ÜRITUS

01.04.31.05.

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

KORRALDAB

KONTAKTID

Nissi
kultuurikeskus

www.sauevald.ee/nissikultuurikeskus

11.04.31.05.

Näitus "Tõnu Sal-Saller 80"

Riisipere
kultuurimaja

Nissi
kultuurikeskus

www.sauevald.ee/nissikultuurikeskus

03.05.13.06.

Laagri lasteaedade
kevadnäitus

Laagri
kultuurikeskuses

Laagri
kultuurikeskus,
Laagri lasteaiad

"tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee"

06.05.31.05.

Rändnäitus "Teedu ja Peedu"

Riisipere Lasteaed

Nissi
kultuurikeskus

www.sauevald.ee/nissikultuurikeskus

29. ja
30.05.

Tasuta täiendkoolitus
"Väärikas mootorsõidukijuht"

Saue Päevakeskuses

Maanteeamet,
Saue
Vallavalitsus

tel 659 5070

30.05.

Taevaminemise püha
jumalateenistus

kell 18 Nissi kirikus

EELK Nissi
Maarja kogudus

www.nissi.eelk.ee
tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

30.05.

Saue Poistekoori ja
Saue Segakoori kontsert

kell 18.30, Laagri
kultuurikeskuses"

Laagri
kultuurikesus,
Elviira Alamaa

01.06.

Vatsla täika

kell 9-15 Vatsla tee ja
Kodasema tee ristil

MTÜ Vatsla
külaselts

surm@surm.ee
tel 504 1346

02.06.

Nissi kihelkonna
kodukohvikutepäev

kell 11-17
kodused kohvikud
erinevates paikades

Nissi
kultuurikeskus

nissi@sauekultuur.ee
tel 5552 9751
www.sauevald.ee/nissikultuurikeskus

02. ja
16. 06.

Laagri Kristliku Koguduse
jumalateenistus ja
wpühapäevakool lastele

kell 12, Laagri
kultuurikeskuses

Laagri Kristlik
Kogudus

02.06.

Löökpillikontsert.
Tanel-Eiko Novikov

kell 18 Nissi kirikus

Nissi
kultuurikeskus

www.sauevald.ee/nissikultuurikeskus

07.06.

II Ääsmäe mängud

kell 16 Ääsmäe kooli
staadionil

Ääsmäe
Kultuuri- ja
Spordi SA

kyttis@gmail.com

08.06.

Saue valla rattaretk 2019

Start kell 10
Vanamõisa
vabaõhukeskuses

MTÜ Vanamõisa
küla

www.vabaõhukeskus.ee

08.06.

Saue valla Beebipäev
(ainult kutsetega)

kell 11, Laagri
kultuurikeskuses

Laagri kultuurikeskus,Saue
Vallavalitsus

tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

08.09.06.

Kasemäe Karikas

Vanamõisas Kasemäe MTÜ Kasemäe
tallis
Tall

ratsavoistlus@gmail.com
tel 513 6847

08.06.

Saue Laste- ja Noortepäev
2019

kell 14-18, Saue
jaanituleplatsil

Saue
Noortekeskus

www.sauenoortekeskus.ee

09.06.

Taaskasutuslaat ja
garaažimüük

kell 10-14 Sauel
Kuuseheki 4a

Saue
Huvikeskus

evelin.povel@
sauehuvikeskus.ee
tel 5667 5252

09.06.

Ääsmäe Kevadlaat

kell 10-15
Ääsmäe külaplatsil

MTÜ Ääsmäe
Külakogu

tel 5695 7886
Marek Muidre

09.06.

Laagri Kristliku Koguduse
Nelipüha jumalateenistus

kell 12, Laagri
kultuurikeskuses

Laagri Kristlik
Kogudus

www.laagrikogudus.ee

15.06.

Laagri kohvikutepäev

kell 11-16, kodukohvikud Laagris

Laagri
kultuurikeskus

tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

15.06.

Laagri kohvikutepäeva tasuta
kontsert. Esinevad Kukerpillid

kell 18 Jõekääru
pargis

Laagri
kultuurikeskus

tel 679 6765,
laagri@sauekultuur.ee

ARSENTI
KOROBANOV 80
Palju õnne juubeli puhul soovib
perekond: tütred Olga ja Marina,
lapselaps Elena ja nende kaaslased

www.laagrikogudus.ee

AVO
KANGUR 70
Isa õnnitlevad poeg ja
tütar peredega

XVII Rahvusvaheline
Noorte Rütmimuusika
Festival

6-8/6/19

ANDREI KONDAKOV (klaver, Venemaa)
VISIOONI RAHVUSVAHELINE
NOORTE BIG BAND

dirigendid Siim Aimla (Eesti) ja Rasmus Soini (Soome)

HOLGER MARJAMAA TRIO
„Mostly Standards“ plaadi presentatsioon
FESTIVALI VISIOON NOORTEBÄNDID
REIGO AHVENA LÖÖKPILLITUBA
JAZZ CLUB PHILLY JOE´S / SOLARISE KESKUSE APOLLO
RAAMATUPOE LAVA / PIRITA MARINA HOTELL /
SAUE JAANITULEPLATSI LAULULAVA

www.noortejazz.ee

Avaldame sügavat kaastunnet Veikko
Kõrvale

Head majanaabrit

EMA

HANNES RAUDSEPPA

surma puhul
Saue Vallavalitsus
Saue Vallavolikogu

Südamlik kaastunne omastele

ENN PETERSONI
surma puhul

Mälestavad sugulased ja sõbrad

Südamlik kaastunne perekonnale
sugulase ja sõbra

mälestavad ja avaldavad kaastunnet
lahkunu omastele Pärnasalu 32 elanikud

Südamlik kaastunne Ingale ja lastele, isa
ja abikaasa

ENN PETERSONI
surma puhul.

KÜ Tule 16 elanikud

Avaldame kaastunnet Elviira Alamaale

ENN PETERSONI

kalli ISA

tädi Teele, tädipojad Üllar ja Aivar
peredega

Saue Muusikakooli õpetajad ja õpilased

kaotuse puhul

Südame sügavam valu
vaikiv kui igavik on…
Avaldame sügavat kaastunnet oma
õpetajatele, Elviira ja Mihkel
Alamaale armsa

surma puhul

Tunde tasa lööb aegade kell,
Jääb alles mälestus, hea ja hell…
Armsad Elviira ja Mihkel, oleme mõttes
teiega, mil saadate igavikuteele oma kalli

ISA JA VANAISA
Saue Segakoor

ISA JA
VANAISA
lahkumise puhul
Saue Poistekoor,
Saue Noorte Meeste Koor,
lapsevanemad

Teatame, et on lahkunud
kallis abikaasa ja isa

HANNES RAUDSEPP
4.02.1951 – 14.05.2019

Avaldame kaastunnet õdedelevendadele, sugulastele ja sõpradele
Abikaasa ja tütar

Jõgisoo seltsimajas toimub
sellel suvel 4 laagrivahetust!
PIPI LAAGER 5 - 7 A. LASTELE,
1.-5.07.2019, 22.-26.07.2019
PIPI LAAGER 7 – 9 A. LASTELE,
12.-16.08.2019
INGLISE KEELE LAAGER
7 – 10 A. LASTELE, ÖÖBIMISEGA!
15.-17.07.2019
Laagriprogrammid ja registreerumine
www.mangukool.ee või tel. 5120730

ALANUD ON LASTE VASTUVÕTT
SÜGISEL SAUE NOORTEKESKUSES
ALUSTAVATESSE
ARENDUSRINGIDESSE
• Eelkool 6-7 a. lastele
• Mängukool 4-5 a lastele
• Robootika 6-8 a. lastele
• Inglise keel 7-9 a. lastele
• Õpime lugema I klassi lastele
Lastehommikud Jõgisoo seltsimajas
iga kuu esimesel pühapäeval
Lisainfo ja registreerumine
www.mangukool.ee või tel. 5120730
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INDUSTRI TEXTIL JOB OÜ OTSIB OMA
SÕBRALIKKU MEESKONDA

PAKENDAJAT - KONTROLLIJAT

HEI SINA ANDEKAS IT HUVILINE, TULE TÕESTA ENNAST
EESTI MANDRIOSA RAHVAROHKEIMAS VALLAS

IT TOE SPETSIALISTINA
See on Sinu võimalus anda oma panus Saue Vallavalitsuse ja selle
hallatavate asutuste IT valdkonna protsesside väljakujunemisel, olles
ise oluliseks lüliks meie viieliikmelises IT tiimis, luues oma tegude ja
teadmistega lisandväärtust.
Meie hallata on 32 asutust, mis peamiselt tegutsevad haridus- ja
kultuurivaldkonnas, kus kokku on arvutitöökohti ligi 800. Sinu roll on Saue
Vallavalitsusele ja hallatavatele asutustele IT toe pakkumine.
Kandideerimise tähtaeg 2. juuni 2019.
Lisainfo www.cv.ee/toopakkumised/saue-vallavalitsus.

TÖÖOSAD:
• valmis õmblustoodangu kontroll;
• valmis õmblustoodangu pakendamine;
• rihmade lõikamine
rihmalõikusmasinal;
• vajadusel sissetulevate tootedetailide
komplekteerimise abistamine;
• vajadusel tootedetailide lisamine
(paelad, vedrud, needid, haagid, teibid,
metallvitsad jms);
• inventuuril osalemine.

neljapäeval 30. mail
Vanamõisa Vabaõhukeskuses

Täiendav info tel 686 3386 või
oliver@parkimisjoon.ee

PLASTPROFIIL OÜ otsib
oma meeskonda

LAMINEERIJAT LÕPPVIIMISTLEJAT

TÖÖ KIRJELDUS:
Klaasplast – toodete lamineerimine ja
lõppviimistlemine.

TEEKATTEMARKEERIJATELE
Ettevõte asub Sauel,
töö toimub peamiselt
Harjumaal.

TÖÖ ASUKOHT:
• Lehetu tee 15, 76201 Turba, Saue Vald,
Harjumaa, Eesti.
• Tallinnast 50 km, Haapsalust 45 km,
Keilast 30 km.

Ootame sinu CV-d hiljemalt 27.06.2019 e-posti aadressile ranno.ryyberg@
industritextil.ee Tel.nr. +372 56 918 978. Tööle asumise aeg juuli lõpp 2019.

Suur Avan� demopäev

OÜ Parkimisjoon pakub
tööd

ETTEVÕTE PAKUB:
• arengu- ja õppimisvõimalusi;
• inspireerivat töökeskkonda ning
väärilist töötasu.

ETTEVÕTE PAKUB:
Stabiilset tööd aastaringselt;
Väljaõppe võimalust;
Konkurentsivõimelist töötasu.
Maaletooja ja müüja:
Sami Masinakeskus OÜ
SAUE Tel. 528 2732 ja 521 8462
VALGA Tel. 524 1759

www.masinakeskus.ee

TÖÖ ASUKOHT:
Lehetu tee 1, Turba alevik, Saue Vald,
Harjumaa.
Ootame sinu CV-d hiljemalt 27.06.2019
e-posti aadressile info@plastprofiil.ee
Tel.nr. +372 53 739 838.

- 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

SUVELILLED,
AMPLID JA TAIMED
kasvatamine ja müük

E-L 9 - 20 P 9 - 15

Kuuse 9, Laagri Tel 56508860

OSTAME KOKKU VANAMETALLI
JA VANAPABERIT
Asume Tallinnas aadressil Vesse 7 ja
Juurdeveo 25G
Platsid on avatud E-R 8:00-17:00
WWW.CRONIMET.EE
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SELVER on Eesti lemmikpood! Oleme tegutsenud alates
1995. aastast ja praegu on meil 53 kauplust üle Eesti. Meil töötab
täna üle 2800 väga tubli inimese. Tänu neile saame olla parim
kauplusekett, kus sisseostude tegemine on meeldiv ja sujuv.

Tule Saku Selverisse tööle

•
•
•
•
•

TEENINDAJAKS (lett, saal)
TRANSPORDITÖÖLSEKS
PAGAR-KÜPSETAJAKS
LIHA- JA KALAMEISTRIKS
PUHASTUSTEENINDAJAKS

Tule Laagri Selverisse tööle

•
•
•
•

LETITEENINDAJAKS
KASSAPIDAJAKS
LIHA- JA KALAMEISTRIKS
INFOTEENINDAJAKS

Täpsema ülevaate käimasolevatest konkurssidest saad meie kodulehelt
www.selver.ee. Kui soovid meie perega liituda, siis palun anna endast
märku ja saada oma CV e-posti aadressile personal@selver.ee, täida
kohataotlusankeet kodulehel või kaupluse infoletis.
Lisainfo saamiseks palun helista telefonil 667 3785 või
5343 5337, Kristi Aasa.

*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

Müüa

 haljastusmuld
 liiv
 killustik
 purustatud betoon
 freesitud asfalt (Eesti oma)

Toome kauba ise kohale

Kopp-laaduri teenus
kalsep@kalsep.ee
tel 5346 0382

Masinaehitus ettevõte
Sami AS võtab tööle:

•
•
•
•
•
•
•

MÜÜGIESINDAJA
Keevitaja
Keevitusroboti operaator
Lukksepp-abitööline
Painutuspingi operaator
Laserlõikepingi operaator
Laooperaator

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

WWW.SAMI.EE

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!

TEL. 5457 5055

OÜ SINITIIVIK GRUPP

Teostame vaipade puhastust
villa, sünteetiliste, kaltsu ja
narmasvaipadele.
Transport uksest ukseni tasuta!
55 917 562
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*Pakkumised kehtivad
kuni kaupa jätkub

ESMASPÄEV
27. MAI

TEISIPÄEV
28. MAI

KOLMAPÄEV
29. MAI

Laste mähkmed,
beebihooldusvahendid

Laste toidud

Laste suvejalatsid

-20%

NELJAPÄEV
30. MAI
Hommikusöögid,
müslid

-20%

-20%

ja lisaks palju teisi pakkumisi!

KUI SULLE MEELDIB SÕITA MÖÖDA HOOLDATUD MAANTEED JA LUUA KOOS
MEESKONNAGA PAREMAD TINGIMUSED LIIKLEJATELE, SIIS TULE MEIE JUURDE TÖÖLE

HOOLDESÕIDUKIJUHT-TEETÖÖLISEKS

AS Eesti Teed on teede korrashoiu ja ehitusega tegelev ettevõte. Meie väärtused on:
„Oleme töökas, vastutustundlik, usaldusväärne ja arenev meeskond“
OOTAME, ET KA SINA PEAD NEID VÄÄRTUSI OLULISEKS NING LISAKS:
• Omad C ja T-kategooria juhilube ning autojuhi kutsetunnistust;
• Sul on eelnev töökogemus teede valdkonnas ja huvi tee-tööde vastu;
• oskus ja tahe ennast täiendada ja arendada;
• valmidus meeskonnatööks.
PAKUME SULLE:
• Stabiilset aastaringset vaheldusrikast tööd,
• võimalust erialaseks täiendkoolituseks;
• sõbralikku ja toetavat kollektiivi;
• ettevõtte poolt toetatud sportimis- ja tervisesoodustusi, ühisüritusi.
Töötegemise piirkond Põhja-Eesti, Keila teepiirkond, Saue
Tööle ootame niipea kui võimalik.
Tööaeg: täistööaeg
Kui soovid meie meeskonnaga liituda, siis kandideeri julgelt! Küsimuste korral helista
Reigo Kaljula (tel 5340 9585)
Saada CV märksõnaga „hooldesõidukijuht-teetööline“ e-posti aadressile ylle.
bondarev@eestiteed.eu hiljemalt 09.06.2019. Kõigile kandidaatidele anname
personaalset tagasisidet.

REEDE
31. MAI

LAUPÄEV
1. JUUNI

PÜHAPÄEV
2. JUUNI

Laste sukkpüksid
ja sokid

Legod
Lauamängud

Laste teksapüksid,
T-särgid, spordĳalatsid

-20%

-20%

-20%
Keila, Haapsalu mnt 57B

-20%
Avatud 9-22

www.keilaty.ee

